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Op weg naar het gala
De eindexamenleerlingen van het Raayland College in Venray vierden op vrijdag 1 juni hun gala. In een grote stoet vol bijzondere voertuigen trokken ze naar het
Schouwburgplein in Venray. De stoet bestond uit veel mooie sportwagens en cabrio’s, maar er waren ook leerlingen die in een politiewagen, huifkar of boot kwamen, of
gewoon met hun skateboard. Het weer leek even roet in het eten te gooien voor de galastoet, maar met een paraplu bleven de meeste eindexamenkandidaten toch nog
droog. Op het Schouwburgplein werden het galadiner en het galafeest georganiseerd. (Foto: Rob Beckers)

Morele oproep

SP wil zetels terug van ProVenray
SP Venray is langzaam weer op aan het krabbelen na het plotselinge verlies van drie van haar vier zetels
vorige maand. Drie raadsleden stapten toen uit de SP vanwege onvrede over de partijcultuur en richtten hun
eigen partij, ProVenray op. SP Venray vormde donderdag 31 mei een nieuw tijdelijk bestuur en doet nu een
morele oproep aan ProVenray om de zetels terug te geven.
De leden van SP Venray kwamen afgelopen donderdag bij elkaar
om over de toekomst van de partij
te spreken. De conclusie? SP Venray
gaat door met een tijdelijk gekozen
bestuur, onder leiding van nieuwe
voorzitter Ronald van Hal. “Het vertrek van de drie raadsleden was
een zware klap voor ons, persoonlijk en emotioneel. De vraag die al
snel gesteld werd, was ‘moeten we
wel in de raad blijven?’ Het bestuur

wilde in ieder geval heel graag door
en gelukkig vonden ook de partijleden
dat de SP in de raad moest blijven.”

‘SP stond op z’n kop’
Het vertrek van raadsleden Joep
Gielens, Erica van den Akker en Lizzy
Bruno zette de SP even op z’n kop,
aldus Van Hal. “Alle drie zaten ze ook
in het bestuur. We hadden tijd nodig
om de afdeling bestuurlijk weer op
orde te krijgen.” Het tijdelijk geko-

zen bestuur bestaat naast voorzitter Van Hal uit fractievoorzitter Jan
Hendriks, Bert Vermeulen en Marlies
Vermeulen en wordt aangevuld met
Alda Haegens en Elianne Sweelssen,
die de nieuwe penningmeester wordt,
maar verder niet deelneemt aan het
bestuur.
Het bestuur laat weten de drie
zetels van ProVenray terug te eisen.
Van Hal: “Tijdens de ledenvergadering bleek dat vrijwel alle leden ver-

ontwaardigd zijn over de afsplitsing.
De leden willen dat Gielens, Van den
Akker en Bruno de zetels teruggeven die ze te danken hebben aan de
SP.” Joep Gielens, die inmiddels met
de andere twee opgestapte SP’ers de
partij ProVenray heeft opgericht, laat
weten dat zij vanaf het begin af aan
al duidelijk gemaakt hebben de zetels
zelf te houden. “Natuurlijk hebben
we het teruggeven van de zetels wel
even overwogen toen we besloten
uit de partij te stappen, maar we zijn
ervan overtuigd dat we zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om
op te komen voor de belangen van
de mensen die op ons gestemd heb-

ben. Dat lijkt ons beter dan de taak
overlaten aan mensen die, met alle
respect, lager op de lijst stonden dan
wij voor een partij waar we het vertrouwen in verloren hebben.”

Nieuwe partij
Volgens de wet hoeven de
drie ProVenray-leden hun zetels
ook niet terug te geven aan de SP.
Volksvertegenwoordigers worden
op persoonlijke titel gekozen en
benoemd en hebben het recht om
tussentijds van partij te veranderen
of zich af te splitsen en een nieuwe
partij te beginnen.
Lees verder op pagina 02
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BurgerTop Venray wordt platform voor initiatieven

Nieuwe koers BurgerTop Venray
BurgerTop Venray heeft op zaterdag 2 juni tijdens de aftrap voor de
BurgerTop in 2019 haar nieuwe koers besproken. Waar de BurgerTop
tijdens de eerste editie in 2017 nog vooral gericht was op nieuwe initiatieven ophalen, gaat zij zich bij het evenement in 2019 inzetten om bruggen
te slaan tussen bestaande burgerinitiatieven en inwoners met ideëen.
Na de eerste BurgerTop in 2017
heeft een groep Venraynaren teruggekeken op het initiatief en zich
voorgenomen om ook begin 2019
de Venrayse samenleving te peilen.
“Een manier om als onafhankelijke
burgers te verkennen wat er leeft, wat
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we zelf kunnen doen of waar we aan
bij kunnen dragen”, aldus de organisatie. Tijdens de eerste BurgerTop
konden inwoners van Venray in een
bijeenkomst met allerlei nieuwe
ideeën voor en door de samenleving
komen. Tijdens die eerste BurgerTop
zijn uiteindelijk een vijftal initiatieven uitgewerkt, waarvan er twee,
Pitch Venray en Schuuf már án, ook
daadwerkelijk een vervolg gekregen
hebben. Tijdens Pitch Venray konden
jongeren allerlei vragen pitchen en
hulp vragen en het evenement Schuuf
már án stond in het teken van elkaar
ontmoeten rondom een thema.

Verbindingen maken
Al enige tijd is een werkgroep
bezig om een nieuwe BurgerTop vorm
te geven in 2019. De BrugerTop gaat
plaatsvinden op zaterdag 2 februari
2019. Afgelopen zaterdag vond de
aftrap van het nieuwe concept plaats.
Het team achter BurgerTop Venray
lichtte deze middag haar nieuwe
koers toe. Teamlid André Duijghuisen:
“Er zijn in Venray al ontzettend veel
burgerinitiatieven zijn. Je hoeft de
kranten maar open te slaan en je ziet
wat er hier allemaal gebeurt. Daar willen we met de nieuwe BurgerTop op
inspelen. In 2017 gingen we echt op
zoek naar nieuwe initiatieven, maar
volgend jaar gaat het vooral om verbindingen maken tussen al bestaande
initiatieven.” Op die manier wil
BurgerTop Venray bruggen slaan tussen initiatieven die al bestaan in de

samenleving. “Zo hoeft niet ieder initiatief opnieuw het wiel uit te vinden”,
aldus Duijghuisen. “We willen meer
een platform worden. Kennis geven
en initiatieven verder helpen, ondersteunen of bij elkaar brengen. Op die
manier gaan we op een meer overstijgend niveau werken. Want juist doordat de hele maatschappij er steeds
meer op gericht is dat burgers zichzelf
zoveel mogelijk moeten redden, zijn
er ook veel meer burgerinitiatieven.
Het zou heel jammer zijn als sommige van deze het niet zouden redden. De kans op slagen is gewoon veel

groter als dingen samen aangepakt
kunnen worden of als initiatieven van
elkaar kunnen leren.”

Initiatieven in kaart
Bij de BurgerTop Venray 2019
zal ook nog steeds ruimte zijn voor
nieuwe initiatieven, maar de nadruk
ligt vooral op het samenbrengen en
ondersteunen van bestaande ideeën.
De doelgroep van het evenement
bestaat dan ook vooral uit vertegenwoordigers van burgerinitiatieven,
maar ook initiatiefrijke burgers zijn
nog steeds van harte welkom.

De organisatie van BurgerTop
2019 concludeerde tijdens de aftrap
dat ze met haar nieuwe opzet op de
goede weg zit. Duijghuisen: “Vanaf nu
gaan we alle Venrayse initiatieven in
kaart brengen en de bijeenkomst op
2 februari vormgeven en uitrollen.”
Uiteindelijk moet BurgerTop Venray
een jaarlijks of tweejaarlijks terugkerend evenement worden. “Ons streven
is om dit vaker terug te laten komen”,
aldus Duijghuisen.
Burgerinitiatieven of burgers met
ideëen kunnen zich melden via
info@burgertopvenray.nl

Nog steeds geen subsidie voor Dizzy Dance
Gemeente Venray gaat op verzoek van dansschool Dizzy Dance een subsidieaanvraag voor de dansschool opnieuw behandelen, omdat een
eerder besluit om geen subsidie te verlenen niet goed genoeg gemotiveerd was. Het nieuwe besluit houdt echter nog steeds in dat de dansschool
geen subsidie krijgt, omdat de gemeente van mening is dat zij al voldoende inkomsten heeft.
De Venrayse dansschool diende
in 2017 een aanvraag voor subsidie
in, die door de gemeente geweigerd
werd. “De subsidieverlening past niet
binnen het gemeentelijk subsidiebeleid”, stelt de gemeente. “Het accent
wordt gelegd op cultuureducatie op
scholen en het belang van cultureel
ondernemerschap wordt benadrukt.
Hierbij wordt verwacht dat instellingen ondernemender moeten worden
en minder afhankelijk van subsidies.
Dizzy Dance heeft in de afgelopen

jaren laten zien dat zij deze weg al
ingeslagen is en zij voldoende inkomsten kan genereren om een bestaan
zonder overheidssubsidie vol te houden”, aldus de gemeente. Tegen de
weigering van de subsidieaanvraag
maakte Dizzy Dance bezwaar, omdat
het besluit niet goed genoeg gemotiveerd zou zijn. Het zou onduidelijk zijn
aan welk beleid de aanvraag getoetst
was. Het doel van de subsidie is volgens Dizyz Dance niet om cursisten
te werven, maar om dansactivitei-

ten van jeugdigen te ondersteunen.
Ook stelt de dansschool dat vergelijkbare organisaties wel subsidie krijgen.
Dizzy Dance geeft aan dat zij benadeeld wordt, omdat zij nooit subsidie
heeft ontvangen. De gemeente gaat
er nu van uit dat zij het kan zonder
subsidie, terwijl er andere organisaties
wel recht op subsidie houden omdat
de stap naar ondernemerschap groter zou zijn voor die organisaties dan
voor Dizzy Dance. De onafhankelijke
commissie bezwaarschriften van de

gemeente Venray gaf de dansschool
gelijk: de aanvraag was getoetst aan
een besluit dat nooit op de juiste
manier gepubliceerd was en dus
officieel nog niet in werking was.
De gemeente werd geadviseerd een
nieuw besluit te nemen. Dat nieuwe
besluit, dit keer wel bestaand beleid
gebaseerd, houdt echter nog steeds
in dat de subsidieaanvraag van Dizzy
Dance wordt geweigerd. Dizzy Dance
kan nog in beroep gaan tegen het
besluit van gemeente Venray.

Vervolg voorpagina

SP wil zetels terug
De SP stelt echter dat het volgens haar de morele plicht is van
de drie afgesplitste partijleden om
de zetels terug te geven. Van Hal:
“We hebben de Kieswet tegen ons
natuurlijk. We kunnen hen niet
dwingen om de zetels terug te
geven, dat weten we. Toch is het
niet alleen een statement om de

zetels terug te vragen. Het is een
morele oproep aan de drie opgestapte leden. We zijn het aan onze
eigen leden verplicht om die oproep
te doen. Dat hebben ze ook aan ons
gevraagd. We hebben de laatste
weken veel verontwaardigde kiezers
gesproken die juist op de SP en op
één van de drie gestemd hadden.

Een aantal zegt zich zelfs ‘genaaid’
te voelen. Alleen daarom al willen
we onze zetels terug.”

Kieswet tegen ons
Die negatieve reacties zijn
bekend bij ProVenray. Gielens:
“Natuurlijk hebben we die ook
gehoord. Je hebt mensen die op een

partij stemmen en mensen die op
een persoon stemmen. In Venray
denk ik dat de meeste mensen
op een persoon gestemd hebben.
Wij hebben de afweging om ons
af te splitsen zorgvuldig gemaakt
en we hopen het vertrouwen in
de mensen terug te winnen in de
komende vier jaar.”
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Ouderenadviseurs

‘Senioren hoeven het
niet alleen te doen’
Veel ouderen weten niet waar ze allemaal hulp bij kunnen krijgen of nodig hebben, stelt Harrie Francken,
coördinator van steungroep ouderenadviseurs. De steungroep is in 2015 in het leven geroepen om te dienen als
advies- en bemiddelpunt voor ouderen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij gemeentelijk vraagstukken.
Francken legt uit wat de steungroep allemaal kan betekenen voor ouderen.

De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) trad op 1 januari 2015 in werking. Een wet die erop
toeziet dat gemeenten er alles aan
doen om haar burgers zolang mogelijk deel uit te laten maken van de
samenleving. De wet houdt ook in
dat het streven is dat burgers zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Eén van die groepen zijn senioren.
Voor vragen, klachten, problemen
of opmerking kunnen ze terecht bij
een WMO-loket in het gemeentehuis.
Mocht het een groter vraagstuk zijn,
dan komt de medewerker van het
WMO-loket naar de senior thuis, om
zo goed te kunnen beoordelen wat
deze zelf wel of niet kan. Dit heet
een ‘keukentafelgesprek’, waarbij de
beroepskracht zich verdiept in de leefsituatie en er zo gekeken wordt naar
een antwoord op de vraag. “Wat we
hierin steeds vaker zien, is dat er dan
een situatie ontstaat waarbij een deskundige tegenover een leek komt te
zitten”, vertelt Harrie Francken, van
de steungroep ouderenadviseurs.
“Het kan iets zijn als de verbouwing
van een badkamer, maar ook een
financiële vraag of betrekking hebben
op zorg. Veel senioren ervaren het dan
toch als prettig als daar een ouderenadviseur bij zit, die hier onafhankelijk
advies en persoonlijke ondersteuning
in biedt.”

Dicht bij de
belevingswereld
De ouderenadviseurs hebben een
adviserende, bemiddelende en verbindende rol in vraagstukken van senioren, maar uiteindelijk is het aan hem
zelf om een besluit te nemen over wat
er moet gebeuren. Harrie: “Onze adviseurs zijn geen taxichauffeurs of tuin-

mannen, maar kunnen de senioren in
contact brengen met mensen die dat
wel doen. Als iemand aangeeft zich
eenzaam te voelen, dan brengt de
ouderenadviseur de senior in contact
met een seniorenvereniging, om aan
activiteiten hiervan deel te nemen.”
Een ouderenadviseur is breed georiënteerd en krijgt hiervoor ook de nodige
opleiding. Daarnaast zijn ze zelf ook
senior, dus staan ze zelf heel dicht bij
de belevingswereld van ouderen.
“Het advies gebeurt allemaal op
vrijwillige basis en in principe kan
iedereen zich aanmelden als vrijwilliger. Wel letten we er een beetje
op of dat iemand wel al in het verleden heeft gewerkt in de zorg of met
ouderen, dat heeft onze voorkeur.
Onze adviseurs krijgen een opleiding
van vier dagdelen, georganiseerd
vanuit de Limburgse KBO, in Venray
in een ruimte in het gemeentehuis.
Daar worden ze getraind in het voeren
van een gesprek, de regelgeving in
de gemeente en het maken van een
sociale kaart van Venray die aangeeft
waar men terecht kan met bepaalde
vragen of problemen.”

Sociale controle
Ook gaan deze adviseurs eens
in de zoveel tijd langs bij 65+’ers in
verschillende dorpen en wijken van
Venray om te kijken hoe het gaat.
Francken: “Als een soort van sociale
controle, om in de gaten te houden
dat ze niet vereenzamen. Door deze
gesprekken komen zaken die spelen vanzelf naar boven.” Het initiatief
krijgt alle steun vanuit de gemeente,
en Venray is ook één van de eerste
gemeenten in Nederland waar ze
dit zo op deze wijze doen. Francken:
“We zijn wat dat betreft behoorlijk
vooruitstrevend. Wat hier volgens

mij in meespeelt is dat wij een centraal punt hebben waar alle KBO’s en
andere ouderenverenigingen samen
komen, ook wel bekend als Centrale
van Ouderenverenigingen. In plaats
van dat alle losse afdelingen en
vereniging naar de gemeente stappen met een probleem, hebben wij
één centraal contactpunt hiervoor.
Dat maakt de communicatie soepeler en maakt het voor de gemeente
ook wat beter te behappen. Zodoende
wordt het ook allemaal net wat beter
opgepakt door de gemeente. Die zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat de
folders van de ouderenadviseurs op
verschillende plaatsen in de gemeente
te krijgen zijn of meegegeven worden
bij een WMO-loket. Ze ondersteunen
het van harte.”

Ingewikkelde situaties
“Belangrijk vinden wij vooral dat
ouderen weten dat ze het niet alleen
hoeven te doen. Als er ouderen zijn
die nog hulp van vrienden of familie krijgen, dan moedigen wij dit ook
van harte aan. Als ze dat niet hebben, dan is het fijn dat er iemand is
die je aan kunt spreken die mee kan
helpen in situaties die ingewikkeld
lijken. Bijvoorbeeld als er zorg nodig
is, vragen op financieel gebied of als
er aanpassingen in het huis nodig
zijn”, stelt Francken. Wel voegt hij daar
aan toe dat de steun bedoeld is voor
senioren vanaf 60 jaar. “Meestal kun
je lid worden van een KBO met
55+, maar we zien dat mensen dit
vooral doen als ze de 60 voorbij zijn.
Ouderenadviseurs zijn bereikbaar via
de WMO-informatiepunten, de KBOafdelingen en AVOS Venray.”
Kijk voor meer informatie over
de ouderenadviseurs op
www.seniorenvenray.nl
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BeePower Venray

In discussie over
duurzame energie
De net opgerichte lokale Venrayse energiecoöperatie BeePower
hield op zondag 3 juni een energiedebat over duurzame energie.
Veertig deelnemers waren aanwezig in MFC Brukske in Venray om te
praten en discussiëren over de uitdagingen en mogelijkheden van
duurzame energie in Venray.
De middag begon met een
presentatie van BeePower en haar
doelstellingen. Voorzitter Rob in het
Veld legde uit dat BeePower zich
wil gaan inzetten voor meer duurzame energie in de gemeente
Venray en dat niet wil overlaten aan
de grote bedrijven of de overheid,
maar dit juist met en door de
burgers wil realiseren. “Een lokale
coöperatie met leden die profiteren
van de voordelen van duurzame
energie, zowel voor het milieu als
voor de portemonnee”, aldus In
het Veld.
Daarna gaf Rob Zanders, specialist duurzame energie, een presen-

tatie over de mogelijke vormen van
duurzame energie: van zonnepanelen tot installaties op aardwarmte.
Vervolgens was er een debat waarbij de dagvoorzitter Tom Vaessen de
groep een aantal stellingen voorlegde. In de vorm van het bekende
tv-programma Lagerhuis werd er
druk gediscussieerd over de stellingen, alles onder het toeziend oog
van een jury, die twee winnaars
benoemde van het debat. “Al met
al een inspirerende middag waarbij
vele enthousiaste mensen konden kennismaken met de Venrayse
energiecoöperatie BeePower”, aldus
de energiecoöperatie.

Processierupsbestrijding Leunen
Door het warme voorjaar zijn er op dit moment al veel processierupsen gesignaleerd.
Onder andere in de Leunse Paes in Leunen werd dinsdag 5 juni een bestrijdingsploeg ingezet tegen
de rupsen. De beestjes ontwikkelen zich dit jaar sneller dan voorgaande jaren, meldt het
Kenniscentrum Eikenprocessierups onder andere tegen de NOS. De processierups kan voor overlast
zorgen, omdat contact met de brandharen van de rups kan leiden tot jeukende rode bultjes,
een kriebelende keel en opgezwollen ogen.

30 hectare nieuw terrein

Gemeente herontwikkelt bedrijventerreinen
Gemeente Venray is bezig met het herontwikkelen van de bedrijventerreinen in Venray. Op bestaande
bedrijventerreinen wordt 30 hectare herontwikkeld en daarnaast komt er aan de noordzijde van Smakterheide
nog eens 30 hectare aan nieuw bedrijventerrein bij.
De herontwikkeling vindt plaats
op acht locaties op bedrijventerreinen
Smakterheide in Venray en De Blakt
en De Hulst 2 in Oostrum.
Op Smakterheide gaat de nieuwe
eigenaar DHG de voormalige vestiging van Inalfa Roof Systems opnieuw
ontwikkelen. Het gaat om een perceel
van 9 hectare. Naast deze aanstaande
ontwikkeling heeft DHG recent op
Smakterheide nog een pand van

1,1 hectare aangekocht. De invulling
hiervan is nog niet definitief. De locatie waar nu Xerox gevestigd is, een
terrein van zo’n 10 hectare, wordt ook
grotendeels herontwikkeld. De ontwikkelaar verhuurt een deel weer
aan de verkopende partij Xerox, voor
de Office Printing Distribution productiefaciliteit die vooralsnog in Venray
blijft. In een eerste fase van de
herontwikkeling wordt een hal van

2,5 hectare gebouwd voor het bedrijf
Syncreon, dat logistiek werk uitvoert
voor Xerox. De exacte invulling van
de rest van het terrein ligt nog niet
vast. Ten slotte wordt ook op
Smakterheide nog een locatie van
2 hectare waar Vida XL gevestigd is
op nieuw ingevuld ten behoeve van
XPO Logistics Europe.
Op De Blakt is een terrein van
3 hectare verkocht aan Volker Wessels

Logistics Development. Deze locatie gaat gebruikt worden door een
bedrijf in opslag en transport dat
voornamelijk werkt voor bestaande
bedrijven in de agrofoodsector in
Venray. Een goede ontwikkeling,
vindt wethouder Jan Loonen (CDA).
“Dit versterkt de binding van deze
bedrijven met Venray.” Daarnaast
bouwt Bongers Aardappelhandel
op eigen terrein op bedrijventerrein De Blakt een nieuwe hal van
zo’n 2.500 vierkante meter voor de
opslag van aardappelen. Op hetzelfde bedrijventerrein is één van de

Vergroten van
goederenhaven

Van donderdag 7 t/m zondag 10 juni:

Totale
leegverkoop
40% korting
op de hele collectie!

Zondag 10 juni extra open (12:00-17:00)
Hoofdstraat 14 Horst • www.pastschoenen.nl

laatste beschikbare kavels verkocht
aan vastgoedbelegger Segro. Op de
kavel van 7 hectare bouwt Segro een
pand voor een logistieke dienstverlener. De buren op De Hulst 2, Inther
Logistics Engineering en Brocacef
Ziekenhuisfarmacie, hebben elk een
deel van een perceel tussen beide
bedrijven in gekocht. Inther breidt
zijn terrein met zo’n 2.000 vierkante meter uit tot bijna 1,4 hectare.
Brocacef Ziekenhuisfarmacie heeft
het andere gedeelte van het perceel
aangekocht en komt daarmee op zo’n
1,2 hectare.

volg ons ook op

De BV Ontwikkelbedrijf
Greenport Venlo, waar de gemeente
Venray aandeelhouder van is, ontwikkelt 30 hectare netto uitgeefbaar
bedrijventerrein op grondgebied
van Venray. Het terrein ligt tussen
de straat Spurkt en het Loobeekdal.
Dit terrein is nu nog in handen van
Waterschap Limburg, maar komt
waarschijnlijk op basis van Wet
voorkeursrecht gemeenten in bezit
van gemeente Venray. Waterschap
Limburg diende een bezwaar in
tegen deze beslissing, omdat zij het
stuk grond wil gebruiken in haar
project rondom de herinrichting van
het Loobeekdal. Gemeente Venray
heeft het bezwaar echter afgewezen. Inmiddels is een start gemaakt
met enkele van de voor het ontwikkelingstraject noodzakelijke onderzoeken. In Wanssum, ten slotte,
wordt nog dit jaar gestart met het
werk ten behoeve van het vergroten van de goederenhaven en de
uitbreiding van het bedrijventerrein
met zo’n 20 hectare. Dit terrein is
bedoeld voor watergebonden bedrijvigheid.
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Jongeren betrekken bij de bouw

Dag van de Bouw bij Ooijen-Wanssum
De jeugd enthousiasmeren voor een carrière in de bouwsector. Dat was de insteek van de nationale Dag van
de Bouw die op 2 juni werd georganiseerd door onder andere Bouwend Nederland. Projectontwikkelaar OoijenWanssum opende net zoals 130 andere bouwlocaties in Nederland de deuren om vooral de jongeren een kijkje te
laten nemen bij zijn project.

Aan het begin van de dag werd er
een ontbijt georganiseerd waar
leerlingen van onder andere het
Raayland College in Venray in gesprek
gingen met medewerkers van Mooder
Maas en Projectbureau OoijenWanssum. Dit gesprek vond plaats op
het dek van Brug Ooijen dat al gedeeltelijk gestort was. Er werd vooral
gesproken over het werken in de
bouw en de manier waarop bedrijven
en opleidingen de jongeren het beste

kunnen betrekken bij deze sector.
Volgens John Kreugel, voorzitter
van de afdeling Limburg van Bouwend
Nederland, is het relevant om een
connectie te maken met de jeugd.
“We hebben steeds meer mensen
nodig in de bouw. Het is dus belangrijk
om het vak meer in beeld te brengen
bij de jongere generatie. We willen
laten zien dat de bouw meer is dan
alleen beton storten en timmeren.
Dit proberen we te doen door met

vloggers te werken en online actief te
zijn. Ook willen wij meiden enthousiast maken voor dit vakgebied, de
bouw is namelijk niet alleen voor
mannen.”
Jules Janssen van Mooder Maas
en René Mobers van Bouwmensen
Limburg ondertekenden een samenwerking waarbij ze gedurende het
project gebiedsontwikkeling OoijenWanssum leerplekken aanbieden en
de aanwas van talenten in de bouw-

sector stimuleren. De leerlingen en
stagiaires die aanwezig waren bij het
ontbijt zijn een voorbeeld voor de
jongeren die ze met dit project willen bereiken. Deze professionals in
spé spraken vol enthousiasme en
passie over hun vak. Zo vertelde Ieke
Rutten, stagiair bij Mooder Maas,
dat ze het proces waarin veel verschillende mensen samenwerken om iets
moois neer te zetten heel interessant vindt. “Achteraf trots zijn op een
project waar ik aan mee heb gewerkt,
dat geeft mij voldoening”, vertelt ze.
Ook leerling Tijntje Janssen is enthousiast over de bouwsector. Zij heeft op
school de richting bouwen,wonen en

interieur gekozen. Ze vertelt dat ze
vooral ook de meiden van haar leeftijd
enthousiast wil maken voor deze studierichting. “Met je handen werken en
iets moois maken is voor mij de reden
dat ik hiervoor heb gekozen. Ik hoop
dat meer jongeren, en vooral meiden,
dat gaan inzien”, vertelt ze.
De bezoekers kregen de kans om
alvast op het dek van brug Ooijen te
lopen, dat al voor een deel gestort
is. Daarnaast was ook de locatie in
Wanssum open gesteld voor bezichtiging. Daar stond de rondweg centraal.
Op beide locaties gaven medewerkers
toelichting over dit project en alles
wat hierbij komt kijken.

Jules Janssen van Mooder Maas en René Mobers van Bouwmensen
Limburg ondertekenden een samenwerking voor meer leerplekken

Oproep

RooyNet verwijdert foto’s
Burgers van Venray
uit twijfel over auteursrecht maakt zich zorgen
De cultuur-historische website RooyNet heeft uit voorzorg zo’n 1.200 foto’s verwijderd. Branchevereniging
Brain adviseerde haar leden om alle foto’s te verwijderen waarvan niet zeker is of er auteursrecht op geldt uit
angst voor een mogelijke rechtszaak.
Aanleiding voor het advies van
branchevereniging Brain is een
recente rechtszaak tegen het Archief
Erfgoed Leiden en Omstreken.
Het archief had 25 prentbriefkaarten
uit de jaren veertig en vijftig online
geplaatst, waarvan de maker volgens haar niet te achterhalen viel.
Een Rotterdamse uitgever van historische fotoboeken heeft via een
advocaat het archief opgedragen een
vergoeding te betalen voor het openbaar maken van foto’s waarvan zij het
auteursrecht zou hebben. Het gaat
om het werk van de Rotterdamse
fotograaf J.F.H. Roovers, van wie de
uitgeverij de auteursrechten had
overgenomen. Het archief uit Leiden
verloor de rechtszaak.

Vergoeding betalen
Ook Stichting Venrays Museum,
het juridisch aanspreekpunt van
RooyNet, is verleden jaar opgedragen een vergoeding te betalen
voor het op RooyNet publiceren van

zes foto’s die van J.F.H. Roovers zouden zijn. Stichting Venrays Museum
heeft de advocaat laten weten dit
niet te doen, omdat zij van mening
is dat het auteursrecht door RooyNet
niet is geschonden. De uitspraak over
het archief in Leiden was voor de
Rotterdamse uitgever aanleiding om
zestien archieven, waaronder RooyNet,
opnieuw te sommeren te betalen
voor het online plaatsen van de prentbriefkaarten. Tegen de uitspraak van
de kantonrechter is inmiddels hoger
beroep aangetekend.

1.200 foto’s niet meer
toegankelijk
In afwachting van de uitspraak
heeft de branchevereniging Brain haar
leden dringend geadviseerd al het
werk, waarvan niet zeker is dat er geen
auteursrecht meer op rust, niet toegankelijk te maken. Tijdens een ingelast overleg van de Klankbordgroep
RooyNet is, op aangeven van het

Venrays Museum, besloten het advies
van de Branchevereniging te volgen.
Dat betekent dat op RooyNet foto’s,
ansichtkaarten en luchtfoto’s, waarvan
niet zeker is wie de eigenaar van de
auteursrechten is, niet langer toegankelijk zijn. Het Venrays Museum, het
Gemeentearchief en het Historisch
Platform Venray vinden het jammer
dat RooyNet als belangrijke publieke
voorziening, in haar mogelijkheden
beperkt wordt. Het gaat in totaal om
ongeveer 1.200 foto’s. Alle andere
foto’s waarvan de auteursrechten goed
geregeld zijn, blijven gewoon toegankelijk. “Gedurende meer dan tien jaar
is via deelnemers RooyNet, de HPV
Digigroep en het Gemeentearchief
veel geïnvesteerd in de digitalisering
van foto’s, collecties en archieven.
Deze inspanning wordt nu jammer
genoeg deels teniet gedaan”, aldus het
Historisch Platform Venray. Op 10 mei
is de opschoonactie van luchtfoto’s en
ansichtkaarten begonnen deze loopt
door tot half juni.

over ziekenhuis

Opiniewebsite Burgers van Venray roept Venraynaren op hun stem aan
ziekenhuis VieCuri te laten horen. In haar laatste poll gaf 96 procent van
de 184 stemmers aan een volledig gezondheidscentrum in Venray te
willen, maar door de geplande fusie van VieCuri met het Laurentius ziekenhuis in Roermond, is Burgers van Venray bang dat er steeds meer zorg
gaat verdwijnen uit Venray.
Opvallend is dat vrijwel iedereen
in Venray een afwachtende houding aanneemt in deze kwestie, stelt
Burgers van Venray op haar website.
“De directie van het ziekenhuis met
in haar kielzog de zorgverzekeraars
bepalen immers wat er in Venray gaat
gebeuren of veranderen in de zorgverlening. Wij zijn van mening dat nu de
stem van de inwoners van Venray en
de kerkdorpen ook in de besluitvorming zou moeten worden betrokken.”
Uit de poll van Burgers van Venray
blijkt dat veel stemmers vinden dat
Venray recht heeft op een ziekenhuis
waarin de meest voorkomende behandelingen in de ziekenzorg kunnen
worden verleend, stelt Burgers van
Venray. “Hoe nu verder? De fusiebesprekingen van VieCurie Venlo met het
Laurentius ziekenhuis in Roermond zijn
al enige tijd gaande. Het College van

B&W wacht op de uitkomst daarvan
want ze zijn daarbij geen gesprekspartner. Als de inwoners van Venray
niets van zich laten horen, wordt men
straks geconfronteerd met een voldongen feit, zoals de fusie met Venlo
indertijd. Het wordt daarom hoog tijd
dat een representatieve groep uit de
bevolking van Venray zijn stem aan
VieCuri Venlo laat horen. De wens van
Venray mag niet worden genegeerd!”
Burgers van Venray geeft aan
dat als er personen of groeperingen
in Venray zijn die het initiatief willen
nemen in deze zaak, stichting Burgers
van Venray hen daarbij kan helpen.
“We kunnen een coördinerende rol
spelen.”
Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij Burgers van Venray via
het contactformulier op
www.burgersvanvenray.nl
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Volgend jaar één dag extra

Bijna 1.100 wandelaars bij Meerdaags
Wandelevenement
Bijna 1.100 wandelaars deden in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 juni mee aan de eerste editie van
het Meerdaags Wandelevenement in Venray. Deelnemers konden dit weekend zelf kiezen welke afstand ze
wilden lopen: 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

zelfs de 60 kilometer gelopen. Wat
een prestatie is dat.”
Tijdens de voorinschrijving zag
de organisatie al snel dat wandelen
in Venray erg populair is. Zij rekende
vooraf op zo’n 500 wandelaars, maar
dat waren er na de voorinschrijving
al 562. Op zaterdag en zondag schreven zich vervolgens nog eens 537
wandelaars is, waardoor het totaal
aantal deelnemers is geëindigd op
1.099 wandelaars. “Ongelofelijk”,
aldus de organisatie. “We zijn enorm
trots op dit resultaat.” Door deze grote
opkomst kan de organisatie ook een
bedrag doneren aan het goede doel
Stichting ALS Nederland, want van
het inschrijfgeld gaat 25 procent naar
deze stichting. Hier komt dan nog de
bijdrage van de wandelfeesten Ben
d’r Bij bovenop. De opbrengst wordt
zaterdag tijdens de vrijwilligersavond
en sponsoravond bekendgemaakt.

Editie van 2019
Volgend jaar wordt het evenement
uitgebreid met een extra dag. Het

De wandelaars die zich hadden
ingeschreven voor de langere afstanden van 40, 50 of 60 kilometer konden
zaterdagochtend al om 07.00 uur
beginnen aan hun uitdaging. Het
officiële startschot voor het evenement werd om 09.00 uur gegeven
door wethouder Jan Loonen (CDA).
In het bijzijn van vele wandelaars
begon hij aan zijn trainingstocht voor
de Nijmeegse Vierdaagse.

Trainingsmiddel voor
grotere evenementen
De wandelaars kregen de mogelijkheid om elke dag een andere

afstand te lopen. Deze afstanden
lagen tussen de 10 en 60 kilometer.
De organisatie had routes van 10, 20
en 30 kilometer uitgezet in Venray
en omstreken, die allemaal gecombineerd konden worden.
“Door deze unieke aanpak is het
wandelevenement een uitstekend
trainingsmiddel voor de grotere wandelevenementen later in het jaar maar
ook prima geschikt voor de wandelaar
die liever een kortere afstand willen
lopen”, aldus Michel Thomassen van
de organisatie. “Uit reacties die we
kregen blijkt dat de meeste wandelaars de vrijheid om zelf een afstand te
bepalen en de mogelijkheid dat men
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Meerdaags Wandelevenement vindt
dan plaats op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 en zondag 2 juni. “We hebben
zelf interviews afgenomen bij wandelaars van dit jaar om te horen wat ze
goed vonden en welke verbeterpunten er zijn”, aldus Thomassen. “Door te
luisteren naar de wandelaars kunnen
wij enorm veel leren en daardoor verder groeien en beter worden. Zo gaan
wij het volgend jaar onder andere
zorgen voor meer rustplaatsen en toiletvoorzieningen.” Voor de volgende
editie hoopt de organisatie dat er nog
meer wandelaars uit heel Nederland
meedoen. “We vinden het belangrijk dat wandelaars zich bij ons thuis
voelen en dat weer overbrengen naar
de overige wandelaars in Nederland.
Dit jaar hadden we al deelnemers uit
onder andere Noord- en Zuid-Holland,
Utrecht, Gelderland en Flevoland.”
Deelnemersaantallen voor volgend
jaar vindt Thomassen minder relevant.
“Maar als we dan toch een getal moeten noemen, gaan we voor 1.750 wandelaars in 2019.” (Foto: Rob Beckers)

kan wisselen van afstand zeer prettig vinden. Dit is ook datgene wat wij
nastreven. Zo weinig mogelijk regels
maar wel met behoud van structuur.”

Wandelen is populair
De afstand die het meeste is
gewandeld is de 20 kilometer gevolgd
door de 30 kilometer, laat de organisatie weten. Thomassen: “Daarnaast
heeft een behoorlijk aantal wandelaars de 40 en 50 kilometer gebruikt
als training voor de Nijmeegse
Vierdaagse en of de Vierdaagse van
Apeldoorn. De precieze aantallen
moeten we nog in kaart brengen.
Ongeveer dertig wandelaars hebben

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

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Venraynaar schrijft boek

Zoektocht naar zingeving
Guus van Loenen uit Venray presenteerde woensdag 23 mei zijn boek ‘Het lijkt sprekend. Religie in de spiegel van zingeving’. De geestelijk verzorger bij Vincent van Gogh bespreekt in zijn boek het belang van zingeving
aan de hand van Bijbelteksten. “Zingeving, of weten waar het je werkelijk om gaat, is in de huidige samenleving belangrijker dan ooit”, stelt hij.
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Gestolen tractor
aangetroffen
Op de parkeerplaats bij het sportpark in Wanssum werd op dinsdag
5 juni een gestolen tractor aangetroffen. De tractor werd een dag
eerder in Duitsland gestolen. De politie is op zoek naar mensen die
meer weten over de diefstal.
De tractor werd op maandag
4 juni rond 21.30 uur gestolen in
Duitsland in de omgeving van Goch.
Het gaat om een blauwe tractor van
het merk New Holland met daarachter een rode voermengwagen gekoppeld. De aanhangwagen is van het
merk Strautmann, Verti-Mix 1801
Double. De tractor werd op dinsdag
5 juni rond 12.00 uur aangetroffen

op de parkeerplaats aan de
Venrayseweg in Wanssum. Het is nog
niet bekend waar de aanhangwagen
zich bevindt. De politie is op zoek
naar mensen die de combinatie van
tractor en aanhangwagen of de
aanwagen gezien hebben tussen
maandag 21.30 uur en dinsdag
12.00 uur. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900 88 44.

Gemeentewebsite
efficiënter geworden
De nieuwe website van gemeente Venray blijkt efficiënter te zijn
dan de voorganger. De website is sinds 2016 in gebruik en gemeente
Venray evalueerde deze in 2017. Zij presenteert nu de uitkomsten van
het onderzoek.

Guus van Loenen studeerde
Theologie in Nijmegen en kwam 34
jaar geleden als geestelijk verzorger
werken bij Vincent van Gogh in Venray.
Daar helpt hij de mensen die in behandeling zijn met hun zingevingsvragen.
“De belangrijkste vraag van cliënten is
te weten wat er met hen aan de hand
is en hoe dat te behandelen is, maar
vaak hebben ze ook nog andere
vragen. Hoe is het mogelijk dat ik ziek
geworden ben, bijvoorbeeld. Of wat
ben ik nog waard? Hoe houd ik dit vol?
Waarvoor kom ik mijn bed nog uit?
Met dit soort vragen help ik hen.
Ik kan hen niet het antwoord vertellen, maar hen wel begeleiden en
ondersteunen in de zoektocht.”

Zoektocht kan
verwarrend zijn
Maar zingeving is niet alleen
belangrijk in de psychiatrie, stelt Van
Loenen. “Ik wil in het boek het belang
van zingeving voor iedereen laten
zien. Zeker in deze tijd. We leven in
een ontwikkelde cultuur. Er kan heel
veel. Misschien juist daarom wordt
het steeds duidelijker dat technologische ontwikkeling alleen niet altijd
leidt tot geluk en welzijn. Mensen
realiseren zich steeds beter dat consumeren en produceren niet het enige
doel in het leven kan zijn.” Dat mensen steeds minder naar de kerk gaan,
draagt er volgens Van Loenen juist
aan bij dat de samenleving steeds
meer op zoek is naar zingeving.
“Als die antwoorden op levensvragen niet meer door de kerk gegeven
worden, dan gaan mensen ze ergens
anders zoeken, open eigen houtje.”

Maar dat kan lastig zijn. We leven
in een tijd met heel veel invloeden,
merkt Van Loenen. “De kerk heeft
minder invloed, maar de wetenschap, andere culturen en media en
informatiekanalen juist steeds meer.
De zoektocht naar zingeving kan
heel verwarrend zijn voor mensen.”
Maar wat is zingeving nu precies?
Van Loenen: “Jaren geleden hoorde ik
een verhaal dat dit heel mooi uitlegt.
Met dat verhaal opent ook het boek.
Een meisje van 7 jaar hoort dat haar
ouders gaan trouwen. Enthousiast
vertelt ze het in het kringgesprek
op school, maar haar enthousiasme
slaat al snel om als ze merkt dat de
andere kinderen het maar gek vinden dat haar ouders nu pas trouwen.
Even voelt ze zich een buitenstaander
en weet ze zich geen raad, maar dan
zegt ze ‘s avonds tegen haar ouders:
‘Ik weet waarom jullie nu pas trouwen. Jullie hebben gewacht totdat ik
erbij kon zijn.’ Met haar verbeelding
heeft zij het probleem opgelost. Dat is
zingeving.” Zingeving hoeft dus niet
over iets te gaan dat feitelijk waar is,
benadrukt Van Loenen. “Maar toch kan
het een oplossing bieden. Het is een
bepaalde manier van kijken naar iets,
waardoor je ermee kunt leven, ermee
verder kunt. Zo zijn Bijbelverhalen ook
ontstaan.”

‘Antwoord aan mijn
kinderen’
In zijn boek behandelt hij drie
onderwerpen: zin ontdekken, zin doorgeven en zin missen. Daarnaast komt
ook de rol van religie bij zingeving
aan bod. “Mijn oudste dochter vroeg

mij: ‘Ben je erg gelovig, papa?’ Ik wist
het antwoord niet en dat vond ik heel
interessant. Want wat zeg je nu precies als je zegt te geloven? Het boek is
daarmee ook meteen een antwoord
aan mijn kinderen.” Religie heeft
een slechte naam, stelt Van Loenen.
“Dreigend, onderdrukkend en achterlijk, daar denken veel mensen aan
bij religie. Helemaal niet onterecht,
maar religie is meer dan dat. Geloven
kan allerlei vormen hebben. Geloven
is meegaan in verbeelding, dat je je
laat inspireren en ergens vertrouwen
in hebt. Misschien ben je er nog niet
achter waar je precies in gelooft, maar
de zoektocht daarnaartoe is ook al
van betekenis. Je kunt het totaal niet
weten, maar toch blijven zoeken en
blijven openstaan voor iets. Ook dat is
geloven.”
Zijn boek schreef Van Loenen
met drie doelgroepen in gedachten.
“Ik hoop dat mensen die een ander
uit een crisis willen helpen er iets aan
hebben. Met het boek probeer ik hen
iets te leren over hoe ze bij zingevingsvragen tot steun kunnen zijn.”
Daarnaast hoopt Van Loenen zowel
jongere als oudere generaties aan
te spreken met zijn boek. “Oudere
generaties zijn met deze Bijbelteksten
opgegroeid en misschien hebben ze
deze wel al veel te vaak gezien. Ik wil
hen een nieuwe, frisse blik op de
teksten bieden. De jongere generatie
kent de verhalen misschien wel helemaal niet. Voor hen is het een kritische introductie. Het allermeest hoop
ik nog dat de twee generaties hierdoor weer samen kunnen praten over
religie en zingeving. Zoals ik met mijn
kinderen.”

De nieuwe website van de
gemeente is een zogenaamde ‘toptakenwebsite’, die helemaal is ingericht op basis van zoekgedrag van
de bezoekers. Zaken die het meest
gezocht of gebruikt worden op de
website, moeten zo gemakkelijk
mogelijk te vinden zijn.
Uit het onderzoek blijkt onder
andere dat klanten minder ‘clicks’
nodig hebben op de nieuwe website
om op de juiste pagina te komen.
Daarnaast heeft de website tot een
afname in het aantal telefoontjes
bij de gemeente geleid. Het aantal bezoekers op de site is ongeveer gelijk gebleven. Inmiddels gaat

72 procent van de aanvragen van
diensten van de gemeente via de
website. De overige 28 procent gaat
nog via een andere weg zoals een
telefonische afspraak of via de balie.
Vooral de webformulieren om een
afspraak te maken of een verhuizing
door te geven hebben geleid tot veel
minder fysieke contacten, telefonisch
en bij de balie. In 2017 werkte de
website 52 procent efficiënter dan
in 2016. Ook werden er 63 procent
meer betalingen online gedaan.
Over het algemeen zijn de
bezoekers van de gemeentewebsite
tevreden. Gemiddeld krijgt de website een 7,6 van de klanten.

Venraynaar
aangehouden voor
verduistering
Een 44-jarige man uit Venray is dinsdagmorgen 5 juni aangehouden
door de politie op verdenking van verduistering.
De man zou in de periode van
2016 tot nu gelden van een stichting hebben verduisterd. De politie
heeft de man meegenomen naar
het politiebureau voor verhoor

en stelt een nader onderzoek in.
De politie kan geen verdere mededelingen doen, meldt zij, in verband met het onderzoek en de
privacywetgeving.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop bouwkavel in Veulen.
Particuliere bouwkavel te koop in
Veulen. Voor meer informatie
bel 06 12 23 44 28.
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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.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Intern onderzoek

Tbs’er Rooyse Wissel doet
ontsnappingspoging
Bij centrum voor forensische psychiatrie De Rooyse Wissel in Oostrum heeft een tbs’er op maandag 4 juni een
ontsnappingspoging gedaan. De patiënt slaagde er niet in om naar buiten te komen.

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
Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

De patiënt wist achter een medewerker van de tbs-kliniek aan te lopen
in de richting van de receptie, laat
De Rooyse Wissel weten. “Dit had niet
mogen gebeuren. Door alert optreden
van sociotherapeuten en medewerkers

van de receptie is hij tegengehouden
en terug naar de afdeling gebracht.”
De Rooyse Wissel doet onderzoek naar
hoe dit heeft kunnen gebeuren en
neemt maatregelen om dit in de
toekomst te voorkomen. De tbs-kliniek

kwam vorige maand ook al negatief in
het nieuws, toen een medewerkster
van de kliniek bij het dagactiviteitencentrum werd aangerand door een
patiënt. Ook naar dit incident doet de
Rooyse Wissel onderzoek.

Botsing in Heide
In Heide vond op maandag 4 juni een botsing plaats tussen twee auto’s. Eén van de auto’s kwam op de
kop in de sloot terecht.
De auto’s kwam rond 11.00 uur
met elkaar in botsing op de kruising

van de Lemmenweg en de Heidseweg
in Heide. De drie inzittenden van de

auto’s, waaronder een kind, moesten
naar het ziekenhuis.

Inbraak in Castenray
Aan de Lollebeekweg in Castenray werd op maandag 4 juni ingebroken. De twee daders gingen er na de
inbraak vandoor.
De politie liet na de inbraak
een Burgernetbericht verzenden,
om zo de twee daders op het spoor

te komen. Zij zouden na de inbraak
een nabijgelegen natuurgebied
ingevlucht zijn. Aan het einde van de

dag had het bericht op Burgernet
nog niet geleid tot de aanhouding
van de mannen.

Gemeente staat garant

Nieuwe accommodatie en
inspeelveld voor MHCV
Huwelijk of jubileum?
Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

Gemeente Venray staat garant bij de lening van hockeyclub MHCV uit Venray voor het aanleggen van een
nieuwe accommodatie en een inspeelveld. Het gaat om een bedrag van 230.000 euro.
Stichting Multifunctionele
Accommodatie Venray (SMA
Venray) heeft een lening van
500.000 euro afgesloten voor het
aanleggen van een nieuwe
accommodatie en inspeelveld bij
hockeyclub MHCV. De gemeente

staat voor 230.000 euro garant voor
dit besluit. Dat wil zeggen dat de
gemeente medeverantwoordelijk
wordt voor de schuld op het moment
dat SMA Venray bijvoorbeeld niet
meer aan haar betalingsplicht
kunnen voldoen. Zij zou de

betalingsverplichtingen dan tot
maximaal 230.000 euro moeten
aflossen. De gemeenteraad heeft
in september 2016 al ingestemd
met de garantstelling, maar deze
is op maandag 28 mei pas
vastgesteld.
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GEPLUKT Paul Franssen

Veel mensen kennen hem als directeur van de schouwburg in Venray: een functie waarmee hij midden in de
maatschappij staat en zich over anderen kan ontfermen. Dat is ook iets wat hem aan het hart ligt en volgens
hem tegenwoordig te weinig wordt gedaan. Deze week wordt Paul Franssen (54) uit Venray geplukt.
over de raketten van Trump gericht
op Syrië, een uur later over de kwalificatie van Verstappen.” Paul is van
mening dat mensen steeds meer van
elkaar vervreemden en niet meer in
het moment leven, maar alleen nog

“Tegenwoordig zie je het te vaak
dat mensen wel tegenover elkaar
zitten, maar niet met elkaar bezig
zijn en op de telefoon met anderen in gesprek zijn”, vertelt hij. “Het
ene moment maken we ons druk

PUZZEL

Sudoku

Bij de commando’s of
politie

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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maar via Whatsapp en Snapchat. Dat
is jammer, volgens de geboren en
getogen Venraynaar. Het is deze sociale betrokkenheid die hem typeert.
Bij hem staat gastheerschap voorop
en hij vindt het fijn om het andere
mensen naar de zin te maken. “Ik voel
me dan ook geen directeur van de
schouwburg, maar zie mezelf eerder
als beheerder van een gemeenschapshuis, waar iedereen altijd welkom is.
Dat is ook onze enige regel hier in de
schouwburg: iedereen is altijd welkom. Als een bezoeker het koud heeft
en ik heb het snikheet, dan doen we
er alles aan om de bezoeker op te
warmen.”
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Die sociale betrokkenheid heeft
zich bij Paul op meerdere manieren
geuit. “Het was mijn droom als kind
om bij de commando’s of de politie te
werken. Nadat ik de mavo had afgerond, ben ik vervroegd met militaire
dienst gegaan en heb ik in 1981 de
groene baret behaald. In 1986 ben ik
vervolgens als politieagent gaan werken, waarbij ik in het begin eerst in
Nijmegen zat en vervolgens van 1991
tot 1999 als politieagent in Venray
ben gaan werken.” Artikel 28 van de
politiewet was voor hem heel belangrijk: ‘hulp verlenen aan hen die deze
behoeven’. “Het rechtvaardigheidsgevoel waarmee ik dit werk deed,

heeft me daar echter ook weggedreven,” geeft hij aan. “Het was het
moment dat het bedrijfsleven zich
ging bemoeien met de politie en er
een bonnenquota (waarbij een minimum aantal bonnen per dag uitgeschreven moet worden, red.) gesteld
werden, dat ik besloot om er in 1999
mee te stoppen. Hiermee vervreemdden ze zich juist van de samenleving,
waar je als politieagent juist midden in
hoort te staan.” De organisatie maakte
het voor hem onmogelijk om dat werk
nog met plezier te doen. Zijn hart ligt
nog steeds bij de politie en als ze hem
zouden vragen om morgen weer te
mogen komen werken, dan zou hij
dat zo doen. “Op de voorwaarde dat
ik er iets mag veranderen. Er is geen
plek waar ik met zoveel plezier heb
gewerkt.”
Omdat hij toch graag iets wilde
betekenen voor mensen, ging hij
aan de slag in de horeca. Hij heeft
enkele gelegenheden opgezet en
daar ook zijn vrouw Ilse leren kennen. Samen hebben ze in 2001 café
De Klokkenluider in Venray opgezet en ondertussen zijn ze elf jaar
getrouwd. In 2013 kwam hij als horecamanager terecht bij Schouwburg
Venray. “Toen de directeur daar in
2014 opstapte, werd mij gevraagd of
ik graag op de winkel wilde passen.
Ik ben ondernemend en neem graag
initiatief, dus dat zag ik wel zitten.“
Hij heeft ook twee kinderen: zoon Jop
(22), die nog thuis woont, en dochter
Lonneke (23), die op zichzelf woont.
Beiden komen uit zijn eerste huwelijk.
De maandag is voor Paul een vaste
vrije dag die hij dan ook graag met

zijn gezin door brengt. “Hoewel mijn
zoon Jop wel thuis woont, is hij niet
vaak thuis. Het is dan ook vaak dat ik
dan met mijn vrouw en hond ga wandelen of eropuit trek. Het is dan ook
echt een dag van even helemaal niets
doen. Zelfs geen sport, want doe ik
hier op het werk al genoeg”, lacht hij.

Sporten doe ik al
genoeg op het werk
Carnaval is voor Paul met stip het
mooiste feest in de regio. Zo is hij
zelf actief lid van carnavalsvereniging
De Piëlhaas, was hij prins in 1997 en
is in 2013 zelfs vorst geweest. “Dat is
voor één jaar geweest, omdat ik toen
ook net begon bij de schouwburg.
Dat was niet te combineren, omdat
De Piëlhaas ook onze grootste klant
is.” Ook is hij voorzitter van stichting Stadsbos, voor de ontwikkeling
rondom het gebied Vlakwater. Al met
al zijn de dagen van Paul goed gevuld.
“Ik kom om 09.00 uur binnen en ben
meestal pas rond 23.00 uur weer weg.
Mijn werk is ook meteen mijn hobby
en daar krijg ik energie van.”

Naar Italië
Dat neemt overigens niet weg dat
er geen vakantie in zit. Integendeel,
dit jaar gaat Paul met zijn vrouw ruim
twee weken naar Italië. “Het klimaat,
buitenleven, eten en wijnen spreken
ons wel aan. Mijn vrouw en ik gaan
voor de verandering eens met de auto
op vakantie, normaal gaan we altijd
met het vliegtuig. Dan begint voor ons
ook echt de vakantie als wij in de auto
stappen.”
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VieCuri krijgt Freya Pluim
VieCuri Medisch Centrum, met een vestiging in Venray, heeft voor de
periode 2018-2019 opnieuw de Freya Pluim gekregen. Deze pluim wordt
uitgedeeld door Freya, de patiëntentenvereniging voor mensen met
vruchtbaarheidsproblemen, en wil zeggen dat VieCuri voldoet aan de
kwaliteitscriteria die Freya heeft opgesteld.

Wanssums bedrijf
genomineerd voor
MKB L1mburg Prijs

Dit jaar heeft Freya verschillende
nieuwe criteria toegevoegd. Eén van
die nieuwe criteria is dat er tijdens het
gehele traject aandacht is voor psychosociale factoren. “De vervulling van

de kinderwens is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. De stress en teleurstellingen die horen bij de pogingen
een kinderwens te vervullen, hebben
grote invloed op allerlei gebieden:

lichamelijke en geestelijke gezondheid, werksituatie, relatie, familie- en
vriendenkring. VieCuri vindt het
belangrijk dat daar aandacht voor is”,
aldus het ziekenhuis.

Zinnige Zorg Award voor IEP
Het Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie van Vincent van Gogh en Proteion in Venray hebben de
bronzen VGZ Zinnige Zorg Award gewonnen. De award wonnen ze met het innovatieve initiatief ‘beter omgaan
met dementie en onbegrepen gedrag’.

Dekkers Tweewielers uit Wanssum is één van de drie
genomineerden voor de MKB L1mburg Prijs. De prijs is een initiatief van
ondernemersorganisatie MKB-Limburg in samenwerking met
provinciale omroep L1. De prijs wordt dinsdag 12 juni uitgereikt.
Met deze prijs worden bedrijven
in het zonnetje gezet die een maatschappelijke meerwaarde bieden.
“Het motto van de prijs is: van winst
naar waarde. Bij ondernemen moet
het niet alleen gaan om een goed
verdienmodel, zo is de gedachte
achter de prijs”, aldus MKB-Limburg.
Dekkers Tweewielers is één van
de drie genomineerden. “Dekkers
Tweewielers heeft een innovatief
businessmodel waarbij niet alleen
fietsen worden verkocht, maar ook
bijbehorende ondersteunende diensten zoals cursussen en trainingen.

Door een combinatie van vakkennis
en samenwerking met verenigingen,
collega-ondernemers en gemeente
is het bedrijf ook een stimulator van
de lokale toeristisch-recreatieve sector. De ondernemer investeert in een
project aan de rand van het bos, met
onder andere een eigen mountainbike testparcours”, aldus de organisatie achter de prijs. Ook CRDLT uit
Maastricht en Pex Dakbedekkingen
uit Echt zijn genomineerd. De winnaar wordt op dinsdag 12 juni
bekendgemaakt in een live-uitzending van L1 TV vanuit Venlo.

Adver torial

Nestelen in Venray
Sinds 1 januari dit jaar zijn Stichting Peuterspeelzalen Venray en
Kinderwereld Venray figuurlijk uitgevlogen naar een nieuw nest.
Beide organisaties zijn vanaf die tijd samen ondergebracht in kinderopvang `t Nest, een stabiele organisatie met kleinschalige vestigingen in Horst aan de Maas en nu dus ook in Venray.

Dementie is een ingrijpende
ziekte, voor zowel degene die het treft
als de familie en naasten. Het kan
zijn dat hierbij ook angst, agressie
of ander onbegrepen gedrag voorkomt. Het Integraal Expertisecentrum

Psychogeriatrie biedt zo snel mogelijk de juiste hulp hiervoor. Binnen
het centrum in Venray komen kennis
en ervaring samen vanuit de geestelijke gezondheidszorg en de verpleeghuiszorg voor ouderen. De Zinnige

Zorg Award gaat over initiatieven die
de zorg beter en simpeler maken.
Deze initiatieven helpen om de zorg
voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit wordt gesteund door
VGZ met het uitreiken van de award.

Meerderheidsbelang VADO
Beheer in EMD Tooling
Het in Eindhoven gevestigde VADO Beheer heeft vanaf deze week een meerderheidsbelang in de Oostrumse
gereedschapmakerij EMD Tooling. Directeur en eigenaar van EMD Tooling Eric Stinges blijft bij de onderneming
betrokken en behoudt de minderheid van de aandelen.

Directeur Gerryan Huys blikt
tevreden terug op de afgelopen
periode. “Achter de schermen
waren we natuurlijk al geruime tijd
bezig met deze fusie. Na enkele
maanden kan ik zeggen dat we
goed zijn genesteld in Venray.
Onze focus ligt op het bieden van
een veilige, vertrouwde omgeving
waarin kinderen alle ruimte
krijgen om zich te ontwikkelen
en waar zorgen en spelen
vooropstaat.” Gebruikers van
Stichting Peuterspeelzalen Venray

en Kinderwereld Venray zijn zonder
al te veel problemen overgegaan
in deze nieuwe situatie. Joke,
de moeder van Shirley, kan dit
beamen. “Mijn dochter zit zichtbaar
goed in haar vel en vertelt
honderduit over haar verblijf op
de kinderopvang. Dit zegt voor
mij als ouder voldoende, daar
gaat het om.” Benieuwd naar alle
mogelijkheden die `t Nest in Venray
voor jou te bieden heeft?
Neem dan gerust een kijkje op
www.kinderopvanghetnest.nl.

Schoolstraat 3
5971 BH Grubbenvorst
077 366 19 55

EMD Tooling is al meer dan
20 jaar een onderneming in het
ontwikkelen, produceren en onderhouden van industriële gereedschappen zoals volg-, snij-, buig-, en
trekstempels. De onderneming
levert deze gereedschappen met

name aan de automotive industrie,
de vliegtuigbranche en aan afzetmarkten zoals verpakkingsbedrijven
en machinebouwers. De klanten zijn
verspreid over de hele wereld en
worden bediend door 35 medewerkers vanuit de locatie in Oostrum.

VADO Beheer opereert als een
investeerder op afstand en Eric
Stinges blijft als aandeelhouder en
directeur betrokken bij EMD Tooling.
Samen met VADO Beheer wordt de
huidige groei van EMD Tooling
verder voortgezet.
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‘Liefde voor de Avondvierdaagse gaat van
generatie op generatie’
Duizenden wandelaars hebben de wandelschoenen weer uit de kast getrokken om deze week weer massaal
mee te doen aan de Avondvierdaagse in Venray. Deze editie is echter net iets specialer dan de voorgaande. Het is
namelijk het zestigste jaar dat het evenement wordt georganiseerd in de gemeente Venray.

Aan de basis van de
Avondvierdaagse, het wandelplezier,
heeft de organisatie de afgelopen
60 jaar niks veranderd. Maar ze laat dit
jubileumjaar zeker niet zomaar voorbij
gaan. Germy Thielen, voorzitter van de
Avondvierdaagse Venray, vertelt dat ze
speciaal voor deze editie een dvd hebben gemaakt waar beelden op te zien
zijn van zestig jaar Avondvierdaagse.
“Het is een sfeerfilm geworden waarin
de wandelsport, leuke anekdotes en
de verschillende routes naar voren
komen. De film laat een leuk contrast

zien tussen vroeger en nu”, vertelt
Thielen. Ook heeft de organisatie een
receptie gehouden ter ere van haar
jubileum en is er een extra uitdaging
voor de deelnemers bijgekomen. De
ervaren wandelaar kan zich namelijk
opgeven voor de 30 kilometerroute op
de zondag.

Voor iedereen
toegankelijk
De eerste editie van de
Avondvierdaagse werd gehouden in

medewerkers aan dit geweldige
evenement.”
Toen de Avondvierdaagse in 1959
voor het eerst werd georganiseerd
waren er vierhonderd wandelaars
die meededen. Nu zijn het er al jaren
ongeveer 3.500. “De wandelsport is
dus nog altijd zeer populair bij jong
en oud”, vertelt Thielen. “Het is door
de jaren heen ook een stuk losser
geworden. Vroeger leek het lopen
meer op een soort marcheren en liep
iedereen heel netjes met allemaal
dezelfde petjes en pakjes achter
elkaar aan. Dat zie je nu niet meer”,
zegt ze lachend. “Er zijn steeds meer
basisscholen mee gaan doen en het
belangrijkste is dat iedereen gewoon
veel plezier heeft. De jury kijkt
vooral of een groep een positieve
uitstraling heeft, daar draait het
namelijk vooral om.”
Het meest opmerkelijke wat
Germy ooit heeft gehoord in al haar

jaren bij de Avondvierdaagse was dat
tijdens het defilé brand uitbrak in de
brandweerkazerne. “Dat was natuurlijk
sensatie, waardoor alle mensen bij
de brand gingen kijken in plaats van
bij het defilé. Verder is er naast veel
regen, onweer of extreme hitte nog
nooit iets geks gebeurd.”

‘Nooit iets geks
gebeurd’
In de toekomst verwacht Thielen
dat er niet veel zal veranderen
wat het evenement betreft.
“De basis is wandelen en vooral
veel plezier hebben. De liefde voor
De Avondvierdaagse wordt al jaren
doorgegeven van generatie op
generatie. Zo lang de mensen in
Venray en omstreken het leuk blijven
vinden, zal De Avondvierdaagse nog
een hele tijd bestaan. Hopelijk zeker
nog eens 60 jaar.”

1959. Thielen: “Toentertijd werd het
evenement door kindervakantiewerk
en verschillende wandelverenigingen
georganiseerd. Er waren toen nog
niet veel sportverenigingen zoals er
nu voetbal-, tennis- en hockeyclubs
zijn. Dit evenement was destijds
voor iedereen toegankelijk en
heel betaalbaar. Later heeft de
organisatie De Jeugdvierdaagse het
georganiseerd en daarna zijn wij,
Stichting Avondvierdaagse Venray,
dit gaan doen. We werken nu
met ongeveer zeventig tot tachtig

Koninklijke Harmonie

Vaderdagconcert Euterpe
Koninklijke Harmonie Euterpe
Koninklijke Harmonie Euterpe Venray speelt op zondag 17 juni een vaderdagconcert bij het Raayland College
in Venray. Bezoekers kunnen een ontbijtje krijgen en luisteren naar de eindpresentatie van het project Into Music Venray zet alle vaders en andere
belangstellenden extra in het zonen een voorjaarsconcert van Euterpe. Het concert begint om 11.00 uur.
netje dit jaar tijdens Vaderdag.
Vanaf 09.30 uur kunnen bezoekers een
ontbijt eten in het Raayland College in
Venray. Om 11.00 uur gaan de kinderen
van het project Into Music hun eindpresentatie laten horen. Dit is de afsluiting
van een project van een samenwerking tussen muziekvereniging MMSK

St. Petrusbanden, Euterpe en Stichting
Odeon. Om 12.00 uur geeft Euterpe
een voorjaarsconcert onder leiding van
Marc Koninkx. Bezoekers kunnen ook
het ontbijt overslaan en alleen naar de
concerten komen luisteren. De entree is
dan gratis. Er is ook vermaak voor kinderen tijdens het concert.
Voor meer informatie en opgeven
voor het ontbijt, mail voor 12 juni naar
info@euterpevenray.nl

Den Hoender

Match on Tour
Vrijwilligersloket Match organiseert op donderdag 28 juni een
nieuwe Match on Tour. Deze vindt plaats bij wijkcentrum Den Hoender
in Venray van 20.00 tot 22.00 uur.
Match faciliteert bij het zoeken
naar passend vrijwilligerswerk en
verbindt hierbij organisaties en
vrijwilligers aan elkaar. Tijdens Match
on Tour in Den Hoender in Venray ligt

de organisatie een aantal nieuwe
plannen toe. Er wordt onder andere
gepraat over voorbereiding op
pensionering, een pilot met Oostrum
en een flexpool.

12

Spaar voor de
Spaar
voor
de
exclusieve serveerset.
exclusieve serveerset.

Er is een nieuwe spaaractie gestart bij PLUS! Je kunt sparen voor de exclusieve serveerset van Brabantia.
Er is een nieuwe spaaractie gestart bij PLUS! Je kunt sparen voor de exclusieve serveerset van Brabantia.
Bij elke € 5.- aan boodschappen* ontvang je een spaarzegel. Daarnaast ontvang je bij de wekelijkse
Bij
€ nieuwe
5.- aan spaaractie
boodschappen*
ontvang
je een
spaarzegel.
Daarnaast
ontvang
je bij de wekelijkse
Er elke
is een
gestart
bij PLUS!
Je kunt
sparen voor
de exclusieve
serveerset
van Brabantia.
actieproducten een extra zegel om je spaarkaart te vullen. De actie loopt tot en met 25 augustus 2018.
actieproducten
extra zegel om
je spaarkaart
te vullen. De
actie loopt
tot enjemet
25 wekelijkse
augustus 2018.
Bij elke € 5.- aaneen
boodschappen*
ontvang
je een spaarzegel.
Daarnaast
ontvang
bij de
actieproducten een extra zegel om je spaarkaart te vullen. De actie loopt tot en met 25 augustus 2018.
Kijk voor de actievoorwaarden op plus.nl/brabantia
Kijk voor de actievoorwaarden op plus.nl/brabantia
Kijk voor de actievoorwaarden op plus.nl/brabantia

serveerset
rset
servee serveerset
rset
servee
serveerset
rset
servee

serveerset
rset
servee serveerset
rset
servee
serveerset
rset
servee

2
2
2

Dr. Oetker Ristorante pizza
Dr.
Oetker
Ristorante
pizza mogelijk
Alle dozen
à 315-390
gram, combineren
Alle
à 315-390 gram, combineren mogelijk
3 stuks
Dr.dozen
Oetker
Ristorante pizza
3 stuks
7.08-10.80
Alle dozen à 315-390 gram, combineren mogelijk
7.08-10.80
3 stuks
vriesvers
7.08-10.80
vriesvers
vriesvers

3 voor
3 voor
3 voor

4
4

99
99
...
99

Rio Mare Tonijn
Rioblikjes
Mareà 112-160
Tonijn
Alle
gram, combineren mogelijk
Alle
blikjes à 112-160 gram, combineren mogelijk
2 blikjes
Rio
Mare
Tonijn
2 blikjes
5.70
-7.68
Alle
blikjes
à 112-160 gram, combineren mogelijk
25.70
blikjes- 7.68
5.70-7.68

2 voor
2 voor
2 voor

3
3

79
79
.
79
..

G
TOT 50% KORTING
IN
RT
KO
TOT 50%
G
TOT 50% KORTIN

serveerset
serveerse
rset
t
servee serveerset
serveerset
et
rs
serveerset
servee
serveerset
rset
servee

serveerse
t
et
eersser
veerset
serv
et
rs
servee serveerset
rset
servee

2
2
2

2 voor
2 voor
2 voor

2
2

3
3
3

99
99
99
.
PLUS Judith en. Guido van Dijck /

Calvé of Hellmann’s Mayonaise
Calvé
of Hellmann’s
Alle
varianten
à 430-650 ml, Mayonaise
combineren
Calvé
of Hellmann’s
Mayonaise
mogelijk
Alle
varianten
à 430-650 ml, combineren
Alle
varianten à 430-650 ml, combineren
mogelijk
2
stuks
2mogelijk
stuks- 5.50
3.98
2 stuks

3.98-5.50
3.98-5.50

2
2
2

G
TOT 46% KORTING
IN
KORTIN
46%KO
TOT 46
RT G
%
TOT

10.99
10.99
10.99

8
8

99
99
99
.
.

Page Toiletpapier
Page Toiletpapier
Original
pak 32 rollen of kussenzacht pak 24 rollen
Page
Toiletpapier
Per
pak
Original
pak 32 rollen of kussenzacht pak 24 rollen
Original
Per
pakpak 32 rollen of kussenzacht pak 24 rollen
OP=OP
Kruidenlaan 159 // Landweert Venray // T: 0478 553900
Per pak
OP=OP
OP=OP

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. * Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding,
Openingstijden:
ma
- vr 8.00
- 21.00loten,
| za
8.00
-en/of
20.00
|enzo
9.00
- 18.00
boeken, telefoonkaarten,
postzegels,
cadeaubonnen, toegangstickets,
beltegoed,
statiegeld
enzetfouten
emballage
eventuele overige
wettelijk
toegestane geneesmiddelen,
artikelen.
Aanbiedingen
zijn niet bestemd
voor wederverkopers
en/of grootverbruikers.
Prijswijzigingen
voorbehouden.
* Van deniet
actie
zijn uitgezonderd:
alcohol, tabak, zuigelingenvoeding,
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. * Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding,
boeken,
postzegels,
cadeaubonnen,
toegangstickets,
loten, beltegoed,
statiegeld en emballage
en eventuele
overige
niet nu
wettelijk
toegestane
artikelen.
Wilt
utelefoonkaarten,
per mail op
de hoogte
blijven
van de laatste
aanbiedingen
bij PLUS?
Meld
u dan
aan
via plus.nl
boeken,
telefoonkaarten,
postzegels,
cadeaubonnen,
toegangstickets,
loten, beltegoed,
statiegeld en emballage
en eventuele
overige
niet wettelijk
toegestane
artikelen.

plus.nl

Geldig
inmail
week
23hoogte
zondag
3 van
t/mde
zaterdag
9 juni 2018
Wilt u per
op de
blijven
laatste aanbiedingen
bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl

Geldig in week 23 zondag 3 t/m zaterdag 9 juni 2018
Wilt u per
mail op de
hoogte blijven
van de
laatste aanbiedingen
bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl
Geldig
in
zaterdag
9 juni
juni 2018
2018
Geldig
inweek
week 23
23 zondag
zondag 3
3 t/m
t/m zaterdag
9
boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.
Openingstijden:
ma - vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 9.00 - 18.00
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. * Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding,
Openingstijden:
za 8.00
8.00 -- 20.00
20.00 || zo
zo9.00
9.00--18.00
18.00
Openingstijden: ma
ma -- vr
vr 8.00
8.00 -- 21.00
21.00 || za
3.98-5.50

299
.

TO

plus.nl
plus.nl
plus.nl

899
.

T 46% KORTING
PLUS
Judith
en
Guido
van
Dijck
Kruidenlaan 159 // Landweert Venray // T: 0478 553900
OP=OP
PLUS Judith en
en Guido
Guido van
vanDijck
Dijck//
/Kruidenlaan
Kruidenlaan
159
Landweert
Venray
// 0478
T: 0478
553900
159
// //
Landweert
Venray
// T:
553900

2 stuks
mogelijk
Alle varianten à 430-650 ml, combineren

Calvé of Hellmann’s Mayonaise

Per pak
Original pak 32 rollen of kussenzacht pak 24 rollen

Page Toiletpapier

07
06

opinie 13

Windmolens kunnen de rust op Venrays grondgebied
verstoren eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Kunnen wij van de wind leven? Onze regering heeft aangekondigd dat er in de komende jaren een zogenoemde energietransitie moet gaan plaatsvinden.
Dat is het gevolg van een toekomstig tekort aan fossiele brandstoffen. De aardgaswinning in Groningen wordt binnen afzienbare tijd gestopt.
Nieuwbouwwoningen krijgen al helemaal geen gasaansluiting meer en bij
bestaande woningen moet bij een vervanging van de cv-ketel een alternatieve verwarmingsbron worden gezocht. Daarbij is het gebruik van elektriciteit noodzakelijk. Als gevolg daarvan zal het elektriciteitsgebruik in woningen
flink toenemen.
Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit zijn inmiddels
een vertrouwd beeld in Nederland. Individuele woningen kunnen
kiezen voor plaatsing van zonnepalen op het dak. Wooncomplexen of
appartementsgebouwen zijn afhankelijk van grootschalige toepassingen bij
zonneparken of op grote daken.
Voor het gebruik van windenergie liggen de kaarten anders. Er bestaan
wel kleinschalige toepassingen van windenergie voor op de daken van individuele woningen. Daarvan is de opbrengst echter beperkt, terwijl enkele
hinderlijke problemen zoals bebouwde omgeving, geluid en esthetica een
grootschalige toepassing zoals bij zonnepanelen in de weg staan. Voor de
toekomstige elektriciteitsbehoefte worden daarom grote windmolens ingezet.
Langs de kust of zelfs op zee zijn daartoe ideale locaties te vinden vanwege
het ontbreken van hinderlijke bebouwing of bebossing. Een belangrijke klacht
over de verschijning van windmolens in ons land is de horizonvervuiling.

Landschappelijk verdient het de aanbeveling om de turbines met de nodige
zorgvuldigheid te plaatsen. Windturbines hebben gezien hun maat forse
invloed op de waarneming van de omgeving. Dat maakt plaatsing van de turbines op lokale schaal eigenlijk onmogelijk. Daarom ligt ruimtelijk de voorkeur
bij één opstellingsstrategie voor een bepaalde regio. De provincie Limburg
wil dat er windparken komen. Zij ziet zich genoodzaakt een Provinciaal
Inpassingsplan in te zetten omdat vanuit het Rijk een duurzaamheidsverplichting wordt opgelegd. Om daaraan te voldoen is bijvoorbeeld een windpark
in Venlo noodzakelijk. De negen windturbines die daar moeten verrijzen zijn
straks goed voor ongeveer een derde van de groene energie die Limburg van
het Rijk moet gaan opwekken.
Komt er dan ook een windpark in Venray? Binnen het grondgebied van
de gemeente Venray kan er in het buitengebied van de kerkdorpen door de
Provincie ongetwijfeld een locatie te bepalen zijn waar windmolens kunnen
worden geplaatst. Dat kan echter op bezwaren uit de directe omgeving stuiten. Afgezien van de geluidhinder spelen argumenten als ‘niet in mijn achtertuin’ een rol.
De Stichting Burgers van Venray is daarom geïnteresseerd in de mening
van de inwoners van de hele gemeente op de stelling: Windmolens kunnen
de rust op Venrays grondgebied verstoren. Op de website
www.burgersvanvenray.nl kan tot begin juli hierop worden gereageerd.

Bespreking stelling Burgers van Venray van mei

‘Overleg met VieCuri moet leiden tot een
gezondheidscentrum 2.0 in Venray’
Gedurende de maand mei hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de Burgers van Venray-stelling ‘Overleg met VieCuri
moet leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray. Bijna alle stemmers, 96 procent, waren het eens met de stelling.
Uit vrijwel alle reacties blijkt dat Venray recht heeft op een ziekenhuis
waarin de meest voorkomende behandelingen in de ziekenzorg kunnen worden verleend. Bovendien vindt men dat daarbij een aantal voorzieningen
van essentieel belang zijn. Genoemd worden, naast de poliklinische zorg
met alle specialismen, klinische ingrepen zonder intensive care en een eerste hulppost. Daarbij hoort dan ook een 24/7 bereikbare huisartsenpost en
een apotheek. Als dat niet kan worden gerealiseerd of bij een mogelijke
fusie met Roermond geeft een aantal respondenten aan te zullen uitwijken
naar Boxmeer.
Catrina is van mening dat een volwaardig ziekenhuis in Venray heel
belangrijk is voor Venray en dorpen in omgeving. Ze ziet veel verdriet,
ellende en angst om zich heen van (soms ernstig zieke) mensen die constant heen en weer moeten reizen naar Venlo, of straks waarschijnlijk
Roermond en Maastricht. “Wachtlijsten lopen weer op. Openbaar vervoer

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
www.ikzoekeencontainer.nl
DAKBEDEKKINGEN

en bereikbaarheid ingewikkeld. Goede gezondheidszorg, bereikbaar voor
iedereen, wordt steeds verder afgebroken. Volgens mij niet alleen door de
vergrijzing maar door terugtrekkende overheden en zogenaamde marktwerking”, stelt zij. Meneer Jansen vindt dat een plaats als Venray met ongeveer
44.000 inwoners over een perfect gezondheidscentrum dient te beschikken.
Het is hem nog steeds onduidelijk waarom Venray met Venlo moest samengaan (afstand 25 kilometer) terwijl in Boxmeer met een lager inwoneraantal
nieuw gebouwd kon worden (afstand tot Nijmegen 20 kilometer).
Het bestuur van de stichting Burgers van Venray heeft de directie
van VieCuri verzocht om inhoudelijk te reageren op de mening van een
aanzienlijk deel van de inwoners van Venray. Helaas laat een antwoord
op die vraag nog op zich wachten, aldus Burgers van Venray. Ook de groep
huisartsen in Venray, verenigd in Cohesie, wenste desgevraagd niet te
reageren.

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
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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

Vergeten
ouderen
“Mevrouw Janssen is
vannacht weer gevallen, ze is
gelijk ingestuurd en waarschijnlijk is de rechterheup
gebroken, ze wordt morgenmiddag geopereerd.”
“Wat vervelend, ze herstelde net zo goed van haar
linker…” Het zorgdossier wordt
even op non-actief gezet door
het overdwars in de dossierkast
te schuiven, totdat mevrouw
weer terug is uit het ziekenhuis.
Een praktijksituatie uit mijn
werkomgeving. Klinisch gezien
volgt er (weer) een (lange) periode van revalidatie, worden er
plannen opgesteld, en krijgt
mevrouw twee à drie keer per
week een half uurtje fysiotherapie. Het zal je maar gebeuren,
door een noodlottige val opeens
je vertrouwde huis moeten
verlaten waar je vaak jarenlang
woonde, zomaar in één klap
thuisloos zijn, met het vooruitzicht nooit terug te kunnen
komen. Je eigen bed, je eigen
wc missen. Je meubeltjes, je
tuin, je kat of kanarie, je buurtgenoten. Je maandelijkse portie
balkenbrij. Kunt u zich daar iets
bij voorstellen? Thuisloos, geen
huis meer hebben, dat is toch
niet te bevatten? Plots alles
kwijt zijn wat je dierbaar is.
Ik heb het voorrecht met deze
doelgroep te mogen werken, en
te mogen luisteren naar hen die
dit overkwamen, ik ken hun
intense verdriet, ik ken hun
verlangens. Soms is het naar
een simpel “half zacht” gekookt
eitje, welke (vanwege de
HACCP-regels) niet geserveerd
mogen worden. Een koud en
droog hardgekookt eitje op de
zondag is het alternatief…
Nou, laat mij maar op m’n 90e
aan een lekker half zacht salmonella-eitje bezwijken hoor!
Lekker met wat zout en peper!
Oh oh, die regeltjes… Laten we
onze gedachten deze week eens
op onze ‘vergeten ouderen’
richten, zij die plotseling afhankelijk zijn geworden, zeker met
deze warme temperaturen.
Ze hebben onze aandacht en
steun hard nodig. Maarten
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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.

Signaleren, acteren en realiseren
De taken van de gemeenteraad zijn grofweg de volksvertegenwoordigende, de kaderstellende en controlerende taak. 20 procent van de
stemmers heeft vertrouwen getoond in VENRAY Lokaal, dus gaan we snel
aan de slag.
Veel mensen weten ons inmiddels
te vinden en dat houdt ons scherp.
Onlangs vroegen we het college nog
of de prikkelarme kermis dit jaar al
georganiseerd wordt, na een unaniem
aangenomen motie in november 2017.
We signaleren, acteren en doen ons

best om te realiseren. In alle waarschijnlijkheid zal de kermisdinsdag vanaf
13.00 uur twee uurtjes (met minder
prikkels) toegankelijk zijn voor iedereen,
wat weer past bij een inclusieve samenleving. Hopelijk wordt het een succes en
ingebed in de kermisplanning.

Maar ook andere activiteiten wekken onze aandacht, zoals de Binckbank
Tour. Een geweldig meerdaags wielerevenement waarbij verkeersmarkeringen en -heuvels verwijderd werden
op de kruising Oude Overloonseweg/
St.Jozefweg/Noordsingel, maar daarna
doodleuk weer teruggeplaatst werden.
Wanneer wordt deze kruising nu eens
veiliger gemaakt? Deze wordt ook veel
gebruikt door schooljeugd uit de wijk
de Brabander naar de Petrus Banden

school en Landweert. Vervolgens stellen we hier dan kritische vragen over.
Ook stellen we vragen over het
verdwijnen van bushokjes, zoals de
glazen variant aan de Oude Heerweg
in Blitterswijck. Worden wijk- en
dorpsraden hierbij betrokken? Is het
alleen uit kostenoverweging?
De afgelopen jaren is er flink
overlast geweest van ratten in het
buitengebied, maar nu in 2018 ook
in de wijken en het centrum. Ratten-

ongediertebestrijding zou primair
een taak van de bewoners zelf zijn,
zegt de gemeente. Wij onderzoeken
graag hoe het zit en stellen vragen
aan het college. Of er in deze zaken
verdere actie ondernomen gaan worden weten we pas donderdag 28 juni
als deze items bij de raadsvergadering aan de orde komen. Je kunt dit
onder andere ook volgen via onze
nieuwsbrief en sociale media.
Fractie Venray Lokaal

Veiligheid in Venray
Je veilig voelen in de leefomgeving is essentieel voor het leefgenot
van de Venrayse inwoners. Inwoners geven diverse items aan die hun
veiligheidsgevoel aantasten. Hondenpoep, zwerfafval, te hard rijden in
woonstraten en fietsendiefstal zijn een aantal van deze items. Erg ingrijpend als je ermee te maken krijgt. Als je fiets gestolen wordt, is dat erg
ingrijpend, niet alleen omdat je eigendom is weggepakt, maar ook
financieel wordt je geraakt.
Van de Venrayse politiek wordt
vaak gevraagd om ‘iets’ te doen aan
de veiligheid. De gemeenteraad kan
dit echter niet alleen. Daar is samen-

werking voor nodig. Samenwerking
met, met name ook, de inwoners van
Venray. Inwoners moeten melding
maken van wat hen aantast in hun

veiligheid. Als steeds gemeld wordt of
aangifte wordt gedaan, zullen de cijfers die regelmatig aan de gemeenteraad worden voorgelegd beter deugen
dan nu het geval is. De cijfers laten nu
nog zien, dat de ergernissen, overlast
en onder andere fietsendiefstallen
minder worden. Dit terwijl we sterk
vermoeden dat dit niet het geval is.
Meldingen en aangiften kunnen
gebeuren bij politie (0900 88 44 of 112
bij spoed). Via dit nummer

kan tevens de wijkagent en straatcoaches worden ingeschakeld. Ook de
gemeente kan gebeld worden, bij
voorbeeld voor de inzet van een BOA
(afvaldump en zwerfafval, hondenoverlast). Dit kan via 0478 52 33 33.
Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Laten we vanaf nu hiermee
beginnen.
Petra van Duijnhoven,
Raadslid CDA Venray

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze
richt op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters (M/V)
parttime en fulltime

Weekendhulpen

(M/V) evt. scholieren/studenten)
voor diverse werkzaamheden op de loods

Kinderopvang 0-4 jaar,
peuterspeelgroep en BSO.

Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief met cv
binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Open dag 16 juni 2018
11:00 uur - 14:00 uur
www.demukkenstal.nl

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Mariska Gerritsen

Een idool
Ongetwijfeld heb jij ook
een idool, voor de een is dat
een sporter en voor de ander
is dat een artiest.

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Mariska Gerritsen
Veulen
14 jaar
Raayland College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou heel graag de krachten van
de vier elementen willen hebben,
voor mezelf maar vooral voor anderen. Dan bouw ik in mijn kamer een
geheime kamer waar een magische
wereldkaart hangt. Daarop kan ik zien
waar er een watertekort is. Zodra ik
op het land druk, vlieg ik erheen met
behulp van de lucht. Ik gebruik vuur
zodat mensen minder geld hoeven
te betalen aan gas en elektriciteit.
Aarde om aardbevingen te voorkomen
en scheuren te helen. Het eerste wat
ik met mijn superkracht ga doen, is
lekker gaan vliegen en gebruikmaken
van mijn krachten! Misschien ooit…
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik heb gekregen, is heel simpel: ‘Wees jezelf’.
Ik was vroeger vaak onzeker over
mezelf en heb daarmee leren omgaan.
Mijn moeder zei het tegen me en toen
drong het tot me door: Ik hoef niet
onzeker te zijn, want ik ben gewoon
mezelf en als ze dat niet waarderen, zoeken ze maar iemand anders.
Dat zei ik steeds tegen mezelf en uiteindelijk ging het steeds beter en voel
ik me veel beter in mijn vel.
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou Vaiana willen zijn, uit de gelijknamige Disney-film. Ze is dapper en
iedereen houdt van haar. Ze past bij
mij omdat we allebei onze dromen
volgen en dat door niemand laten
afpakken. Ze is vrienden met de zee
en kan erdoor vervoerd worden zonder
iets te doen. Dat zou ik dan gaan pro-

beren. Wie ik echt niet zou willen zijn
is de boze koningin van Sneeuwwitje,
altijd maar de mooiste willen zijn, lijkt
mij nogal vermoeiend.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Vroeger toen ik in de buik zat, zat de
navelstreng niet op de gebruikelijke
manier. Hij zat namelijk twee keer
om mijn hoofd heen. Hierdoor heb ik
een babytrauma opgelopen, want ik
dacht in de buik dat ik dood ging. Daar
heb ik jaren later nog last van gehad.
Iedere keer als mama alleen al maar
dacht dat ze ging douchen of naar de
wc ging, begon ik al te huilen, omdat
ik niet alleen gelaten wilde worden.
Dat waren veel slapeloze nachten voor
mij en papa en mama. Nou vertelt ze
vooral hoe gek ze soms van mij werd.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik kan niet zonder lekker eten of mijn
familie en vrienden. Als je alleen maar
vies eten eet, eet je veel minder,
dat is niet echt gezond. Mijn familie en vrienden zijn alles voor me.
Zonder hen weet ik het ook niet meer.
Altijd alleen en niemand om bij uit te
huilen. Ik heb nog nooit geprobeerd
om zonder hen te leven en dat ben ik
ook niet van plan
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag alle momenten herbeleven waarop papa kwam vertellen dat
we er een nieuw zusje of broertje bij
hadden. We zijn met zes kinderen en
ik ben de tweede dus ik heb dat vaak
meegemaakt. Iedereen was dan in
een opperbest humeur en samen gingen we dan naar mama en het kindje
toe. Dat waren hele mooie momenten om nooit te vergeten. Als ik al die
momenten ga herbeleven doe ik het
op dezelfde manier, omdat het al perfect was en er niets fout kon gaan.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Lang geleden zong ik altijd samen
met papa in de auto hetzelfde liedje.

Het ging over ouders en hun kind.
Helaas weet ik niet meer hoe dat
liedje heet. Ik kende het helemaal uit
mijn hoofd en vroeg iedere keer weer
of dat liedje erop mocht. Ik luister het
nu niet meer.
Wat is je droombaan?
Ik wil later iets met dieren gaan doen.
Of dierenarts of paardenarts. Ik houd
heel erg van dieren en dan speciaal
van paarden. Zelf heb ik nooit een
paard gehad, maar als ik ze in een
weiland zie staan fantaseer ik er altijd
over om zelf een paard te hebben.
Ik zou het geweldig vinden om dieren
beter te maken en hun baasjes op te
vrolijken! Die keuze heb ik gemaakt
sinds onze hond een nestje had gekregen. Dat was zo’n 2 jaar geleden met
Kerst. De puppy’s werden toen ingeënt. Ik vond het heel mooi om te
zien hoe onze dierenarts dat deed.
Sindsdien wil ik iets met dieren gaan
doen. Ik hoop mij droombaan werkelijk te maken aan de universiteit voor
dierenarts in Utrecht, die schijnt heel
erg goed te zijn.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Ik ben heel betrouwbaar en wil altijd
iedereen helpen. Ik sta voor anderen
klaar en heb altijd een schouder waar
je op kunt uithuilen. Maar ik bemoei
me ook letterlijk overal mee. Zoals ik
al heb gezegd, zijn we met zes kinderen, dus zijn er ook vaak ruzies. Die wil
ik dan heel graag oplossen, maar dat
willen de anderen niet. Ik heb dat van
mijn moeder, die deed dat ook altijd.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Mijn lievelingssmiley is die lachende
met traantjes. Ik lach veel met mijn
vriendinnen en als iemand dan een
domme opmerking maakt, kun
je al raden wat iedereen stuurt.
Ook gebruik ik het rode hartje veel
als ze iets liefs zeggen of als ze iets
voor me hebben gedaan. Ik zal nooit
het pistool gebruiken omdat je maar

nooit weet hoe dat bij iemand anders
aankomt.
Introvert of extravert?
Ik ben het eigenlijk allebei maar ik
ben het meeste introvert. Dat heb ik
van mijn moeder, zij was ook niet de
populairste van de klas. Mijn vader
was dat wel. Ik vind het niet zo erg als
ik niet het middelpunt van de belangstelling ben. Ik ben liever gewoon
met mijn vriendinnen bij elkaar.
Onze gesprekken slaan meestal echt
nergens op en dan is het niet erg als
niemand dat hoort.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag een wereldreis willen maken. Ik heb nog niet zo veel van
de wereld gezien, alleen Duitsland,
België en Nederland, dus ik zou graag
meer willen ontdekken. Ik zou dat
met mijn familie willen doen. Ik wil
dan naar Italië, Amerika, Spanje en
Portugal. Ook wil ik nog verder buiten
Europa zoals Australië. Ik zou er dan
geen luxe reis van maken maar leven
zoals de inwoners daar ook leven.
Wat is je favoriete hobby?
Ik zit op korfbal en dat doe ik ook
graag. ’s Avonds samen met mijn
zusjes korfballen. Ik train twee keer
per week, op dinsdag en donderdag,
en ook nog een wedstrijd. Ook speel
ik graag met de honden en katten,
of staar ik uren naar de paarden in
de wei tegenover ons. Ik lees ook
heel graag. Op dit moment lees ik de
Harry Potter-reeks.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto van mij was toen de
fotograaf van HALLO de foto kwam
maken voor in de krant!
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit al mijn foto’s weggooien.
Ik heb er aardig veel en er staan leuke
herinneringen op. Bijvoorbeeld toen ik
voor het eerst ging korfballen of toen
mijn oma nog leefde. Die gooi ik echt
nooit weg.

Vaak is jouw idool afhankelijk van de interesses die je
hebt. De een houdt van voetbal
en heeft bijvoorbeeld Lionel
Messi als idool. Je zou net als
hem een goede techniek willen
hebben en net zoveel prijzen
willen winnen. Wat is er nou
mooier dan om in het stadion
van FC Barcelona te mogen
voetballen terwijl de fans het
clublied luid meezingen?
Voor een ander die van muziek
houdt, is bijvoorbeeld Lil’ Kleine
hun idool. Je zou net als hem
graag een nummer één hit
willen scoren. Je wilt toch ook
beroemd zijn en dat iedereen
tijdens het concert je muziek
meezingt?
Als ik de tennisbaan oploop
en mijn tenniswedstrijd begint,
dan denk ik aan mijn idool,
Kiki Bertens. Zij is een voorbeeld voor het Nederlandse
tennis en speelt het ene na het
ander grote toernooi en ze staat
in de top 15 van de wereldranglijst. Ik droom er van om net zo
goed te worden als Kiki.
Door naar je idolen te kijken
kun je van ze leren. Stiekem
droom jij toch ook van een grote
villa aan het water met een
boot? Om net zoveel volgers als
Messi te hebben op instagram:
91 miljoen! Dat is maar liefst
meer dan vijf keer alle inwoners
van Nederland. Ik zat in elk
geval afgelopen weekend weer
voor de tv, kijkend naar Kiki op
Roland Garros.
Wie is jouw idool? Gaat het
jou lukken om hetzelfde te
bereiken? Of blijf je lekker
dromen?
Anne

16

sport

07
06

Gestrand in nacompetitie

SV Oostrum niet
gepromoveerd
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste team van voetbalvereniging SV Oostrum is in de eerste
ronde van de nacompetitie gestrand in de strijd voor promotie. Gast SSE
uit Someren-Eind bleek zondag 3 juni te sterk.
De gasten begonnen fel aan
de wedstrijd en na enkele minuten
moest Oostrum-doelman Plum een
eerste schot verwerken. Met name
bij corners van de rechterkant werden de gasten enkele keren gevaarlijk. Gaandeweg de eerste helft
vorderde, kwam ook Oostrum wat
meer in de buurt van het doel van
SSE.

Doelman bleek
flinke sta-in-de-weg
Na een half uur had Oostrum
zelfs op voorsprong kunnen komen
toen Wes Wilmsen op links alleen
voor de SSE-doelman opdook.
Met een katachtige redding bleek
deze doelman een flinke sta-in-deweg te zijn. Vlak hierna was er een
tweede moment voor Oostrum toen
een SSE-verdediger een kopbal van
een Oostrum aanvaller verlengde en
de bal helaas voor Oostrum op de
binnenkant van de paal belandde.
Vlak voor rust moest doelman Plum
een schot van SSE loslaten, de terugspringende bal werd binnengeschoten, maar het neutrale arbitrale
trio keurde deze treffer terecht af
wegens buitenspel. Een gelijke stand
bij rust waarbij SSE voetballend iets
beter was geweest dan Oostrum in
de eerste helft.

De tweede helft begon Oostrum
erg ongelukkig, toen SSE-aanvaller
Lars van de Nieuwenhof na twee
minuten een corner bij de tweede
paal binnentikte, 0-1. Oostrum moest
komen, maar de echte vorm om
heel gevaarlijk te worden ontbrak
vandaag. Na 65 minuten kreeg SSE
een vrije trap op 30 meter van het
Oostrum doel te nemen. De prima
spits Ruben Altena schoot de bal
hard richting tweede paal. Doordat
de bal onderweg door eenieder
werd gemist, viel deze bij de tweede
paal knullig binnen, 0-2. In het
restant van de wedstrijd probeerde
Oostrum het tij nog te keren en nam
alle risico’s, maar het leverde geen
resultaat op.

Verdiend applaus
In blessuretijd werd er nog
wat extra zout in de Oostrumwond gestrooid toen Merijn Altena
een mooie aanval over rechts
koelbloedig afrondde, 0-3. SSE gaat
dus overtuigend door naar de
volgende ronde en voor Oostrum
restte slechts een verdiend applaus
van het publiek. Verdiend, omdat
tot het laatst werd gestreden voor
de prijzen, waardoor het seizoen
de boeken in zal gaan als het, qua
resultaat, beste uit de geschiedenis
van de club.

Sportdag voor kinderen
De Mukkenstal
De kinderen van kinderopvang De Mukkenstal uit Leunen gingen op donderdagmiddag 31 mei
voor een sportdag naar het sportpark van SV Leunen. Daar werden onder leiding van vrijwilligers
van de sportclub en medewerkers van De Mukkenstal sporten als voetbal, korfbal en andere
balspellen gedaan. “Zowel SV Leunen als De Mukkenstal vinden sport en beweging erg belangrijk
dus samenwerken om kinderen een mooie middag te bieden en kennis te laten maken met korfbal
en voetbal, lag voor de hand. Daarom zijn beide partijen een duurzame samenwerking in de vorm
van sponsoring en een jaarlijks terugkerende sportmiddag aangegaan”, aldus de kinderopvang en
de sportclub.

Tenniscentrum Maascourt Venray

Family Bootcamp
Bij Tenniscentrum Maascourt in Venray werd op zaterdag 2 juni een Family Bootcamp-evenement
georganiseerd. Jong en oud deden mee met de bootcampsessie van 24Fitcamp Venray.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen 3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 4/5 daagse werkweek.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan binnen
een groeiend bedrijf, stuur dan een sollicitatiebrief
met c.v. binnen 14 dagen naar
EUROFLOR BV, Nijverheidstraat 15, 5961 PJ Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

De deelnemers aan de Family
Bootcamp werden verdeeld over verschillende groepjes. Deze groepjes
kwamen stations met oefeningen en
wedstrijdvormen tegen. Onder andere
klim-, klauter-, kracht- en estafetteopdrachten stonden op het programma.
“Het evenement is super verlopen”,

meldt organisator Johan Jansen.
“We hadden een mooie opkomst van
deelnemers, jong en oud en fantastisch weer. We zijn geëindigd met
een laatste touwtrek-krachtmeting.
Iedereen was winnaar, dus gingen
ze voldaan en met een rugzak en
bidon naar huis.” 24Fitcamp Venray

geeft wekelijks op maandagavond
een Fitcamp training in de buitenlucht
van Venray. Deze trainingen zijn gratis toegankelijk en voor alle niveau’s.
Er wordt gestart om 19.45 uur vanaf de
kantine van Tenniscentrum Maascourt.
Geïnteresseerden kunnen mailen
naar fitcampvenray@hotmail.com
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Nieuw wielerboek

Familie Wout Poels aan het woord
In het nieuwe wielerboek Pijn in het Peloton van Pieter Cramer en Frans Bevers komt de familie van
wielrenner Wout Poels uit Blitterswijck aan het woord. Onder andere zijn valpartij tijdens de Tour de France in
2012 is een onderwerp dat wordt besproken. Het boek werd zondag 3 juni gepresenteerd in Den Bosch.

Norbert, zelf renner geweest,
geeft aan telkens zijn broer een hart
onder de riem te steken en moed in
te praten. En Jos en Marijn die niet
zoveel hebben met de wielrennerij,
kregen op zeker moment veel
waardering voor de wijze waarop
Wout zich er weer bovenop werkte.
Marijn vertelt in het boek dat hij
in Sierra Leona net een zware
bevalling had gefilmd waarbij de
moeder kwam te overlijden. Op dat
moment kreeg hij een bericht vanuit
het thuisfront: Wout is gevallen.
“Een drama in drie woorden. Maar

het zei mij even niets. Wat een
andere wereld. Waar maken ze zich
druk om. Later thuis gekomen zag ik
in hoe heftig het is geweest.”, aldus
Marijn die later op uitnodiging van
L1 de documentaire RETOUR maakte,
over het revalidatieproces van neef
Wout. In zijn werkzaamheden als
filmer herkent Marijn de drang
van Wout om hoe dan ook terug te
komen: tegen alle adviezen in je
eigen koers varen. “Geloven in je
eigen kwaliteiten en trouw blijven
aan je idealen”, aldus de filmmaker.
(Foto: Wouter leDuc)

Dubbeltoernooi in
Wanssum
Tennisvereniging de Gagel uit Wanssum organiseert van maandag 2
tot en met zondag 8 juli het jaarlijkse open toernooi Personato
Dubbeltoernooi.
Het toernooi is bedoeld voor
tennisliefhebbers van alle niveaus.
Het toernooi bestaat uit de categorieën Open, 25+ en 55+. Meer inforHet wielerboek Pijn in het Peloton
gaat over oorzaken en gevolgen van
wielerleed. Eén van de dertien hoofdstukken is in zijn geheel gewijd aan
SKY-wielrenner Wout Poels uit
Blitterswijck en zijn familie. In het

hoofdstuk It’s a Family Affair wordt
uitvoerig stilgestaan bij de valpartij in
de zesde etappe van de Tour de France
in 2012 ter hoogte van Metz. Wout
Poels was toen één van de slachtoffers. Hij liep een gescheurde milt, een

matie over dit evenement is te
vinden via www.toernooi.nl, waar
geïnteresseerden zich ook kunnen
aanmelden tot zondag 24 juni.

gescheurde nier, drie gebroken ribben
en een klaplong op.
De auteurs hebben uitvoerig
gesproken met de broers Norbert en
Jos Poels en met de neef van Wout
en documentairemaker Marijn Poels.

Om ons team van medewerkers uit te breiden en onze klanten
optimaal van dienst te kunnen zijn, zoeken wij op korte termijn een

ERVAREN
KOELMONTEUR

(m/v)

Functie
• Zelfstandig reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan
koelinstallaties verrichten
• Zelfstandig verrichten van montagewerkzaamheden
• Periodieke onderhoudswerkzaamheden en controles uitvoeren
• Storingen analyseren, verhelpen en mogelijke oplossingen aangeven

Gemeente kijkt uit naar
BinckBank Tour
Gemeente Venray kijkt uit naar wielerwedstrijd de BinckBank Tour, die ook dit jaar weer naar
Venray komt. Op maandag 4 juni was BinckBank Tour-ambassadeur en ex-wielrenner Maarten
Tjallingii in Venray om samen met wethouder Anne Thielen (CDA) symbolisch de start- en finishlijn te
trekken op het plein voor de ingang van het gemeentehuis. “Met de BinckBank Tour is er op dinsdag
14 augustus weer een topevenement in Venray. Wat een feest!”, aldus gemeente Venray. De tweede
etappe van de tour, de individuele tijdrit Venray-Venray van 12,8 kilometer, vindt plaats op dinsdag
14 augustus. Het centrum van Venray is die dag decor voor de start en finish. De route gaat door het
buitengebied en het centrum van Venray. Gestart wordt er op het Schouwburgplein en de finish komt
op de Raadhuisstraat te liggen.

Functie-eisen
• MBO-E/W of gelijkwaardig, aangevuld met
koel- en/of klimaattechnische opleidingen
• F-Gassen diploma
• Kennis van meet- en regeltechniek
• Rijbewijs BE
• Ruime werkervaring in de koeltechniek
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken
• Servicegericht, enthousiast, representatief en ambitieus
Wat bieden we?
Bij aangetoonde geschiktheid voor de functie bieden
wij een uitstekend pakket aan primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een prettige flexibele en collegiale
werkomgeving. Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende
opleidingen.
Meer weten?
Bent je geïnteresseerd, richt dan je schriftelijke sollicitatie
met cv aan Jos Janssen Koel- en Elektrotechniek
t.a.v. Jos Janssen, info@janssenkoeltechniek.nl
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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: 13.00 uur
Organisatie: A4D
Locatie: start Helfrichstraat Venray

ma
11
06

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: A4D
Locatie: start Schouwburgplein Venray

Thema-avond over het
‘niet-pluisgevoel’
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: ouderencentrum De Kemphaan Venray

Dorpsraadvergadering

Pleinfestijn

Dorpsraadvergadering

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: horeca Venray
Locatie: Henseniusplein Venray

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

60e avondvierdaagse

Muziekvoorstelling Mokum aan
de Maas met Peter Beense,
Johnny Romein en Dario

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: A4D
Locatie: start Schouwburgplein Venray

Pleinfestijn
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: horeca Venray
Locatie: Henseniusplein Venray

za
09
06

60e avondvierdaagse - defilé

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Rooys Gidsen Gilde
Locatie: start VVV kantoor Venray

60e avondvierdaagse

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: A4D
Locatie: start Schouwburgplein Venray

vr
08
06

Ontdek Venray met een gids

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
10
06

13e internationale
SV Venray Ladies Cup
Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: sportpark De Wieën Venray

Opening seizoen Engelse tuin
Tijd: 14.00-15.30 uur
Locatie: Raadhuisstraat 1, Venray

wo
13
06

Nationaal Open Matchplay
kampioenschap
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Golf- en Countryclub Geijsteren
Locatie: Golf- en Countryclub Geijsteren

60e avondvierdaagse

Buitenspeeldag

Tijd: 07.00 uur
Organisatie: A4D
Locatie: start Schouwburgplein Venray

Organisatie: wijkraad Smakterheide
Locatie: pleintje Zandbleek Venray

Creatieve hobbyzondag
Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: multifunctioneel centrum (MFC) Brukske
Venray

13e internationale
SV Venray Ladies Cup
Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: sportpark De Wieën Venray

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

Cultura Venray presenteert
STANDBOUWER GEZOCHT
Ben jij jong, energiek, flexibel en een teamplayer en wil je graag op diverse plaatsen in de wereld werken
dan is standbouwer de juiste job voor jou.

Functieomschrijving:

Als standbouwer bouw je zowel zelfstandig als in teamverband stands op beurzen en congressen, voornamelijk in Europa
maar af en toe ook daar buiten.
Je legt vloeren, plaatst wanden, kit en schildert, installeert standverlichting, verzorgt grafische decoraties en nog veel meer.
Deels bereid je stands voor in het magazijn maar je hoofdtaak is dat je stands monteert en afbouwt op locatie.
Je hebt 2 rechterhanden en weet met gereedschap om te gaan. Je werkt goed samen en denkt in oplossingen.
Indien nodig ben je bereid om lange dagen te maken en vindt het niet erg om in het weekend te werken.
Je spreekt minimaal Engels en eventueel Duits. Je bezit rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs C.

(LEERLING) MEUBELSPUITER GEZOCHT
Functieomschrijving:

Als stand en interieurbouw bedrijf zijn wij op zoek naar een ervaren meubelspuiter of een gemotiveerde jongeman
die intern opgeleid wil worden tot allround voorbewerker/meubelspuiter.
Alle voorkomende werkzaamheden zoals schuren, ontvetten, afplakken en spuiten behoren tot de taken.
Gevraagd wordt een goede, positieve en enthousiaste collega. Geen 9-tot-5-mentaliteit.

Wat bieden wij:

Wij bieden jou een afwisselende baan in een gemotiveerd jong team. Salaris en overwerkregeling conform CAO tentoonstellingen.
In het seizoen maak je veel uren die deels in de zomermaanden gecompenseerd kunnen worden.

Bedrijfsprofiel:

So Expo is gespecialiseerd in maatwerk standbouw. We hebben een eigen ontwerpafdeling, werkplaats, spuiterij en sign afdeling.
Onze klanten zijn divers en komen uit de hele wereld. Wij zijn klantgericht, kwaliteit en service staan hoog in het vaandel.
So Expo BV is gevestigd in Venray en is een middelgroot standbouwbedrijf met ca. 25 werknemers.

Geïnteresseerd?
Heb je interesse in ėėn van deze banen stuur dan een e-mail met je CV en motivatie naar Stefan Martens.
stefan@soexpo.nl
So Expo BV
Energieweg 1
5804 CE Venray
Tel. 0478-514577

Twee nieuwe ‘artists
in residence’
Cultura Venray presenteert voor juni twee nieuwe namen voor haar
project ‘Artist in Residence’. Kunstenaars Pim Steinmann en Helmie van de
Riet gaan beiden voor een aantal dagen hun betrekking nemen in het
Schoutenstraatje in Venray.
De eerste Artist in Residence streek
in april neer in het Schoutenstraatje.
Wim van Moorman trapte af met het
project. Het team van Let It Happen in
Venray en Cultura Venray hebben
onlangs twee nieuwe namen mogen
toevoegen aan het rijtje met artiesten
die op bezoek komen in Venray.
“Als organisatie kregen we de mooie
uitdaging om de reputatie van het
Venrays centrum als kunstenaar vriendelijk en street-artminded te ontwikkelen,” aldus Henk van Os, projectleider
Let It Happen in Venray. Het doel van
het project is om op een actieve,
gestructureerde wijze met regelmaat,
tijdelijke kunst aan de openbare ruimte
toe te voegen en deze maximaal te
benutten voor Venrayse educatie,
ontspanning en promotie. Van Os
vervolgt: “Naast het vullen van de lege
etalages met kunst en het
Schoutenstraatje als kunststraatje neer
te zetten in het centrum, zijn we ook
bezig met het vervolg van de Artist in
Residence. Het is de bedoeling dat
lokale kunstenaars zich als Artist in
Residence gaan vestigen en elkaar

opvolgen gedurende de zomer.”
In de maand juni verwelkomt het
Schoutenstraatje twee kunstenaars.
Vanaf 11 juni gaat kunstenaar Pim
Steinmann zich een week vestigen in
het Schoutenstraatje. Pims tekeningen en performances bevatten altijd
een combinatie van warme fantasie
en menselijk ongemak. Hij licht toe:
“In mijn performances vertel ik verhalen aan een publiek, soms duidelijk
aangekondigd, maar het kan ook een
interventie zijn. In mijn tekeningen
probeer ik een landschap te maken
vanuit versnipperde herinneringen aan objecten, ruimtes en personen.” Vanaf 25 juni volgt kunstenares
Helmie van de Riet Pim op als Artist in
Residence. “Voordat ik in 2016 begon
met mijn kleurrijke werkplaats ZONDER
GUM in Hegelsom, exposeerde ik in
galeries en musea in binnen- en buitenland. Wat betreft mijn vrije werk,
heb ik een fascinatie voor het menselijk lichaam. Wanneer je werken van
mijn hand ziet, kun je concluderen dat
dit ook vaak als thema terugkomt,”
aldus Helmie.
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Cultuurcafé Live Zomercafé
Cultura Venray, Omroep Venray en Schouwburg Venray organiseren op zondag 24 juni voor het eerst een
Cultuurcafé Live in de foyer van de Schouwburg Venray. Vanaf 14.00 uur worden daar muzikale klanken afgewisseld door gesprekken met lokaal bekende artiesten en personen.
Het Cultuurcafé Live is bedoeld als
een gezellige, informele en vooral
laagdrempelige manier om cultuur in
Venray in de zomermaanden op de
kaart te blijven zetten, licht Peggy
Keijsers van Cultura Venray het
initiatief toe. Iedere laatste zondag

van juni, juli en augustus vindt er een
Cultuurcafé Live plaats met telkens
andere muzikanten en inspirerende
tafelgasten. Bij de eerste editie staan
de Human People, Lazy Chair en Joep’s
Kapel op het programma. Tegelijkertijd
schuiven Nienke, bekend van The Voice,

en wethouder cultuur Anne Thielen
(CDA) aan als tafelgast. Het concept is
gebaseerd op De Wereld Draait Door,
RTL Late Night en het Top2000 Café in
Hilversum, samengevoegd in een
Venrays jasje, aldus Keijsers.
Het Cultuurcafé is vrij toegankelijk.

Interactieve cultuurbijeenkomst
Cultura Venray organiseert op vrijdagmiddag 15 juni een interactieve bijeenkomst voor zelfstandige
artiesten, ondernemers en creatievelingen in de culturele en educatieve sector. De bijeenkomst vindt plaats
in het voormalige kunstencentrumpand aan de Heuvelstraat in Venray.
In samenwerking met LKCA,
ECI Cultuurfabriek en Kumulus
Maastricht organiseert Cultura
Venray een interactieve bijeenkomst. Vragen die deze bijeenkomst
aan bod komen zijn: Hoe breng ik
mijn unieke idee tot uitvoering?
Doe ik dat alleen of met anderen?
Hoe kom ik aan spullen, geld of
ingangen? Waar begin ik überhaupt
om mijn project te realiseren? Hoe
kom ik beter in beeld bij mijn

doelgroep? En hoe hou ik het contact
met mijn doelgroep? De begeleiding
is in handen van twee spelers uit de
praktijk: Alvin Schepers (Dookie Doet)
en Bart Temme (TEMME). “Bij de
bijeenkomst ‘Tussen cultuur en
factuur’ is er de mogelijkheid om
actief kennis en ervaringen uit te
wisselen met anderen en je hier ook
door te laten inspireren”, aldus Martin
Manders van Cultura Venray. “Zo krijg
je te zien wat er allemaal mogelijk is

als ondernemer in de culturele
sector.” Ook zijn samenwerkingspartners en potentiële opdrachtgevers uit de regio aanwezig om ter
plekke te reageren op ideeën, kwesties en plannen.
Aanmelden kan via de site van
het Huis der Kunsten Limburg:
www.hklimburg.nl/projecten/
tussencultuurenfactuur
Voor andere vragen, mail Martin
Manders via martin@culturavenray.nl

Spannende Boeken Weken
Bij BiblioNU Venray staat van woensdag 6 tot zondag 24 juni het spannende boek centraal tijdens de
Spannende Boeken Weken.
De Spannende Boeken Weken
staat dit jaar in het teken van
vakantielezen. “Lekker
ontspannen met een stapeltje

spanning”, aldus de bibliotheek.
Tijdens de zomerperiode is de
bibliotheek gewoon geopend.
Van maandag 25 juni tot en met

zaterdag 28 juli geldt een extra
lange uitleentermijn van zes
weken, met uitzondering van
toptitels en films.

KiTSCH Festival maakt eerste
namen bekend
De eerste editie van het KiTSCH Festival in Venray vindt plaats op zaterdag 8 september. De organisatie
maakte deze week de eerste namen bekend. Onder andere Sue the Night, Jay-Way en YORI treden deze dag op.

iTSCH Festival is een initiatief van
Stichting KiTSCH, waar vijftien jonge
Venraynaren actief bij betrokken zijn
om cultuur in Venray verder aan te
sterken. “Het nieuwe festival opereert bewust in het spanningsveld
tussen artistiek en commercieel,
tussen het populaire en het elitaire,
het vertrouwde en het avontuurlijke,
het verleden en het heden, het lokale

en het globale”, aldus Stichting
KiTSCH.
Hoewel het project al ruim anderhalf jaar loopt, zijn de voorbereidingen van het festival op dit moment
nog in volle gang. Het festival vindt
plaats in het Odapark. Hier komen
live muziek, foodtrucks, speciaalbieren, kunst en cultuur samen in een
nieuw festival. De organisatie maakt

bekend dat onder meer voormalig
De Wereld Draait Door-huisband Sue
the Night, hiphop- en soulartiest JayWay, pop-rootsartiest YORI, britpopband PEER, en singer-songwriter Emil
Landman verspreid over twee podia
op het festival te zien zullen zijn.
Meer namen volgen binnenkort.
Kijk voor meer informatie over het
festival op www.kitschfestival.com
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ROERMOND

HEERLEN

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

HORST

Horst
Filiaalleider Superkeukens

Rob Lamers

w
u
j
i
w
n
le
l
e
t
s
Samen
n!
e
m
a
s
n
e
k
u
e
k
m
oo
r
d
e
k
j
i
l
n
o
o
s
r
e
p

WWW.SUPERKEUKENS.NL

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

300 cm

Breitner

€ 4199,-
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