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Zestig jaar Avond
vierdaagse Venray
Voor de zestigste keer vond afgelopen week de Avondvierdaagse Venray plaats. Van donderdag 7 tot en met zondag 10 juni liepen voornamelijk schoolklassen 3, 5,
10 of 15 kilometer. Op zondag was er voor de fanatieke wandelaars ook een wandeling van 20 kilometer uitgezet. Omdat het een jubileumeditie was, werd er ook nog
eens een wandeling van 30 kilometer aan het programma toegevoegd op de zondag. Deze dag liepen alle wandelaars samen in een defilé richting de finish op het
Schouwburgplein in Venray. Voor meer foto’s zie pagina 04 (Foto: Rob Beckers)

Controle in tbs-kliniek

Problemen met kamerdeuren bij Rooyse Wissel
In tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum heeft op woensdag 30 mei een controle plaatsgevonden.
Uit de controle bleek dat het mogelijk is om de patiëntenkamerdeuren van buitenaf te manipuleren, zodat
deze na insluiting te openen zijn. Ook werd er een mobiele telefoon aangetroffen op de kamer van één van
de patiënten.
De controle vond plaats naar
aanleiding van signalen, die al
aangaven dat de kamerdeuren van
patiëntenkamers na insluiting te
openen zijn. Alle deuren werden
gecontroleerd en bleken niet
gemanipuleerd. Wel bleek dat
het mogelijk is om de deuren van
buitenaf te manipuleren, waardoor
ze wel van binnenuit te openen
zijn. De tbs-kliniek laat weten
geschrokken te zijn en direct

procedurele maatregelen genomen
te hebben. “Met deze maatregelen
is het nu veilig in de kliniek en een
technische aanpassing volgt op korte
termijn”, aldus De Rooyse Wissel.
Bij de controle werd tevens een
mobiele telefoon aangetroffen op en
kamer van een patiënt, iets wat niet is
toegestaan in De Rooyse Wissel. Met de
aangetroffen mobiele telefoon zijn op
de desbetreffende afdeling beelden
gemaakt die de patiënt buiten de kli-

niek heeft gedeeld. De tbs-kliniek geeft
aan dit te betreuren, maar benadrukt
ook dat de veiligheid in de kliniek niet
in gedrang is geweest.

‘Tbs-kliniek is
géén gevangenis’
“Vanzelfsprekend is contrabande
niet toegestaan binnen de kliniek.
Het meenemen of het in het bezit
hebben van contrabande heeft

daarom altijd consequenties voor
patiënten, bezoekers of medewerkers.
Contrabande zoals bijvoorbeeld drugs,
alcohol en mobiele telefoons verstoren
het behandelklimaat. Wij doen er
daarom alles aan om contrabande
buiten de deur te houden”, aldus de
kliniek. Daarnaast merkt zij op dat een
tbs-kliniek géén gevangenis is, maar
een behandelkliniek. “Bovendien zijn
patiënten en hun bezoekers vaak zeer
inventief en volgen de technologische
ontwikkelingen, bijvoorbeeld steeds
kleinere telefoons, elkaar snel
op. Het is daarom een illusie om
een instelling 100 procent vrij van
contrabande te krijgen.”

De Rooyse Wissel kwam afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws.
Vorige week probeerde een tbs’er te
ontsnappen door achter een medewerker aan mee naar de receptie te
lopen. De ontsnappingspoging werd
opgemerkt en op tijd voorkomen.
In mei werd een medewerker aangeraakt door een patiënt. Naar dit
voorval loopt een intern onderzoek.
“De uitkomsten van het onderzoek
zijn nog niet bekend en we kunnen
hier verder geen uitspraken over
doen”, aldus een woordvoerder van
de tbs-kliniek. Wanneer de uitkomsten wel bekend zijn, was nog niet
duidelijk.
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Aanvullende verkeersmaatregelen
schoolfietsroute Castenray-Oirlo
Er komen aanvullende verkeersmaatregelen om de schoolfietsroute
Castenray-Oirlo veiliger te maken. Zo komt er een inhaalverbod ter hoogte
van de Molenhoek in Oirlo en worden de verkeersplateau’s bij Klein Oirlo,
de Heesakker en de Rosakker aangepast. Dat maakte gemeente Venray
bekend tijdens de vergadering van de dorpsraden Oirlo en Castenray op
woensdag 6 juni.
In 2015 werd de Roffert afgesloten
om de route veiliger te maken.
Aanleiding voor de afsluiting was
destijds de sluiting van de basisschool
in Castenray, waardoor kinderen uit

Colofon
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uitgave van Kempen Media b.v.
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nieuwsbladhallovenray

het dorp voortaan met de fiets naar de
school in Oirlo gingen. Uit een evaluatie in 2016 blijkt dat de bewoners
over het algemeen tevreden zijn over
de maatregelen.
Toch zijn er nog wat knelpunten.
Zo blijkt uit verkeersmetingen dat

er te hard wordt gereden buiten de
bebouwde kom, met name tussen de
Tunnelweg en de Heesakker. Binnen
de bebouwde kom rijden de auto’s
te hard tussen de basisschool en de
Hogeweg. “Het komt vaak voor dat
hier 60 kilometer per uur wordt gereden, in plaats van de verplichte 30.
De Hoofdstraat is een 30 kilometerzone. De inrichting van de weg voldoet echter niet aan de eisen”, geeft
een woordvoerder van gemeente
Venray aan. Daarom wordt de weg
versmald van 6,5 naar 5,5 meter door

het aanbrengen van een trottoir aan
weerzijden van de weg. Ook wordt het
straatjuweel vervangen door een verkeersplateau. Ter hoogte van de school
komt een fietsenstalling voor wachtende ouders. Daarnaast wordt er een
uitstapplek aan de kant van de school
gerealiseerd bij de kiss & ride-strook.
Buiten de bebouwde kom komt er
een inhaalverbod ter hoogte van de
bocht bij de Molenhoek. “Daar vinden
regelmatig onverantwoorde inhaalmanoeuvres plaats”, aldus de woordvoerder. De Roffert ter hoogte van de

Rijksmonument St. Anna krijgt
3,5 miljoen euro
Kloostercomplex en rijksmonument St. Anna in Venray krijgt een bijdrage van 3,5 miljoen euro vanuit het Rijk voor de restauratie van het complex.
Het geld voor St. Anna maakt deel uit van een landelijke bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 27 projecten voor een
bedrag van in totaal 34 miljoen euro.
St. Anna-complex, weten. “Het is een
mooi begin, maar wij moeten nog
veel meer geld inleggen om alles op
te kunnen knappen. Voor het hele
complex gaat het over tientallen
miljoenen euro’s. We zijn heel erg
blij met de bijdrage vanuit het Rijk,
maar het is maar een klein gedeelte
van het geheel. Met 3,5 miljoen euro
hebben we nog niet één gebouw
klaar.”
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Castenrayseweg wordt fysiek afgesloten en wordt aangewezen als fietspad.
“Door de weg aan beide zijden af te
sluiten zal geen auto meer per ongeluk de Roffert inrijden, maar fietsers
kunnen er wel gebruik van maken”,
aldus de woordvoerder.
In het najaar van 2018 hoopt de
gemeente de maatregelen gereed te
hebben. In de zomer wordt het plan
verder uitgewerkt en wordt er een
projectleider toegewezen die de uitvoering zal begeleiden. Dan wordt ook
een concretere planning opgesteld.

De projecten die geld krijgen van
het Rijk moeten zelf 30 procent van de
kosten inleggen voordat het ministerie

bijdraagt. Voor St. Anna komt dat neer
op een eigen bijdrage van 1,5 miljoen
euro. De investering van het Rijk moet

echter gezien worden als een mooie
aanzet, zo laat Marianne Dankers van
Renschdael Groep, eigenaar van het

Minister Ingrid Van Engelshoven
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
maakte op dinsdag 12 juni bekend
dat het Rijk 27 projecten in het land
gaat ondersteunen met een financiële
bijdrage. Het gaat om de restauratie
en groot onderhoud van onder
meer kerken, molens en andere
rijksmonumenten. In Limburg krijgen
naast St. Anna ook hoeve Nieuw
Ehrenstein in Kerkrade (2,35 miljoen
euro) en klooster Hoog Cruts in
Noorbeek (332.500 euro) geld van
het Rijk.

Na zomer meer duidelijkheid over maatregelen afvaldumping

Gemeente werkt aan pilot camerabewaking
Gemeente Venray verwacht na de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven of een pilot met camerabewaking om afvaldumping tegen te gaan
mogelijk is. Onder andere in de Venrayse wijk Brukske wordt de laatste tijd veel geklaagd over afval bij containers.
Uit het imago-onderzoek in
Brukske kwam naar voren dat hoewel het imago van de wijk wel wat
verbeterd is in vergelijking met een
paar jaar geleden, er nog wel veel
klachten zijn over illegale afvaldumping. Ook via Facebook wordt veel
geklaagd over mensen die illegaal
afval dumpen bij afvalcontainers in
de wijk. “Beste gemeente, wanneer
gaat dit nu eens aangepakt worden?”, vraagt een Venraynaar zich
af op Facebook. “Niet één keer per
dag opruimen, maar er voor zor-

gen dat geen afval gestort kan worden. Ik woon niet eens in de buurt,
doe daar wel mijn boodschappen en
irriteer me er ontzettend aan. Laat
staan de mensen de mensen die er
tegenover wonen.” Een ander reageert: “Wordt eens tijd dat er wat aan
gedaan wordt. Dit is al jaren zo.”

Extra toezicht
door BOA’s
Gemeente Venray is bekend met
de afvaldumping in de buurt, geeft

zij desgevraagd aan. “Daarom zetten
wij hier extra op in”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
“Sowieso plaatsen wij standaard
borden in de buurt van de containers,
die aangeven dat afvaldumping
verboden is. Verder was er de
afgelopen weken extra toezicht door
BOA’s, waarbij zeven personen op
heterdaad betrapt en bekeurd zijn.
Ook onderzoeken onze BOA’s het
afval op adresvermeldingen; indien
aanwezig worden deze personen
tevens bekeurd.” Daarnaast wordt

op verschillende plekken het
bijgeplaatste afval vier keer per
week opgeruimd en afgevoerd door
een aannemer.
De gemeente is daarnaast aan
het onderzoeken of het juridisch
en financieel mogelijk is om
cameratoezicht toe te passen bij
verschillende afvalinzamelpunten,
zoals in Brukske. “Dit onderzoek zit
in de afrondende fase. Na de zomer
verwachten wij duidelijkheid of een
pilotproject wel of niet mogelijk is”,
aldus de gemeente.
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Gemeente organiseert bijensymposium

‘Tijd voor actie tegen bijensterfte’
De derde editie van het Bijensymposium werd op woensdag 6 juni gehouden in Venray en Horst aan de Maas.
Het doel van het symposium was om organisaties te laten zien hoe zij hun steentje kunnen bijdragen om bijensterfte tegen te gaan. Organisaties uit heel Limburg namen deel aan de dag. “Een gezamenlijke stap in de goede
richting”, aldus gemeente Venray.

situatie waarin het niet vijf vóor twaalf
is, maar kwart over twaalf. “Over het
belang van de dag valt niet te twisten:
het is tijd voor actie”, aldus de
gemeente. Het symposium werd
afgetrapt door Arjan de Groot van
Wageningen University & Research en
Gertjan Koopman van Heem, een
organisatie die met de juiste oplossingen bijdraagt aan de natuurlijke
leefomgeving in stedelijke en landschappelijke gebieden.
In Jongerencentrum The B in Venray
gaven ze lezingen over de wereld van
de bij en biodiversiteit en gaven ze de
deelnemers concrete oplossingen en
ideeën waar ze direct mee aan de slag
kunnen. Zelf zijn de sprekers erg
positief over de organisatie van een
bijensymposium. “We voorkomen
hiermee dat mensen ad-hocacties
ondernemen die niet het gewenste
effect hebben”, aldus Koopman.
De Groot vult hem aan:
“Samenwerking is écht nodig om

essentiële stappen te zetten, ik hoop
dat ik dit aan de aanwezigen heb
kunnen meegeven.”
Tijdens het tweede gedeelte van
de dag, dat plaatsvond in attractiepark Toverland in Sevenum, waren
er korte presentaties van organisaties die voorop lopen op dit gebied.
Jan Schrage, voorzitter van de imkervereniging Horst e.o. en één van
de organisatoren van het symposium: “Het gaat allemaal om kennis.
Mensen kunnen pas actie ondernemen als ze de juiste handvatten krijgen. Een dag als vandaag is dus heel
belangrijk. Vandaag staat echt in het
teken van met elkaar het gesprek
aangaan over concrete oplossingen.”
Het volgende symposium wordt georganiseerd door Waterschap Limburg.
“Als Waterschap Limburg de volgende
keer laat zien hoe zij werken, gaat dat
mensen ontzettend enthousiasmeren.
Ik kijk er nu al naar uit”, aldus Schrage.
(Foto: Paul Poels)

Ook Oostrum doet mee
Bijensterfte is een probleem dat
aandacht nodig heeft, stelt gemeente
Venray. Het aantal bijen in Nederland
neemt in stel tempo af. Het is steeds
moeilijker voor de bij om aan voedsel

te komen en een woonplaats te
vinden. Dit wordt veroorzaakt door
verstedelijking en het op de verkeerde
manier beheren van ons groen.
De biodiversiteit en onze voedselvoor-

ziening lopen hierdoor gevaar; bijen
zorgen voor een groot gedeelte van de
bestuiving van onze eetbare gewassen. Dagvoorzitter Ger van Laak sprak
tijdens het symposium over een

Fietsbrug geplaatst tussen
Wanssum en Geijsteren
Tussen Wanssum en Geijsteren is op woensdag 6 juni de nieuwe fietsbrug geplaatst. Naar verwachting kan de
fietsbrug in de tweede week van juli in gebruik worden genomen.

Onder het toeziend oog van leerlingen van basisschool De Peddepoel in
Wanssum werd de fietsbrug woensdagochtend geplaatst. De brug is 36 meter
lang en werd in zijn geheel opgetakeld

en op de twee klaarstaande brughoofden geplaatst. De brug zorgt straks, als
de rondweg om Wanssum er ligt, voor
de fietsverbinding tussen Wanssum en
Geijsteren. Aannemer Mooder Maas is

de komende weken nog bezig met de
aansluiting van de brug op de
bestaande routestructuur, waarna de
brug naar verwachting halverwege juli
in gebruik kan worden genomen.

Glasvezel voor alle
dorpen in Venray
Nu ook Oostrum genoeg aanmeldingen heeft, krijgen alle dorpen in
gemeente Venray glasvezel. Tijdens de laatste aanmeldavond in het
dorp op donderdag 7 juni bleek er genoeg interesse in Oostrum te zijn
voor glasvezel en kon ook hier het licht op groen voor de aanleg.
Glasweb Venray heeft ook in
Oostrum genoeg aanmeldingen binnengehaald om glasvezel aan te
kunnen sluiten. Oostrum was het
enige dorp in de gemeente waar het
aanmeldingspercentage nog niet
behaald was. “Wij zijn erg blij dat
ook Oostrum glasvezel krijgt. Mede
door de inzet van de vrijwilligers uit
de dorpsraad en de actieve ondernemers gaat ook Oostrum mee in
de aanleg”, aldus Glasweb Venray.
Ook de dorpsraad is blij dat er toch
glasvezel komt in het dorp en dat

er op het laatste moment toch nog
genoeg aanmeldingen binnengehaald werden. “Waar een klein
dorp groot in kan zijn”, meldt zij op
Facebook.
Nu alle dorpen aangesloten worden op het netwerk, gaat Glasweb
Venray zich ook richten op de wijken
in Venray. Hier wordt nu gekeken
naar de economische haalbaarheid
van de aanleg. Op zijn vroegst wordt
voorjaar 2019 in de wijken gestart
met de aanleg, alleen als er voldoende aanmeldingen zijn.

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL
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Zestig jaar Avondvierdaagse Venray (vervolg)
Ook deze zestigste editie van de Avondvierdaagse was weer voor jong en oud. Iedereen mocht deelnemen: individuele wandelaars of groepen. Veel scholen uit de
gemeente Venray werden deze editie vertegenwoordigd op verschillende afstanden. Een jury beoordeelde de wandelaars onder andere op de eenheid van de groep en de
sfeer. Ook was het belangrijk geen gaten te laten vallen tussen de lopers. Basisschool De Kruudwis uit Venray was de winnaar op de afstand van 3 kilometer en bij de
5 kilometer bij zowel de onderbouw als de middenbouw. Basisschool De Hommel uit Venray liep het beste bij de 10 kilometer in de categorie middenbouw en bij de bovenbouw was dat basisschool De Bongerd uit Venray. Sterrenschool De Klimboom uit Venray won op de afstand van 15 kilometer de eerste prijs. (foto’s: Rob Beckers)
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Barones Mackay

Nieuwe straat
Blitterswijck

Kerngroep Blitterswijck
Na het stoppen van de dorpsraad in april 2017, is er in Blitterswijck nu toch weer een groep inwoners in die
functie actief. Zij noemen zich Kerngroep Blitterswijck en legden woensdagavond 6 juni hun werkwijze en visie
uit aan de inwoners van het dorp.

Gemeente Venray wil de straat, die na de uitbreiding van het
centrum in Blitterswijck ontstaat, de Barones Mackaystraat noemen.
De Commissie Straatnaamgeving en Kerngroep Blitterswijck zijn
akkoord met de naam.
De straat wordt vernoemd naar
Barones Arnoldina Margaretha
Mackay (1771-1849), vrouw van
Blitterswijck, Wanssum en Meerlo.
De barones stamt af van het van
oorsprong Schotse Mackaygeslacht.
Ze trouwde in 1790 met baron
Barthold de Cocq van Haeften, heer
van Blitterswijck en Wanssum en het
stel kreeg samen zeven kinderen,
één zoon en zes dochters.
De keuze voor het vernoemen
van de straat naar de barones, heeft

te maken met haar betrokkenheid bij
het dorp Blitterswijck. Na het overlijden van de baron in 1808 heeft de
barones namelijk vier decennia lang
het kasteeldomein in Blitterswijck
beheerd, waar het gezin woonde.
Verder is in 1822 door haar financiële medewerking het protestantse
kerkje in het dorp gesticht. Dit kerkje
is inmiddels een Rijksmonument.
Ook gaf de barones in 1843 de
opdracht tot het bouwen van een
windmolen net buiten het dorp.

Vastenactie haalt
8.800 euro op
Tijdens de Vastentijd heeft de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en
Vrede) actie gevoerd voor oorlogsweduwen en hun kinderen in
Sri Lanka. In totaal is er ruim 8.800 euro opgehaald.
De actie werd georganiseerd
voor het realiseren van kleinschalige
kippenboerderijtjes met zo’n veertig kippen voor een tiental van de
armste weduwen, die hun man in de
oorlog hebben verloren. “Kippen zijn
erg waardevol op Sri Lanka. Ze verschaffen de weduwen een stabiel
inkomen en daarmee een redelijk
bestaan. De verkoop van eieren komt
ook de lokale gemeenschap ten
goede”, aldus de MOV-groep.
De actie heeft tot nu toe ruim
8.800 euro opgebracht. Met dit
geld kunnen geen tien, maar zes-

tien weduwen met hun kinderen in
Sri Lanka aan een redelijk bestaan
geholpen worden. “Door dit prachtige resultaat blijkt weer eens te
meer dat minder verbruiken en solidair zijn met anderen, volledig past
in ons streven naar een duur- en
vreedzame samenleving. De inwoners van Venray en haar kerkdorpen
hebben zich weer van de allerbeste
kant laten zien”, aldus de actiegroep.
De opbrengst, 8.800 euro, wordt
zonder inhouding van kosten in zijn
geheel ter beschikking gesteld voor
de weduwen.

Carla Brugman in
Bestuurlijk Overleg
RUD
Wethouder Carla Brugman (Venray Lokaal) gaat gemeente Venray
vertegenwoordigen in het Bestuurlijk Overleg RUD Limburg Noord.
Burgemeester Hans Gilissen wordt plaatsvervangend lid van het overlegorgaan.
De Regionale Uitvoerings Dienst
(RUD) Limburg-Noord bestaat sinds
2013. Het doel van het overlegorgaan is een bijdrage te leveren
aan een zo optimaal mogelijke
kwaliteit van de leefomgeving. De
RUD ontwikkelt en levert hiervoor

Om het gat op te vullen dat de
dorpsraad in het voorjaar van 2017
achterliet, is er inmiddels een groepje
inwoners van Blitterswijck opgestaan
dat zich heeft verenigd in Kerngroep
Blitterswijck. Zij gaan de nieuwe
dorpsraad van het dorp vormen. In
2017 besloot de zittende dorpsraad
plaats te maken voor een nieuwe en
jongere generatie met nieuwe ideeën.
“Wij hebben daarop het initiatief
genomen om de dorpsraad op te
volgen”, aldus Ingrid Peeters, voorzit-

LAATSTE TWEE

HORTENSIA
DAGEN

ter van Kerngroep Blitterswijck.
De Kerngroep bestaat behalve Peeters
ook uit Roger Verberkt, Ramon
Wolters, Riky Rutten, Henny Jenner en
Fons Slot.
Tijdens de eerste openbare vergadering van Kerngroep Blitterswijck
stelde zij zichzelf voor aan de inwoners van het dorp en lichtte Peeters
de werkwijze van de nieuwe dorpsraad toe. “We hebben bewust voor
een andere manier van werken gekozen”, stelt zij. “We hebben een aan-
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www.veld-tuinplanten.nl
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

tal werkgroepen opgezet, want we
merken dat er veel kennis en expertise al zit in het dorp. Blitterswijck is
ontzettend ondernemend. Wij willen
de initiatieven die er al zijn ondersteunen, want er zit heel veel kracht
in het dorp zelf.” Het verschil met de
oude dorpsraad is dat de initiatieven
nu meer vanuit het dorp zelf komen,
stelt Peeters. “Wij gaan ons richten
op de vragen en problemen vanuit
het dorp en zoveel mogelijk partijen
samenbrengen.”

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

kennis en expertise op het gebied
van vergunningverlening, toezicht,
handhaving en advies. Daarbij gaat
het in eerste instantie voornamelijk om taken op het gebied van
milieu. Uit de leden wordt in juli
een bestuur gekozen.

De Koets in Venray

Bedreiging in café
Bij café De Koets in Venray werd op zondag 10 juni een medewerker
van de beveiliging bedreigd met een glazen fles. De verdachte is
aangehouden.
De bedreiging in het Venrayse
café vond plaats rond 03.30 uur in de
nacht van zaterdag 9 op zondag 10

juni. De verdacht is aangehouden en
zal zich later moeten verantwoorden
voor zijn daden, meldt politie Venray.

Op zoek naar een zit-, loopmaaier of accu- tuingereedschap? Kom eens langs in onze
showroom om ons brede aanbod te bekijken. Wij staan voor u klaar om uw vragen te
beantwoorden.
Markt 14 - Lottum - 077-4632341 - www.lozeman.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.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Te koop wegens omstandigheden:
elektrische damesfiets. Merk Stella.
Maat M. Kleur: grijs/wit. Extra zware
accu. Slechts 2 maanden oud.
Km-stand 345 km. Nieuwprijs € 2299,-.
Vraagprijs: € 1500,- tel. 06 28 63 90 46.
Zoete kersen plukken,
zelfpluk € 2,-/kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
Te koop bouwkavel in Veulen.
Particuliere bouwkavel te koop in
Veulen. Voor meer informatie
bel 06 12 23 44 28.
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Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

STRANDVAKANTIE, STEDENTRIP
OF EEN ACTIEVE REIS?

Bax steunt
Naar de Top
voor KiKa

UW HYPOTHEEK EN VERZEKERINGEN
ALLES DICHTBIJ EN ONDER ÉÉN DAK

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

0478 690 998 • info@baxfd.nl
www.baxfd.nl

Gerrie

Contact hersteld

SP blijft actief in Brukske
De SP is volop bezig met de wijk Brukske, zo geeft de partij aan. Er ontstond wat onrust binnen actiegroep
Voor een Gezonde Wijk die zich inzet voor Brukske. Drie raadsleden vertrokken bij de lokale SP-afdeling en de
actiegroep hoorde niks meer van de partij die mede-initiator was van de actiegroep. Het contact is inmiddels
hersteld, zo laat de SP weten.
De SP in Venray kreeg te maken
met drie raadsleden die opstapten
en samen verder gingen als de partij
ProVenray. Actiegroep Voor een
Gezonde Wijk werd in het verleden
opgericht door de SP. Op Facebook
liet de groep weten veel vragen te
krijgen over waarom het stil was
rondom de groep. “Wij, de bewoners
die in de actiegroep zitten, hebben
sinds de laatste keer dat er door de
wijk is gelopen, niks meer gehoord.
En ook wij weten nu dus eigenlijk
niet zo goed hoe en wat”, schreef
de groep.

Die onrust is inmiddels weggenomen, zo vertelt Jan Hendriks, het
overgebleven gemeenteraadslid van
de SP. “Ik snap wel dat er onrust was.
Wij hadden het ook even heel erg
druk met de verschuivingen in de
partij, maar alles is opgelost en we
gaan weer aan de slag. We komen
de hele week in actie in Brukske.
Donderdag, vrijdag en zaterdag gaan
we langs de deuren om te kijken of
de inwoners het eens zijn met een
onderzoek dat we gedaan hebben
in de wijk.” De SP onderzocht hoe
de woningen in Brukske erbij liggen

en of er veel last is van schimmel.
Eerder klaagden de bewoners daarover. Uit het onderzoek kwam een
rapport dat nu aan de wijk wordt
aangeboden. “We gaan de inwoners
vragen of die conclusie overeenkomt met wat de mensen denken.
Ik kan wel zeggen dat uit het rapport blijkt dat de huizen niet al te
goed zijn.”
Het rapport wordt nog aangeboden aan woningcorporatie Wonen
Limburg en er volgt nog een avond
waar buurtbewoners hun zegje kunnen doen.

Plaag door warm weer

Ook meer processierupsen in Venray
In heel Nederland worden dit voorjaar meer meldingen gedaan van processierupsen dan voorgaande jaren.
Ook in Venray komt de eikenprocessierups extra veel voor, meldt gemeente Venray. Tot nu toe zijn er al meer
meldingen gedaan dan de afgelopen vijf jaar samen.

van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Print & Sign in Venray

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

www.hallo-venray.nl

In heel Nederland worden door
het warme weer de laatste weken
veel meldingen gemaakt van de
eikenprocessierups. De eikenprocessierups leeft in eikenbomen en heeft
kleine brandhaartjes die bij mens en
dier kunnen leiden tot ernstige jeuk
en huidirritatie. Ieder voorjaar steken de diertjes hun kop op en moeten
gemeentes aan de slag om ze vanwege de veiligheid te bestrijden.
Dit jaar lijkt er een heuse plaag te
zijn ontstaan. Overal in het land worden meer meldingen van eikenprocessierups gemaakt dan voorgaande
jaren. Zo ook in Venray. “Inmiddels
hebben wij meer klachten en meldingen ontvangen dan de afgelopen vijf
jaar samen”, geeft een woordvoerder
van de gemeente aan. Onder andere

in diverse straten in de Venrayse
wijk Brukske, de Zuidsingel in Venray
en rondom Veulen, Leunen en Oirlo.
Dit jaar zijn er al 75 meldingen binnengekomen bij de gemeente. “Dat kan
voor een hele straat zijn, een deel van
een wijk of voor één boom”, aldus de
woordvoerder. Ter vergelijking: in 2016
kwamen er in totaal 8 meldingen binnen en in 2017 waren dat er 26.

75 meldingen
tot nu toe
Preventief bestrijden is belangrijk,
stelt de gemeente. “Dat houdt in dat
er gespoten wordt met een biologisch
middel. Dit zorgt ervoor dat de rupsen
doodgaan als ze nog geen brandharen hebben. We houden natuurlijk wel

rekening met de Natuurwet. Dat betekent dat preventieve bestrijding alleen
in gebieden mogelijk is, waar geen
andere bijzondere soorten leven.
Daar waar de eikenprocessierups
ondanks preventief bestrijden opduikt,
zuigt een aannemer deze op en voert
ze volgens strikte regelgeving af.”
Door de toename aan processierupsen verwacht de gemeente
duurder uit te zijn op het gebied van
bestrijdingskosten, maar de exacte
kosten heeft zij nog niet berekend.
In 2016 waren de kosten ongeveer
6.500 euro en in 2017 liep dat al op tot
20.000 euro. “De bedragen zijn gebaseerd op het aantal meldingen in het
desbetreffende jaar, vandaar ook het
grote verschil”, aldus de gemeente.
(Foto: Rob Beckers)
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Blitterswijck wil ouderen in dorp houden
In Blitterswijck maken ze zich sterk om de ouderen uit het dorp zo lang mogelijk in Blitterswijck zelf te kunnen laten wonen. Als eerste wil het dorp een dorpsdagvoorziening opzetten,
zodat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Gaat dat echt niet meer? Dan is er een tweede initiatief actief in het dorp voor het realiseren van een woonzorgcentrum. Want ook de laatste jaren van je leven moet je thuis door kunnen brengen, vindt het dorp. Twee voorbeelden van de hoe de inwoners zich hiervoor inzetten.

1

Langer thuiswonen met een
dorpsdagvoorziening

Volgens de werkgroep van Tiny Aerts, Truus Jenner en Carla Crooijmans uit Blitterswijck, is het voor de
ouderen in het dorp ontzettend belangrijk dat ze zo lang mogelijk op hun eigen vertrouwde plekje kunnen
voelen. “Daar voelen ze zich fijn en veilig”, aldus Tiny Aerts. Door de veranderingen in de WMO-wet in 2015
worden ouderen ook steeds vaker geacht langer thuis te blijven wonen. “Maar het gevaar is dat ouderen dan
vereenzamen”, stelt ze.

voor activiteiten, kunnen de ouderen
bijpraten met anderen en ook de
eventuele mantelzorgers worden even
ontlast. “Het zorgt voor gezelligheid”,
aldus Aerts. “We zijn de afgelopen tijd
in Lottum, Lomm en Broekhuizen gaan
kijken naar soortgelijke initiatieven en
we kregen gewoon kippenvel toen we
beseften wat dit voor de ouderen in
ons dorp kan betekenen.”

Van start als het
MFC klaar is

De dorpsdagvoorziening komt in het MFC, dat nu nog verbouwd wordt
Daarom wil zij in Blitterswijck een
dorpsdagvoorziening beginnen in het

2

nieuwe MFC. De ouderen uit het dorp
zouden één dag of dagdeel per week

hiervan gebruik kunnen maken. Bij de
dorpsdagvoorziening wordt gezorgd

Met een enquête peilden ze de
interesse in het dorp. “Veel mensen
gaven aan er gebruik van te willen
maken”, aldus Aerts. “Daarnaast hebben ook veel inwoners gemeld dat ze
graag vrijwilligerswerk zouden willen
komen doen. Er zijn mensen die willen
koken met of voor de ouderen, activiteitenbegeleiding willen doen of als
gastvrouw of -heer willen meedoen.”
Nu voor de drie dames duidelijk is dat er animo in het dorp is voor
hun idee, willen ze ermee verder.
“Maar we gaan pas starten als het MFC
klaar is, waarschijnlijk in de eerste
helft van 2019. Nu willen we vooral
bekendheid gaan geven aan het idee.

Daarnaast willen we de werkgroep
uit gaan breiden en een bestuur vormen. Ook de afstemming van het plan
met de gemeente staat op de planning.” De dorpsdagvoorziening moet
zo laagdrempelig mogelijk worden,
vinden ze. “Zonder contributie, maar
misschien met een kleine bijdrage
van de gasten. We gaan alleen met
vrijwilligers werken, maar er moet
natuurlijk wel huur betaald worden.
Daarom hopen we op een bijdrage van
de gemeente.”

‘Met en voor elkaar’
Het liefst vinden ze zo’n tien tot
twaalf ouderen die gebruik willen
maken van de dorpsdagvoorziening.
“Op dit moment zijn er al vier mensen
die echt geïnteresseerd zijn en uit de
enquête kwam naar voren dat er nog
meer mensen zijn die er gebruik van
willen maken. Maar omdat de enquête
anoniem is ingevuld, moeten we nu
gaan uitzoeken wie dat precies zijn.”
Het minimum aantal personen waarmee ze kunnen beginnen is vier of vijf.
Aerts: “Maar we hopen natuurlijk op
meer. Wat als we het gaan doen, dan
willen we het ook laten slagen. Met en
voor elkaar.”

Het Nieuwe Honk:
woonzorgcentrum voor ouderen

Ook Riky Rutten en Sonja Huijs hebben al een tijdje een droom: een woonzorgcentrum in Blitterswijck,
zodat de ouderen uit het dorp niet hun thuis hoeven te verlaten als ze meer zorg nodig hebben. Op de plek waar
nu nog gemeenschapshuis ‘t Honk gevestigd is, wil werkgroep Het Nieuwe Honk in de toekomst haar
woonzorgcentrum bouwen.

Het woonzorgcentrum zou op de plek moeten komen van gemeenschapshuis ‘t Honk
Jaren geleden had Riky Rutten
een gesprek met een oudere dame uit
Blitterswijck, die vanwege de zorg die
ze nodig had het dorp moest verlaten.
“Ze zei tegen me: ‘Ik zou wel terug
willen kruipen naar Blitterswijck als

dat kon’. Hoe triest is dat? Zij, en vele
andere ouderen, moeten de laatste
jaren van hun leven doorbrengen op
een plek die niet thuis is.” Dit soort
verhalen hoorde Rutten steeds vaker
en samen met dorpsgenoot Sonja

Huijs vroeg ze zich af hoeveel ouderen er nog meer waren die ongewild
Blitterswijck moesten verlaten.
Huijs: “Zelf woon ik nog steeds
op de plaats waar ik ben geboren,
in hetzelfde huis. Ik ben een rasechte

Blitterswijckse en ik hoop dat ik hier
nooit weg hoef. Het zou prachtig zijn dat
ik hier in het dorp verzorgd zou kunnen
worden als ik oud ben, samen met mijn
vrienden die ik al vanaf mijn jeugd ken.”
Rutten gaat verder: “In Blitterswijck
is gewoon niets. Het is toch doodzonde dat mensen hier hun hele leven
gewoond hebben en dan de allerlaatste
jaren ineens nog weg moeten.”
Het Nieuwe Honk, waarbij ook
Peter Vissers en Hay Vissers zijn aangesloten, wil ervoor zorgen dat iedereen langer in Blitterswijck kan blijven
wonen, door een woonzorgcentrum
te bouwen. Een plek waar ouderen
kunnen wonen en verzorgd worden.
“Zodat je in de buurt van je naasten
kan blijven en in je vertrouwde omgeving”, aldus Rutten. Tegenwoordig
moeten ouderen vaak naar zorgwoningen of -centra in Venray, Horst, Tienray
of nog verder weg.

‘In Blitterswijck is
gewoon niets’
De werkgroep wil, als gemeenschapshuis ‘t Honk eenmaal gesloopt
is, op die plek het nieuwe woonzorgcentrum neerzetten. Hun eerste idee
was om acht woningen op de begane
grond te bouwen en nog eens acht op
de eerste verdieping. Huijs: “Maar mis-

schien is er dan niet genoeg plaats
voor een gemeenschappelijke ruimte.
Twaalf woningen is waarschijnlijk
beter.” Als het plan concreter is uitgewerkt heeft de werkgroep mogelijk al
een aannemer gevonden die het wil
uitvoeren en misschien wel financieren. Rutten: “Uiteindelijk moet het een
plek om te wonen worden voor iedereen. Niet alleen voor mensen met een
grote portemonnee.”

‘Een plek voor
iedereen’
De werkgroep heeft de afgelopen
tijd de meningen in het dorp gepeild
over het plan en concludeert dat de
inwoners van Blitterswijck het grotendeels zien zitten. Rutten: “Goed draagvlak is ontzettend belangrijk om het
plan van de grond te krijgen. Financiën
zijn nu nog niet belangrijk. Als we
ondersteuning krijgen van het dorp,
dat komt dat allemaal wel. Het is ook
niet een plan dat dit jaar uitgevoerd
moet worden, dit kan nog even gaan
duren.” Huijs: “We zien genoeg aanleiding om met het plan verder te gaan.
Nu moeten we er professionals bij
gaan betrekken en moeten we doorpakken. Het wordt waarschijnlijk een
lange en moeilijke weg, maar wij gaan
ervoor.”
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Donatie aan stichting ALS

Meerdaags Wandelevenement brengt ruim
2.500 euro op voor het goede doel
Het Meerdaags Wandelevenement, dat werd georganiseerd op zaterdag
2 en zondag 3 juni in de gemeente Venray, heeft 2.588,91 euro opgebracht
voor het goede doel. Het geld werd deze week overhandigd aan Stichting ALS.
Aan het Meerdaags
Wandelevenement Venray (MWV) was
een goed doel gekoppeld. De organisatie hoorde van een initiatief van
Venraynaar Norbert Hulleman, die zich
actief inzet om geld op te halen voor
Stichting ALS, nadat zijn vader aan die
ziekte was overleden. Hulleman zoekt
voortdurend naar mogelijkheden om
geld in te zamelen voor Stichting ALS
Nederland. Daarvoor zoekt hij vaak
contact met andere initiatieven. Zo ook
het Meerdaags Wandelevenement
Venray. De organisatie van het
Meerdaags Wandelevenement
besloot daarom om 25 procent van de
opbrengst te doneren aan Stichting
ALS Nederland. Dat kwam neer op een
bedrag van 2.588,91 euro.
Uit handen van voorzitter van het
Meerdaags Wandelevenement Andre
Tonen en directeur van hoofdsponsor
Van de Mortel, Bart van der Sterren
mocht Norbert Hulleman uiteindelijk de cheque in ontvangst nemen.
Een emotionele Hulleman vertelde dat

zijn vader op zijn sterfbed hem een
opdracht meegegeven had. “Zoon, zorg
dat de strijd doorgaat, ga door met
mijn strijd.” Dat is de noodkreet waarmee Stichting ALS Nederland campagne voert in haar gevecht tegen deze
ziekte. Hulleman: “Ik ben dan weer zó
verrast. Je merkt dan dat je die last niet
alleen draagt, maar dat mensen om
mij heen graag willen helpen. Dat vind
ik zeer bijzonder en het voelt ook heel
bijzonder. Ik ben dan ook meer dan blij
dat de stichting MWV mij heeft geholpen om de belofte aan mijn vader in te
lossen.”
Het bedrag kwam onder andere
tot stand doordat 25 procent van
het inschrijfgeld gedoneerd werd.
Daarnaast hebben foodtrucks een bijdrage gedaan en waren er donaties
van wandelaars die lid waren van de
Koninklijke Wandel Bond Nederland
(KWBN). Ook eigen initiatieven als
fooienpotten en vrijwillige bijdrages
voor voetmassages zorgden ervoor dat
het bedrag hoger werd.

Bushaltes
verdwijnen uit
straatbeeld
In acht dorpen van de gemeente Venray verdwijnen binnenkort bushaltes
uit het straatbeeld. De haltes worden al een tijd niet meer gebruikt door
Arriva en de bordjes van de vervoerder en diens voorganger Veolia worden
binnenkort samen met de speciale zwart-witmarkering weggehaald.
De bushaltes die verdwijnen,
werden al sinds december 2016 of
december 2017 niet meer gebruikt als
zodanig. Na een grootschalige dienstwijziging kan het volgens de gemeente
voorkomen dat er nog kleine aanpassingen achteraan komen. “Daarom
ijlt het besluit voor opheffing van een
bushalte er altijd enigszins achteraan”,
aldus de gemeente. De zwart-witmarkering en bordjes van de vervoerder
worden binnenkort uit het straatbeeld
verwijderd om zo duidelijk te maken
dat de bushalte niet meer in gebruik

zijn. Eventuele ribtegels blijven wel nog
liggen totdat de straat op enig moment
wordt aangepast, zo laat de gemeente
weten. Het gaat om de bushaltes
Ysselsteynseweg en Rouwkuilenweg
in Ysselsteyn, Lemmenweg in Heide,
Lorbaan in Veulen, Overbroekseweg
in Leunen, Blitterswijckseweg
en Ooijenseweg in Blitterswijck,
Industrieterrein in Wanssum, De Zomp
in Oostrum en in Venray gaat het
om de haltes Langstraat, Langeweg,
Merseloseweg, Kruidenlaan en
Vossestraat.

3 halen
2 betalen

Of op 1 stuk 20% kassakorting
tenzij anders aangegeven.
Geldig op de dames- en herenafdeling
en op nachtkleding. Ook schoenen
zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd.

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Oh, zit dat zo!
Ongeval door eigen schuld;
toch recht op letselschade?
Door: Arthur van Dok, Van der Putt advocaten
Als je letsel oploopt omdat je door de schuld van een ander wordt
aangereden, wordt over het algemeen je schade vergoed. Dat is logisch; het
is de schuld van de ander en jij kon er niets aan doen.
Als je zelf een ongeval
veroorzaakt, is de eerste gedachte
die bij veel mensen opkomt: “Dat is
mijn eigen schuld, dus ik kan niets
verhalen op een ander of op een
verzekering”. Dit ligt echter een stuk
genuanceerder!
Rijd je bijvoorbeeld door
eigen toedoen tegen een boom,
met letsel tot gevolg, dan zijn er
weldegelijk mogelijkheden om je
schade vergoed te krijgen. Je moet
dan wel een zogenaamde SVIverzekering in je pakket hebben.
Dat is een SchadeVerzekering
Inzittenden. Dit zit niet automatisch
in je verzekeringspakket, maar
je moet die verzekering apart
afgesloten hebben. Voor de kosten
hoef je het niet te laten, want
deze verzekering kost hooguit een
paar tientjes per jaar, maar dekt
wel je schade als je een ongeluk
hebt gehad. Je zult begrijpen dat
die schade vaak kan oplopen tot
duizenden euro’s, zeker als je

tijdelijk of blijvend je werk niet meer
kunt doen. Het is dus de investering
zeker waard om zo’n verzekering af
te sluiten; heb het hier eens over met
je assurantietussenpersoon en vraag,
of jij eigenlijk zo’n SVI-verzekering
hebt voor je auto. Let erop dat een
SVI-verzekering niet hetzelfde is als
een Ongevallenverzekering (ook wel
OIV genoemd, Ongevallen Inzittenden
Verzekering). Deze OIV dekt niet de
feitelijke schade, maar slechts een
vast (en vaak zeer beperkt) bedrag
bij blijvend letsel. Afhankelijk van de
polisvoorwaarden dekt de SVI meestal
wel de volledige feitelijk geleden
schade en ook de toekomstschade.
Heb je zo’n SVI-verzekering
niet, dan blijf je helaas met je eigen
letselschade zitten als je zelf een
ongeval veroorzaakt. Jammer genoeg
zien wij bij ons op kantoor vaak de
praktijkvoorbeelden, dus we spreken
uit ervaring. Ik kan je zeggen dat dit
erg zuur is voor de mensen die dat
overkomt!

Heb je letselschade opgelopen
en twijfel je over de verhaalbaarheid
daarvan, neem dan kosteloos en
vrijblijvend contact met ons op, zodat
we kunnen bespreken wat we voor jou
kunnen doen!
Vragen? Neem contact op met
mr. Arthur van Dok.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
vandok@putt.nl
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Gemeente en provincie werken aan
stationsvisie Venray
Gemeente Venray en provincie Limburg willen uiterlijk 1 maart 2019 hun visie klaar hebben over het opwaarderen van de stationsomgeving bij station Venray. Als de uitgewerkte plannen van de gemeente passen binnen
de aanpak van de provincie kan het plan in aanmerking komen voor een provinciale bijdrage.

waar nu alleen een enkel spoor ligt.
Voor de korte termijn (tot 2022)
worden maatregelen genomen om
meer treinen in te kunnen zetten,
betere aansluitingen te realiseren en
elektrisch te kunnen rijden. Op de
lange termijn (tot ongeveer 2030)

moeten de verbindingen nog meer
versterkt worden door de aanleg van
een volledig dubbel spoor. Het plan
had vorig jaar enige financiële
tegenvallers, waardoor het geplande
nieuwe station in Grubbenvorst niet
door kon gaan.

Deel zorgen
Smakt-Holthees
weggenomen

In het verlengde van de plannen
voor opwaardering van de Maaslijn,
wil gemeente Venray haar station en
stationsomgeving opknappen. Ze wil
een volwaardig knooppunt voor het
openbaar vervoer, gelegen aan een
spoorverbinding met sneltreinen.
In 2015 droeg de gemeenteraad van
Venray het College van B&W al op om
de stationsomgeving op te waarderen en dit in overleg met provincie
Limburg te doen.
Begin 2017 heeft de gemeente
met diverse partijen gesproken over
de manier waarop het station en de
omgeving daarvan opgewaardeerd
kan worden. “Er is overleg geweest
met betrokken portefeuillehouders, de dorpsraden van omliggende
dorpen, de exploitant van de stationskiosk en de nabijgelegen Gilde
Opleidingen”, aldus de gemeente.
Bij de opwaardering denkt zij aan een
ongelijkvloerse passage voor voetgangers en eventueel fietsers onder het
station, een complete overkapping van
de perrons en compactere perrons,
een ruimer busstation en herinrichting van het voorplein in combinatie
met het verkeersluw maken van de
Stationsweg. Ook de uitbreiding van
de stallingscapaciteit voor fietsen en

auto’s, meer stationsfuncties met ‘reuring’ en voorzieningen voor reizigers
horen tot de plannen.
ProRail, NS en Arriva stellen echter
aan de mogelijke verbeteringen van
het station geen hoge prioriteit, blijkt
uit overleg met de partijen. “Zij zijn
van mening dat, in de huidige situatie
en bij de huidige vervoersvraag, het
voorzieningsniveau redelijk op orde
is”, aldus de gemeente. “Ze zien op dit
moment geen aanleiding voor ingrijpende maatregelen. De gemeente
gaat dat plan nu samen met de provincie uitwerken. Bij deze uitwerking worden onder meer Prorail, NS,
en Arriva betrokken en wordt ook de
haalbaarheid van de plannen bekeken”, laat de gemeente desgevraagd
weten.
In maart werd al bekend dat
de gemeente een bijdrage van
225.000 euro krijgt van provincie Limburg voor het opstellen van
een concrete visie. Het liefst wil de
gemeente opgenomen worden in het
‘Uitvoeringsprogramma OV overstappunten’ van de provincie, om zo in
aanmerking te komen voor nog meer
financiële steun van de provincie.
Zelf stelt de gemeente 500.000 euro
beschikbaar voor het project. “De uit-

eindelijke kosten voor uitvoering zijn
afhankelijk van hoe het plan er uit
komt te zien. Vooralsnog is uitgegaan
van een totaal benodigde investering
van zo’n 3 miljoen euro, inclusief voorbereidingskosten. Hierin zouden zowel
provincie als gemeente 1,5 miljoen
euro bijdragen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Afhankelijk van
het uiteindelijke plan zal blijken of dit
voldoende is, dan wel dat aanvullende
financiële middelen gezocht moeten
worden of de ambitie moeten worden
bijgesteld.” Samen met de provincie
is de gemeente nu bezig om de visie
voor het station uit te werken. Uiterlijk
1 maart 2019, vóór de Provinciale
Statenverkiezingen, willen zij de plannen gereed hebben.

Opwaardering
Maaslijn
De provincies Limburg, NoordBrabant en Gelderland willen de
Maaslijn, de spoorverbinding tussen
Nijmegen en Roermond, opwaarderen
om capaciteitsproblemen te
voorkomen. Eén onderdeel van de
opwaardering is de elektrificatie van
de gehele Maaslijn en de aanleg van
dubbel spoor op sommige plekken

Het vervallen van het station in Grubbenvorst heeft onder andere
tot consequentie dat er geen dubbel spoor meer nodig is ten zuiden van
Vierlingsbeek. Daarmee komt een deel van de zorgen van dorpsraad
Smakt-Holthees te vervallen. Zij vreesde onder andere voor toename van
trillingen en scheurvormingen in woningen door de komst van het dubbel spoor. Het plan om de spoorwegovergang Pelgrimslaan af te sluiten
voor gemotoriseerd verkeer blijft wel een voorstel. De overgang zou dan
wel open blijven voor fietsers en voetgangers. “De overweg zou hiervoor
aangepast moeten worden”, aldus een woordvoerder van de gemeente.
De doorgang wordt versmald en veiliger gemaakt. Voor gemotoriseerd verkeer is de overgang bij Loobeek een alternatief, stelt de gemeente.
De dorpsraad van Smakt-Holthees is voorzichtig opgelucht met deze
gang van zaken. “Zoals het er nu uit ziet kunnen we tevreden zijn”, aldus
Peter Coppus van de dorpsraad. “Voorlopig komt dat dubbel spoor er niet,
wat betekent dat de situatie blijft zoals hij is. De bewoners van de huizen
tegenover de plek waar de wissel eigenlijk zou komen, hoeven zich dus
eigenlijk geen zorgen meer te maken over onveilige situaties. We willen
liever niet dat de spoorwegovergang gesloten wordt voor gemotoriseerd
vervoer, dat geeft problemen met de af- en aanvoer van de aanliggende
land- en tuinbouwbedrijven.” De overgang bij Loobeek zou daarnaast nog
aangepast moeten worden, wil deze een goed alternatief vormen, stelt
Coppus. Nu kunnen auto’s met lage opleggers er bijvoorbeeld niet overheen. De plannen voor 2030 baren de dorpsraad nog geen zorgen. “Als er
dan wel een dubbel spoor zou komen, zou dat volledig geëlektrificeerd zijn.
Dat betekent dat er geen wissel meer nodig is.”

Amba
TOTALE UITVERKOOP
Schilderijen, lijsten en verschillende soorten verf.
OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur / 13.30 - 18.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur
Amba is tot en met 23 juni geopend
Daarna sluiten de deuren

Patersstraat 24A, 5801 AV Venray

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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Vitelia beloont leden
met dividend
Coöperatie Vitelia uit Oirlo organiseerde op maandag 4 juni de jaarlijkse ledenvergadering in ’t Brugeind in
Meerlo. Zij beloonde haar leden met een cashdividend. Die delen mee in de winst.

Open Coffee Met...
op bedrijfsbezoek in
Ysselsteyn
Netwerkorganisatie Open Coffee Met... Horst-Venray gaat op dinsdag 19 juni op bedrijfsbezoek bij Miel Spreeuwenberg van Mechatronic
Machinery in Ysselsteyn.

Tijdens de vergadering werd een
positief resultaat van 1,4 miljoen
euro over het afgelopen boekjaar
gepresenteerd. Vanwege dit
resultaat heeft de ledenraad van
Coöperatie Vitelia besloten om cash
5 procent van de winst uit te reiken

over de al toegekende certificaten.
Over 1 procent van de ledenomzet
van 2017 ontvangen de leden
bovendien nieuwe certificaten.
Over het resultaat van 2013
werden de Vitelia certificaten,
ook wel bekend onder de naam

CeVi’s, voor het eerst toegekend.
Toekenning van certificaten aan de
leden op basis van de omzet heeft
sindsdien jaarlijks plaatsgevonden.
Coöperatie Vitelia keert voor de
tweede keer rendement uit op haar
ledencertificaten.

Nieuwbouw op terrein
voormalige Inalfa fabriek
De voormalige fabriek van Inalfa Roof Systems aan de Maasheseweg in Venray wordt gesloopt. Op de locatie
komt een nieuwe logistieke hotspot, die gerealiseerd wordt door vastgoedbelegger en ontwikkelaar DHG.

Open Coffee Met... Horst-Venray
is een netwerkbijeenkomst waar
zelfstandig ondernemers en ondernemende professionals elkaar treffen
op de derde dinsdag van de maand
tussen 08.30 en 10.30 uur. Het doel
van de bijeenkomsten is om elkaar
in een informele setting te ontmoeten, kennis te delen, nieuwe klanten te zoeken en te brainstormen
over actuele marktontwikkelingen of
ondernemersvraagstukken.
Op de bijeenkomst van juni gaat
Open Coffee Met... op bedrijfsbezoek
in Ysselsteyn. Miel Spreeuwenberg
was Starter van het Jaar 2017 van
Venray en Horst aan de Maas.
“Een mechatronica-techneut in hart
en nieren. Hij is een ondernemer
die, op een gedegen basis, aan het
ondernemerschap is begonnen en
die een gezonde en realistische blik
richting toekomst heeft”, aldus de
organisatie van Open Coffee Met...
Vijf jaar geleden was
Spreeuwenberg bezig met de afronding van zijn mbo Mechatronica
en heeft hij mee mogen doen met
een robotproject voor het volautomatisch be- en ontladen van een
metaalbewerkingsmachine bij AAE

BV in Helmond. Na het behalen van
zijn mbo-diploma is hij de opleiding
hbo Mechatronica gaan volgen aan
de Fontys in Venlo, vervolgens is hij
weer aangenomen bij AAE BV. Nu als
project engineer voor een project in
China. Spreeuwenberg: “Voor AAE
heb ik zeven maanden in China
mogen werken. Dit was een geweldige kans om mezelf te ontwikkelen. Ik leerde op locatie op eigen
benen te staan. Het voelde als een
zzp’er met een eigen onderneming.
Met dit inzicht en mijn ambitie om
ooit een eigen zaak te starten was
Mechatronic Machinery BV geboren.”
Afgelopen jaar startte
Spreeuwenberg met zijn bedrijf.
“Ik bouw machines van een wild
idee, middels ontwerpen tot een
werkende machine. Ik heb al diverse
grote projecten mogen uitvoeren bij
verschillende klanten. Het mooiste
project tot nu toe is de realisatie van
een volautomatische afzakmachine
(1.800 kilogram per uur in zakken
van 5 kilogram), custom made voor
in de Food-industrie.” In de toekomst
wil Spreeuwenberg zijn bedrijf op
een gezonde manier uitbreiden en
zich meer richten op nichemarkten.

Vitaal Ondernemerschap

Nieuw thema
Venrayse Onder
nemersprijzen 2019
Het thema voor de Venrayse Ondernemersprijzen in 2019 wordt
Vitaal Ondernemerschap. Dat maakte de organisatie van het
evenement maandag 11 juni bekend.
Joost van der Weiden, voorzitter van het organisatiecomité van
de Venrayse Ondernemersprijzen
presenteerde maandag het nieuwe
thema: Vitaal Ondernemerschap.
Alle ondernemersverenigingen gaan
vanaf nu op zoek naar de kandidaat
in hun achterban die hierop aansluit.

Energieke
marktbenadering

DHG wil een logistiek centrum bouwen op de oude locatie van Inalfa. Het betreft één
van de drie Smartlog warehouses die de vastgoedontwikkelaar
op bedrijventerrein Smakterheide
realiseert. Ook op andere logistiek gunstig gelegen plekken in
Nederland worden door DHG soort-

gelijke distributiecentra ontwikkeld. Voor de herontwikkeling
aan de Maasheseweg plaats kan
vinden, wordt niet alleen de oude
fabriekshal gesloopt, maar wordt
het perceel ook grondig gesaneerd.
Stepforward BV coördineert deze
bodemsanering. De sanering wordt
op een biologische manier uitge-

voerd. Bodemsaneerder GreenSoil
BV maakt hierbij gebruik van een
zogenaamde in-situ techniek,
waarbij op een natuurlijke manier
met behulp van bacteriën afbraak
van de verontreinigde stoffen
plaatsvindt. Deze bacteriën ‘eten’
de verontreiniging als ware op,
waardoor schone grond overblijft.

“Om in aanmerking te komen
voor de Venrayse Ondernemersprijs,
de Loek Nelissenprijs en de
Rabobank publieksprijs is de organisatie dit jaar op zoek naar ‘gezonde’
ondernemers en ondernemingen.
“Ondernemers die blijk geven van
een energieke marktbenadering,
waarbij bijvoorbeeld tekens weer
nieuwe product- en marktcombinaties worden bedacht. Ondernemers
die het productieproces zodanig hebben ingericht dat alle overbodige
ballast eruit verdwenen is. Zodanig,
dat een ‘lean & mean’ productiepro-

ces resteert”, aldus de organisatie.
De organisatie achter de
Venrayse Ondernemersprijzen zoekt
onder andere ondernemers die
aandacht hebben voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel. “Die met een modern en
adequaat HR-beleid zorgen dat hun
medewerkers niet alleen nu, maar
ook op lange termijn gezond en op
het juiste niveau kunnen blijven
presteren. De onderneming moet
een solide financiële basis hebben, die de ondernemer in staat
stelt om veerkrachtig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Een ondernemer die kansen
ziet en innovatief acteert in een
steeds sneller veranderende markt.
Die creatief en met vindingrijkheid
nieuwe wegen inslaat en van de
gebaande paden afwijkt. Maar ook
zoeken wij een ondernemer die continu nadenkt en verkent hoe hij zijn
onderneming en zichzelf naar de
toekomst toe gezond, fit en dynamisch kan blijven ontwikkelen.”
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en zo 11

GEPLUKT Mike Borghs
hij veel over de fijne kneepjes van
het vak geleerd. Met zijn bedrijf
Mad Addiction heeft hij tegenwoordig de zorg over drie artiesten en
bands: metalband Prospect, garagerock band Mexican Surf en singersongwriter Jasper Mook. “Ik ben een
vertegenwoordiger en bemiddelaar
voor de bands. Ik doe alles behalve
het spelen en maken van de muziek.
Het is aan mij om te zorgen dat ze
onder de aandacht komen, dat ze
geboekt worden, ik moet voor een
team rondom de artiesten zorgen en
ludieke acties bedenken. Daarnaast
ben ik ook altijd actief bezig met het
zoeken naar nieuwe acts en nieuwe
trends. Wat vandaag hip is in de
Verenigde Staten, kunnen we voor
volgend jaar in Nederland verwachten. Daar moet ik dan nu ook op
inspelen.”

Zorg over drie
artiesten

Voor velen is hij een bekend gezicht bij het jongerencentrum The B in Venray, waar hij als programmaondersteuner werkzaam is. Sinds zijn achttiende heeft hij een bedrijf in artist management en is hij er op uit om het beste uit muzikale talenten te halen. Deze week wordt Mike Borghs (24) uit
Venray geplukt.
“Voor mij zijn mijn bezigheden allemaal begonnen vanuit mijn

passie en liefhebberij voor muziek.
Hier wilde ik ontzettend graag iets

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.

8
3
3

2

1

2

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
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Oplossing vorige week:

mee doen”, vertelt de geboren en
getogen Venraynaar. “Dat zit er al
vanaf mijn elfde in. Mijn moeder zegt
dat ik altijd heel graag dierenarts
wilde worden, maar ik kan niet zo
goed tegen bloed, dus dat is het uiteindelijk niet geworden.”
Zelf muziek maken en spelen kan
Mike niet. Toen hij klaar was met de
middelbare school, ging hij voor een
opleiding in podium- en evenementtechniek in Eindhoven. “Hier was ik
dan ook met muziek bezig, maar dan
dus meer met het technische verhaal van licht en geluid. Ik kwam er
al vrij snel achter dat dit niet mijn
ding was. Maar omdat ik bang was
om mensen teleur te stellen ben
ik er mee doorgegaan. Ik ben toen
zelfs het eerste jaar blijven zitten. In het tweede jaar heb ik stage
gelopen bij Schouwburg Venray en
dat bevestigde eigenlijk alleen maar
het gevoel dat ik eerst had. Ik wilde
gewoon meer bezig zijn met de organisatorische kant van de muziek en
dat is ook het punt dat ik mijn eigen
bedrijf in artist management ben
gestart. Ik was toen 18 jaar oud.”
Toen hij eenmaal met zijn bedrijf
begon met het boeken van bands,
merkte hij dat hij daar voldoening
uithaalde. Dat heeft hem ook doen
besluiten om met de opleiding te

stoppen en zich voor een jaar volledig te richten op zijn bedrijf.
“Dat werd me niet in dank afgenomen door mijn omgeving, omdat het
op dat moment nog een hobby voor
me was. Ik richtte me toen volledig op het opzetten van het bedrijf.
Dat kon ook gemakkelijk, want ik
woonde op dat moment nog bij mij
moeder.”

Groot fan van
punckrock
In het begin stortte hij zich nog
volledig op de punkrock, maar om
zijn eigen markt te kunnen verbreden, heeft hij ook zijn muzikale interesses moeten uitbreiden.
“Van oorsprong ben ik groot fan van
punkrock, dus toen ben ik gewoon
bands gaan benaderen. Zo heb ik
destijds een Zweedse band benaderd die op dat moment viral ging
op Facebook. Of ik dan voor hun
een tour mocht regelen. Ik had
geen ervaring, dat gaf ik ook aan,
maar ik kreeg het antwoord: doe je
ding. Ik ben toen ook twee weken
mee op tour geweest door Europa.
Geweldig leuk om te doen, maar
vandaag de dag is dat voor mij niet
meer te combineren.” Op de Herman
Brood Academy in Utrecht heeft

De muziekindustrie is zijn werk
en hobby. Hij doet het met veel plezier en geeft aan dat hij met gemak
twaalf uur aan één stuk hiermee
bezig kan zijn. Belangrijk is voor
hem dan ook dat hij af en toe kan
loskoppelen door te gamen of het
kijken van voetbal. “Ik kan ook niet
meer naar een festival of concert
zonder dat ik daar met een werkgerelateerde blik naar bands sta te
kijken. Werken kan ik overal, of ik nu
thuis of bij The B ben.” Toch erkent
hij dat daar ook een gevaar in zit.
“Het vreemde is dat ik inzie dat er
op een bepaald punt ook een dip
staat aan te komen en het rustig aan
moet gaan doen, maar ik zit nu met
mijn bedrijf in een stijgende lijn.
Dat is waar ik voor doe: de erkenning en herkenning van mensen
buiten mijn eigen omgeving. Zo werd
ik bijvoorbeeld afgelopen jaar geselecteerd voor de selectiecommissie van Popronde: een commissie
van 100 tot 150 muziekprofessionals
uit Nederland, waarbij ik sta tussen 3FM-dj’s en de mensen die grote
bands als The Rolling Stones naar
Nederlands weten te halen.”

IJzeren Eierbal
Een ander mijlpaal voor hem is
bijvoorbeeld ook dat The Overslept
deze zomer op Pinkpop staat; een
band die hij geholpen heeft als
manager. “Uiteraard doe ik het voor
de artiest, maar nog meer voor de
eer die ik uit het werk haal. Mensen
kijken daar wel eens van op, maar
uiteindelijk is iedereen op zoek naar
bevestiging op wat voor manier dan
ook. En die krijg ik met dit werk,
maar daarvoor moet ik dan ook heel
hard werken.” Een droom van hem
is om dan ook ooit nog eens tijdens Eurosonic Noorderslag voor de
IJzeren Eierbal genomineerd te worden. “Dat is een prijs voor de beste
muziekprofessional onder de 27 jaar.
Alleen al genomineerd worden is
voor mij genoeg; dat mensen mijn
werk erkennen. Ik heb nog drie jaar
de tijd om dat voor elkaar te krijgen.”
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 22

De nieuwe privacywet gaat veel te ver
De privacywet heeft al voor behoorlijk wat commotie gezorgd bij
organisaties, bedrijven en verenigingen in Nederland. Maar gaat die
nieuwe wet niet veel te ver? Uit onze poll van twee weken geleden blijkt
dat 60 procent van de stemmers inderdaad vindt dat de wet zijn doel
voorbij schiet.
Vooral verenigingen waren de dupe van de nieuwe privacywet.
Vrijwilligers moesten veel tijd steken in het uitzoeken van de nieuwe
regels en elk individueel lid moest apart aangeven het eens te zijn met
allerlei privacygevoelige zaken. Een enorme klus voor een vereniging,

waar geen professionals werken die weten hoe alles in elkaar steekt.
Gelukkig voor de verenigingen kondigde minister Sander Dekker al aan dat
er zeker in het begin coulant wordt omgegaan met verenigingen die niet
aan de eisen van de wet voldoen.
Aan de andere kant is het wel zo dat het in begin misschien veel
tijd kostte, maar daarna kunnen de mensen er wel profijt bij hebben.
Privacygegevens worden nu goed beschermd en slingeren niet meer bij
wijze van spreken bij alle bestuursleden op het bureau rond. Over alles
moet goed nagedacht worden en dat is helemaal niet erg.

Ik ga het WK voetbal volgen
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Geen oranje straten, geen oranje attributen in de supermarkt en geen
volksfeest bij elke wedstrijd van Oranje. Donderdag 14 juni begint het WK
voetbal. Voor het tweede toernooi op rij wist het Nederlandse elftal zich
niet te plaatsen. Kijken we dan nog wel naar de wedstrijden of laten we
het toernooi links liggen?
Voor voetballiefhebbers is het geen lastige keuze. Vrijwel alle
topspelers van deze aardbol spelen tegen elkaar bij het WK, dus kijken is
een must. Dat Nederland niet meedoet, is alleen maar fijn. Geen spanning
of we wel de volgende ronde gaan halen, maar ongedwongen kijken naar
alle sterren die er in het hedendaagse voetbal rondlopen. Het wordt een

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het

heerlijke zomer voor de voetballiefhebber.
Van de andere kant is het zo dat die spanning juist zo leuk is. Met z’n
allen toeleven naar een wedstrijd en letterlijk alles volgen wat geschreven
wordt over de Nederlandse equipe. Voor veel mensen is het toernooi echt
alleen maar leuk als Nederland meedoet. Als je niet echt van voetbal
houdt, maar juist van die gezelligheid en gekkigheid rond het Nederlands
elftal kan de televisie uitblijven de komende drie weken. Hopen op goed
weer en ook voor de niet-voetballiefhebber kunnen het mooie weken
worden.
Ik ga het WK voetbal volgen. Wat vindt u?

grootste bereik in de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

FUNGO SUBSTRATES

BEZORGERS
HALLO VENRAY

Wij zoeken een:

Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Oostrum,
Oirlo en Castenray voor het nieuwsblad HALLO Peel en Maas.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

Medewerker/operator
substraatproductie
De organisatie
Fungo Substrates produceert op een geautomatiseerde manier
substraat voor de teelt van speciale paddenstoelen (o.a. Shiitake en
Erengii) op onze locatie in Lottum.
Taken
• Dagelijkse productie van
het substraat. Automatisch
vullen-productie-schoonmaak
cleanroom.
• Waarborgen kwaliteit van
het productieproces door
het uitvoeren van dagelijks
procesmetingen.
• Verhelpen eenvoudige
storingen tijdens productie.
Functie-eisen
• Zelfstandig, nauwkeurig, netjes
en veilig kunnen werken.
• Flexibel.
• Bereid tot het werken in het
weekend.

• Goed kunnen omgaan met
apparatuur.
Wat wij bieden
• Afwisselende en uitdagende
baan.
• Gemotiveerd klein team.
• Goed salaris.
• Goed kunnen omgaan met
apparatuur.
Wil jij deze afwisselende baan
en graag ons kleine team komen
versterken, neem dan contact op
met Luc Heldens
T 06-57883376
E l.heldens@fungosubstrates.com

Als liefhebber van whisky
weet ik hoe belangrijk je
reukvermogen is om te kunnen genieten van een heerlijke borrel. Bij het opnemen
van de verschillende aroma’s
die verborgen zitten in een
single malt komt de ene na de
andere herinnering naar
boven. Geur doet dat met je,
veel meer dan smaak.
In deze tijd hangt er bij ons
rond het plein altijd een geur,
waarschijnlijk voortgebracht
door de bomen, die me steevast
terugbrengt naar vroegste
herinneringen aan de kermis.
Loop bij een Bruna binnen en de
geur van boeken laat je weer
even plaatsnemen in de schoolbanken.
Alleen al daarom is het goed
dat de barbecue-actie bij de
moskee in Rotterdam niet door
is gegaan. Het zou toch naar zijn
als in de toekomst de geur van
een sudderend speklapje steeds
weer de vieze smaak van het
racistische en fascistische
Pegida terug laat komen.
Het demonstratierecht is een
grote democratische verworvenheid in Nederland. Ik vind
dan ook dat als aan voorwaarden voldaan wordt, bijvoorbeeld rondom openbare
veiligheid, er nauwelijks gronden kunnen zijn om een
demonstratie te verbieden.
Maar het initiatief van Pegida
kun je nauwelijks nog een
demonstratie noemen. De organisatoren en deelnemers waren
alleen uit op provocatie en op
vernedering van een bevolkingsgroep op basis van hun
geloofsovertuiging.
Vrijheid van godsdienst is
overigens ook een recht waaraan we niet hoeven te tornen.
Mooi was de tegenactie.
Rondom de moskee werden
vele bloemen geplaatst om te
laten zien dat de mensen wél
welkom zijn. Ik hoop voor alle
betrokken dat de geur van
bloemen nog vaak herinneringen aan verdraagzaamheid zal
brengen.
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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.

Scherp blijven
Dinsdag 22 mei is het coalitieakkoord ‘Een gezonde toekomst voor
Venray’ aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Hans
Gilissen, aangeboden.
Een akkoord waar VENRAY Lokaal
als coalitiepartner ook de handtekening onder heeft gezet. Het is
nu aan onze (steun)fractie en onze
wethouder Carla Brugman op basis
van dit programma recht te doen aan
ons verkiezingsprogramma inclusief de speerpunten. Wat de oppositiepartijen in de gemeenteraad

van het akkoord denken, weten we
op dinsdag 28 juni. Dan vindt namelijk het debat plaats in de gemeenteraadsvergadering. Maar voor VENRAY
Lokaal betekent dat niet dat we de
komende raadsperiode op de handen gaan zitten. Integendeel: we zullen scherp blijven op de signalen uit
de samenleving. Niet voor niets was

‘de inwoner centraal’ een belangrijk
speerpunt. Het college gaat nu het
collegeprogramma opstellen. Een niet
onbelangrijk uitvoeringsdocument.
De voornemens die hierin worden
opgeschreven zal VENRAY Lokaal positief kritisch volgen. Het feit dat we
nu coalitiepartner zijn doet hier niets
aan af. Het is erg fijn dat dit volgen
gedaan wordt met een sterke (steun)
fractie, die al bijna uit dertig enthousiaste leden bestaat. Een fijn gemêleerd
team, dat er op toe zal zien dat het col-

lege niet doof is voor de geluiden uit
de samenleving. Met Carla, als voorpost in het college, vertrouwen we
daarop. Niet voor niets heeft zij onder
andere in haar portefeuille: duurzaamheid, energie- en milieubeleid, toezicht en handhaving, communicatie,
mobiliteit, infrastructuur en verkeersveiligheid. Op VENRAY Lokaal kun je
rekenen.
Tino Zandbergen,
Fractievoorzitter VENRAY Lokaal

NIMBY oftwel ‘Nie bej mej ien de buurt’
Veiligheidsgevoel en waardedaling van de woning zijn vaak genoemde
argumenten. Een aantal dilemma’s wil ik u allen echter niet onthouden.
Er is behoefte aan veel werknemers in met name de landbouw en de
logistieke sector. Werk dat blijkbaar
niet interessant is voor de reguliere
burger. Dus wat wordt er gedaan.
We halen arbeidsmigranten hiernaartoe. Een prima zaak toch. Maar als je
het een doet (het halen van) dan moet

je ook het ander regelen (huisvesting).
De discussie gaat met name tussen
short-, mid- en longstay. Oftewel: is een
arbeidsmigrant hier maar voor een
maandje of drie of wil hij of zij zich hier
wellicht vestigen en blijft hij of zij langer.
Met name bij de shortstay (ongeveer
drie maanden) is het niet wenselijk dat

de arbeidsmigranten in wijken en
dergelijke gehuisvest worden. In drie
maanden doe je namelijk geen integratie met je buren en omgeving. Daarom is
er met name voor deze doelgroep
behoefte aan goede opvangmogelijkheden. Ditzelfde geldt ook voor duurzame
energie. We weten dat de fossiele
brandstoffen opraken en dat de gaswinning terugloopt. Dus als je de komende
tientallen jaren inzet op het terugdrin-

unieke plantenbeleving

Wil jij bijdragen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn
recht komt? Wil je werken in een bevlogen organisatie die volop
in beweging is? Dan zoeken wij jou!

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

Manager Sociaal Werk
32-36 uur

Wat ga je doen?
Scherp meedenken, slimmer werken en zelf organiseren zijn
belangrijke drijfveren in deze veelzijdige functie. Jij coacht
medewerkers om zelf organiserend te zijn. Je werkt voor
professionals als opbouwwerkers, gezinscoaches, jongerenwerkers en
maatschappelijk werkers. Veel medewerkers werken in teams samen
met professionals van andere organisaties. In nauwe samenspraak
met opdrachtgevers en netwerkpartners breng jij dromen, ambities
en initiatieven samen. Je werkt actief aan nieuwe mogelijkheden en
weet die vanuit een eigen visie te vertalen naar concrete plannen.
Ondersteuning waar inwoners en betrokken vrijwilligers verder mee
komen, daar doe je het voor.
Hoe ga je dat doen?
Jij stimuleert en inspireert. Je verbindt, bouwt bruggen en brengt
structuur. Moeiteloos schakel jij tussen je rol als uitdagende
sparringpartner voor opdrachtgevers, resultaatverantwoordelijk
MT lid én leidinggevende en klankbord voor medewerkers.
In multidisciplinaire teams houd jij de regie en zorg je dat de
PDCA-cyclus doorlopen wordt. Je bent zichtbaar, goed bereikbaar
en transparant in wat je doet en waarom je iets doet. Een goede
consistente gesprekspartner, fijn om mee te werken.
Wat vragen we?
• Hbo+/wo denk- en werkniveau.
• Bedrijfsmatig inzicht.
• Kennis van en betrokkenheid bij
de samenleving.
• Kwaliteitsbewustzijn: je
bent voortdurend gericht op
verbeteren.

• Ervaring met en kennis van
gemeenschapsvorming.
• Omgevingsbewustzijn: elke
situatie en ieder mens is anders,
daar speel jij op in.
• Ervaring met werken in een
samengestelde setting.

Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in een gezonde en mantelzorgvriendelijke
organisatie waarin je samenwerkt met enthousiaste en professionele
collega’s. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen door interne
en externe scholing. De Inschaling en arbeidsvoorwaarden voor deze
functie zijn conform schaal 11 CAO Sociaal Werk.

gen van fossiele energie, dan zul je
moeten accepteren dat er wellicht
zonneweides en windmolens komen.
Je kunt niet het een willen en het ander
niet doen. Bij deze voorbeelden zijn er
voor- en tegenstanders. Individueel
versus algemeen belang. De politiek is
er voor het algemeen belang. Ook de
komende periode zullen er keuzes
gemaakt moeten worden Voor Venray.
Guus Reintjes, CDA Venray

Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 21 juni o.v.v.
vacature Manager Sociaal
Werk, via
solliciteren@synthese.nl.

Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

nieuwe aanvoer
perkplanten

€ 99,- per stuk

Voor meer informatie kun je
op 18 juni in de ochtend contact
opnemen met Wim Gort,
directeur-bestuurder,
via 0478-517300.
De eerste gesprekken vinden
plaats op 26 juni.
Een assessment behoort tot de
procedure.

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

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Magazijnmedewerker / Monteur

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in
Noord- en Midden-Limburg,
met 80 medewerkers
en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven
alle mogelijkheden om tot
hun recht te komen en zich
te ontwikkelen.

Als magazijnmedewerker / monteur ben je
werkzaam op de locatie Sevenum en omstreken. Je
houdt je bezig met ontvangst / uitgaande goederen,
orders klaarzetten en het bezorgen, inhuizen en
monteren van bestelde kantoormeubelen bij onze
klanten. Het betreft een fulltime functie

Functie-eisen:
Arbeidsvoorwaarden:
• Zelfstandig kunnen werken
• Marktconform salaris en vergoedingen
• In het bezit van een geldig C rijbewijs • Mogelijkheid tot een vast dienstverband
• Goede fysieke gezondheid
• Werken met modern en goed
• Geen 9-tot-5 mentaliteit
onderhouden materieel
• Afwisselend werk
• Extra cursussen wanneer vereist

Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl
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aan
Julian Michiels

De brief
Wim Faber, vader van de in
september 2017 vermoorde
Anne Faber, heeft een brief
geschreven. Hij is samen met
iemand van de politie langs
alle plekken gegaan waar zijn
dochter is geweest en waar er
onderzoek heeft plaatsgevonden. Ze hebben hem precies
verteld wat er is gebeurd en
wat ze hebben gevonden.
Hierna hebben ze hem en de
hele familie stukje voor stukje
via foto’s het lichaam laten
zien totdat ze klaar waren om
het lichaam echt te zien.
Wauw.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Julian Michiels
18 jaar
Venray
ROC Nijmegen

Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik heb nog verschillende landen en
steden die ik ontzettend graag zou
willen bezoeken. Als ik er één uit zou
moeten kiezen zou het New York zijn.
Het lijkt me een extreem mooie stad
waar ik heel graag een keer na toe
zou willen.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik heb zelf heel lang met deze vraag
gezeten. Ik wist het eigenlijk nooit.
Een half jaar terug heb ik besloten dat
ik Vastgoed & Makelaardij wil gaan
studeren. Hiermee wil ik dan makelaar worden. Ik weet eigenlijk niet
waarom, maar dit beroep trok me
gewoon aan.
Wie kent jou het beste?
Dat zijn toch echt mijn beste vrienden
Noa en Rutger. Beide ken ik ze al meer
dan 5 jaar en ze weten dan ook alles
van mij!

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Heel zeker mijn rij-examen. Ik ben
niet meteen de eerste keer geslaagd
en dan ook nog om een idiote reden:
“Ik vond je een beetje onzeker overkomen.” Mijn eerste examen heb ik
overigens het beste gereden.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Ik denk dat mijn beste eigenschap is
dat ik heel sociaal ben. Ik kan ontzettend goed met mensen overweg
en heb dan ook een vlotte babbel.
Mijn slechtste eigenschap is denk ik te
veel mee willen maken. Soms plan ik
zoveel dat ik drie dingen tegelijk heb
staan.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen. Ik weet dat het lekker
cliché klinkt, maar zodra je iets zegt of
doet moet je vriend of vriendin er op
vertrouwen dat het ook zo is.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Bij Rutger is het simpel: die ken ik

nu al zo’n 13 jaar van de basisschool.
Noa heb ik leren kennen op filmavonden met eigenlijk een gemixte groep
mensen.
Wat zou je wel eens opnieuw willen
beleven?
Met mijn vrienden op vakantie gaan.
Ik ben in de zomer van 2017 naar
Lloret de Mar geweest met mijn vrienden en dit wil ik dan ook echt nog een
keer beleven!
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn
welke zou dat dan zijn?
Ik denk dan ergens in Amerika.
Een stad zoals New York trekt mij
gewoon heel erg aan en daar zou ik
echt wel willen wonen.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn bedeltje met een engel erop.
Deze heb ik gekregen van mijn opa
toen ik nog jong was. Na de verhuizing
heb ik dat kleine bedeltje zelfs nog.
Dat is iets wat ik nooit weg zou doen.
Ben je meestal te vroeg,precies op
tijd of te laat?
Nou, dit is wel grappig. Ik ben echt

altijd 10 minuten te vroeg eigenlijk.
Mijn vrienden spreken vaak eerder
af zodat ik niet te vroeg kom
aanzetten.
Wat is de laatste foto
die je hebt gemaakt?
Een foto van mijn beste vriendin.
Ik bracht haar een ontbijt omdat ze
pas om 14.00 uur naar school hoefde
en omdat ik vrij was, besloten we
ervoor even af te spreken.
Wat is je droombaan?
Ik zou graag makelaar willen worden
en uiteindelijk ook mijn eigen
makelaarskantoor beginnen. Dit is
dan ook wel mijn hoofddoel.
Wat is je favoriete hobby?
Dit is denk ik toch wel hockeyen.
Ik vind het heerlijk om te sporten en
lekker fanatiek bezig te zijn!
Wat voor reis zou je ooit
nog willen maken?
Mijn reis is vrij voor de hand liggend.
Het liefst zou ik dan door een land
als Australië willen rondtrekken.
Even omringt worden met een totaal
andere cultuur.

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

In de brief die hij heeft
geschreven staat ook dat hij de
schuld geeft aan de rechter die
Michael P. in eerste instantie
heeft veroordeeld. Deze man
heeft uitgesproken het niet
eens te zijn met tbs, maar dit
zou zijn oordeel niet mogen
beïnvloeden. In het programma
‘De Raadkamer’ van Peter R. de
Vries is het hier dan ook uitgebreid over gegaan. In de rechtbanken van Nederland kun je
overal een andere straf krijgen:
het ligt aan de rechter, aan de
rechtbank zelf. Sommigen zijn
strenger over wapenbezit dan
de ander is.
Als Michael P. nu in een
andere rechtbank was veroordeeld had hij dan wel tbs gekregen? Dat is de vraag die dan
direct te binnen schiet. Had dit
allemaal kunnen worden voorkomen? Ik denk het niet. Het is
lastig om alle straffen gelijk te
krijgen, dat is natuurlijk geen
excuus dat er misschien nogmaals gekeken kan worden naar
hoe dit beter gedaan kan worden. Maar je gaat je toch afvragen of alles voorkomen had
kunnen worden, en dat is toch
wel eng.
Anne
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Popkoor

Open repetitie Venrode
Voices
Het Venrayse popkoor Venrode Voices houdt op woensdag 20 juni een open repetitie. Vrouwen vanaf 18 jaar
die geïnteresseerd zijn in het koor kunnen deze avond naar de wekelijkse repetitie komen luisten of meezingen.

verenigingen 15
Vaderdag

Familiebrunch in
Landweert
In de wijk Landweert in Venray wordt op Vaderdag, zondag 17 juni,
weer een familiebrunch georganiseerd. Opgeven kan tot één week van
tevoren.
Tijdens de familiebrunch zorgt de
organisatie voor eten. Bovendien is
er dit keer een vrijwilliger die zorgt
voor loempiaatjes. Voor de aanwezige kinderen is er schmink en naar
alle waarschijnlijkheid ook een
springkussen.

Voor de brunch is er een maximum van honderd plaatsen beschikbaar. Opgeven kan tot één week
van te voren onder vermelding van
groepsnaam en aantal personen
per telefoon via 0478 581913 of via
info@landweertleeft.nl

Meister Rongen

Fanfare Dorpsklank
naar Peeltoernooi
Fanfare Dorpsklank Castenray neemt op zondag 17 juni deel aan het
jaarlijkse Peeltoernooi in Meijel. Het is de enige muziekvereniging uit
gemeente Venray die meedoet aan het Meister Rongen Peeltoernooi
voor muziekverenigingen.

De open repetitie vindt plaats bij
zaal Thielen in Venray om 20.00 uur.
Popkoor Venrode Voices heeft tijdelijk

een ledenstop gehad vanwege de
repetities voor de musical Hair die
vorig jaar is opgevoerd.

Tegenwoordig heeft het koor weer
tijd en ruimte om nieuwe leden te
verwelkomen.

Schutterij ‘t Zandakker

‘Venraynaren het schutters
gevoel laten beleven’
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray neemt op zondag 1 juli zes personen mee naar het Oud Limburgs
Schuttersfeest om het schuttersgevoel te beleven. Opgeven kan tot en met zondag 17 juni.

Aan het Peeltoernooi doen zowel
slagwerk- als blaasmuziekverenigingen mee en het is één van de grootste jaarlijks terugkerende
muziekevenementen uit de regio.
De verenigingen worden beoordeeld
door een jury. Dit jaar vindt het plaats
in de weekenden van zaterdag 16 en
zondag 17 juni en zaterdag 23 en
zondag 24 juni in zalencentrum

D’n Binger in Meijel. Slagwerkorkesten
worden beoordeeld door jurylid Henk
Mennens en de HaFaBra-orkesten
door Rob Goorhuis.
Fanfare Dorpsklank Castenray
speelt op zondag 17 juni om
14.00 uur. Onder leiding van dirigent
Joost van Wichen speelt de 35-koppige fanfare twee concertwerken in
de klassering 4e Divisie fanfare.

Kienen in Den
Hoender
In wijkcentrum Den Hoender in Venray vindt op vrijdag 15 juni weer
het maandelijkse kienen plaats. Het kienen begint om 14.30 uur.
Iedere derde vrijdag van de
maand organiseert het ‘kienteam’ van het Schuttersveld de
kienactiviteit in het wijkcentrum.

De activiteit voor kieners vindt
iedere maand plaats in wijkcentrum Den Hoender aan de Sint
Ursulastraat 2 in Venray.

Carnavalsseizoen 2018-2019

Voorselectie Liedjes
festival De Piëlhaas
Vastelaovesvereniging De Piëlhaas uit Venray organiseert op
zaterdag 16 juni de voorselectie voor het Liedjesfestival van
carnavalsseizoen 2018-2019. De selectie vindt plaats bij Brasserie Anno
’54 in Venray.

“Tijdens lezingen, presentaties in
ontmoetingen horen we vaak: ‘Wat is
dat schuttersgevoel nu en wat maak je
mee op zo’n Oud Limburgs
Schuttersfeest?’. Het toverwoord is
beleving. Een beleving, die je niet kunt
navertellen als je er nooit bij bent
geweest”, aldus de schutterij.
“Duizenden schutters, allemaal gekleed
in de schuttersuniformen, van oud-

militair, tot de modernere infanterie,
tot historische en fantasieuniformen,
die samen komen om een schuttersfeest te beleven. Zeker op het moment
dat je een schutterskoningin meeneemt in de optocht, zal je gedragen
worden door de duizenden toeschouwers.” De schutterij ’t Zandakker Gilde
Sint Jan Venray wil daarom een zestal
personen aanbieden om gratis mee te

gaan naar het Belgische Raam en het
Oud Limburgs Schuttersfeest mee te
maken. Als er een passend uniform is,
worden de personen in recordtijd de
discipline bijgebracht en kunnen zij
paraderen door de straten van Raam
als een schutter.
Geïnteresseerden kunnen zich
melden via info@zandakker.nl voor
zondag 17 juni.

De vereniging maakte onlangs
de inschrijvingen al bekend. Dit jaar
meldden dertien carnavalsartiesten uit de regio zich aan met een
liedje. Daarvan gaan er na de voorselectie elf door naar de finale van
het Liedjesfestival, dat plaatsvindt
op zaterdag 22 september. De vier
winnende finalisten krijgen de kans
om hun nummer op te nemen in de
muziekstudio’s van Marlstone Music
in Bunde. Hun nummers komen
bovendien op de ‘vastelaoves-cd’
van De Piëlhaas te staan.

De nummers die meedoen
aan de voorselectie en dus kans
maken op een plek in de finale
zijn: ‘Femilie Janse’ (’t Joekskoor),
‘De Vastelaovesraegenboeëg’ (Rute
3), ‘Hutjemutje’ (Goedzat), ‘De klok
tikt vastelaovend’ (Toezjoër),
‘Laevesecht’ (Gén Vier), ‘Geej en
ik’ (Wieneke), ‘Vriendschap’ (Now
Weej), ‘Iedereën geliek” (Toe már),
‘Veranderd’ (Dennis en Margret), ‘’t je
van het’ (Hej en Zej), ‘Pruuf, lach,
geniet’ (Loss!), ‘Gröts’ (Rob Arts) en
‘Miene sjaal’ (Kiës mit Kruut).

16

verenigingen
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IVN Geysteren-Venray
organiseert slootjesdag
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 24 juni slootjesdag: een dag waarop de IVN verschillende
activiteiten organiseert op en rond het water van de poel en de beek achter de Rosmolen in Geijsteren.
De activiteit vindt plaats van 11.30 tot 16.00 uur.

De activiteiten vinden plaats aan
de waterkant, wat begeleiding van
ouders wenselijk maakt. Geadviseerd
wordt ook om laarzen te dragen.
Onder begeleiding van natuurgidsen
van het IVN volgt een

ontdekkingstocht in en rond het
water. De wateronderzoekexcursie
begint om 11.30 uur bij de Rosmolen,
van waaruit deskundige Nico Min
langs de Oostrumse beek en het ven
loopt. Bij het ven achter de Rosmolen

liggen schepnetjes klaar, zodat
kinderen waterdiertjes kunnen
vangen. Ook zijn er diverse
infostandjes van IVN GeijsterenVenray en Waterschap Peel en Maas
aanwezig.

IVN Geijsteren-Venray

Nationale Nacht van de
nachtvlinder
IVN Geijsteren-Venray neemt dit jaar weer deel aan de Nationale Vlindernacht. De activiteit vindt plaats op
zaterdag 23 juni om 21.30 uur bij de Golf- en Countryclub Geijsteren op het Spekt 2 in Geijsteren.

0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl
0493-342678 Piet Mondriaanstraat 1, 5753DJ, DEURNE www.vanhoutenjanssen.nl
Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE
Alle zondagen open van 12.00 - 17.00 u. Tegenover Tankstation Goossens DEURNE

Tijdens de Nationale
Nachtvlindernacht vinden in heel
Nederland excursies plaats om op
zoek te gaan naar nachtvlinders.
Voor nachtvlinderonderzoekers is het
bijvoorbeeld heel normaal om
gewapend met een pot stroop het

bos in te gaan of een laken in de
achtertuin te spannen en er een felle
lamp bij te zetten. Dit doen ze om
beestjes met namen als agaatvlinder,
huismoeder, rood weeskind en
windepijlstaart te lokken.
Gidsen van IVN Geijsteren-Venray

vertellen deze nacht van alles over
de nachtvlinders, hun families en
vangst- en lokmethodes. Geadviseerd
wordt om een goede zaklamp mee te
nemen. Fotograferen is toegestaan.
De activiteit wordt om 00.30 uur
afgesloten.
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sport 17

Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg

Raceway Venray

Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg en MEE Noord en Midden Limbrug organiseren op zondag 17 juni de
eerste X-triathlon voor mensen met een beperking. Dit vindt plaats in Venray, waarbij een onderscheid is
gemaakt tussen een race met en zonder wedstrijdelement.

Raceway Venray is op zondag 24 juni het decor van SuperCup National
Hotrod. Op het programma staan onder meer de race van de Late Model V8
klasse en de stockcar F2-wagens met jeugdige talenten. Als gastklasse
komen wagens van de 2liter Hotrod de toeschouwers vermaken.

Eerste editie X-traithlon
in Venray

Net als bij een gewone triathlon,
bestaat deze uit zwemmen, fietsen
en hardlopen, met de nodige
aanpassingen. Zodat iedereen, met
welke beperking dan ook, mee kan
doen. Ruim vijftig sporters met een
beperking gaan met een buddy de
uitdaging aan. Om 12.45 uur opent

wethouder Anne Thielen de triathlon
in Laco Sportcentrum, waarmee
het parcours voor recreanten
start. Dit is het onderdeel zonder
wedstrijdelement. Zij finishen tussen
13.45 en 15.30 uur op de atletiekbaan
van Sportpark De Wieën. Om 15.00 uur
start het wedstrijdparcours.

Verdeeld over twee groepen start
ook dit parcours met zwemmen in
Laco Sportcentrum. De finish is tussen
15.45 en 16.45 uur op de atletiekbaan.
Aansluitend is de prijsuitreiking.
Meer informatie over de dag
en route is te vinden op
www.iedereenkansporten.nl

Informatieavond

Mencursus voor begin
nende menliefhebbers
Menvereniging Peel en Maas organiseert dit jaar op dinsdag 26 juni om 20.00 uur een informatieavond over
haar mencursus. De avond vindt plaats bij Mountainhorses VMD op de Rouwkuilenweg 16 in Ysselsteyn.

SuperCup
National Hotrod

Waar routinier John van den Bosch
bij de SuperCup National Hotrod vaak
oppermachtig blijkt, begon het seizoen
voor de 18-jarige Jeffrey Roeffen succesvol door tijdens de Paasraces de de
winst te pakken. Bij de Pinksterraces
toonde Van den Bosch weer zijn klasse
en schreef bijna iedere manche zijn
naam. Alleen Pieter van Logten wist
hem eenmaal eerder te passeren en als
eerste de finish te bereiken. Maar ook
de uit Duitsland afkomstige Lars
Dreschel is een naam om rekening mee
te houden. Dreschel beleefde in 2017
vele successen. Hij mocht dat jaar de
SuperCup en het baankampioenschap
aan zijn lijstje toevoegen.
De coureurs in de klassen Stockcar
F1, F2, F2 junioren en Late Model V8
betreden wederom het strijdtoneel.
Waar bij de National Hotrod de coureurs vechten om tot SuperCup-winnaar
gekroond te worden, rijden deze dag

de jonge coureurs met hun Stockcar F2
ook een belangrijke race. De 24e telt
namelijk als kwalificatiewedstrijd voor
de GoldCup die in oktober van dit jaar
wordt verreden. Er zijn belangrijke punten te verdienen.
Net zoals voorgaande keren bijten de jongste deelenemers, de Ukke
Pukke, de spits af en zij zullen met
onder andere mini0-sockcars, quads en
racing crates aan de start verschijnen.
De poorten gaan op zondag 24
juni om 08.00 uur open, waarna de
eerste vrije trainingen beginnen. Het
wedstrijdprogramma vangt om 10.45
uur aan met de Ukke Pukke-race.
Kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis entree. Parkeren en een
bezoek aan de paddock is voor iedereen gratis. Kijk voor meer informatie
over onder meer het programma en het
deelnemersveld op
www.racewayvenray.com

FUNGO SUBSTRATES
Wij zoeken voor ± 24 uur:

Medewerker
paddenstoelenpluk
De organisatie
Fungo Substrates produceert op een geautomatiseerde manier
substraat voor de teelt van speciale paddenstoelen (o.a. Shiitake en
Erengii) op onze locatie in Lottum. Daarnaast telen we op geringe
schaal paddenstoelen.
Taken
• Inzetten van substraatblok
(1,5kg) in teeltruimte.
• Pluk van paddenstoelen.
• Uithalen van geoogste
substraatblokken.
• Schoonmaken teeltruimte.
Deze avond is bedoeld voor
eventuele geïnteresseerden die deel
willen nemen aan een nieuwe mencursus voor enkel en tweespan in
augustus. Op deze manier kunnen

ze zich eerst verdiepen in de inhoud
van de mencursus en kennismaken
met de instructeurs. Bij voldoende
animo kan er ook gekeken worden of
er een cursus voor vierspan opgezet

kan worden. Om aan te melden voor
de informatieavond en voor meer
informatie over de cursus, stuur een
e-mail naar secretariaat@
menverenigingpeelenmaas.nl

Functie-eisen
• Zelfstandig en netjes kunnen
werken.
• Flexibel.

Wat wij bieden
• Afwisselende baan.
• Gemotiveerd klein team.
• Goed salaris.
Wil jij deze afwisselende baan
en graag ons kleine team komen
versterken, neem dan contact op
met Luc Heldens
T 06-57883376
E l.heldens@fungosubstrates.com
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Korfbal

D1 van SVOC’01
kampioen
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het team D1 van korfbalvereniging SVOC’01 is op zaterdag 2 juni
kampioen geworden. De kampioenswedstrijd werd met 13-3 gewonnen
van Oxalis uit Horst aan de Maas.

De meiden van D1 hadden
een uitwedstrijd tegen Oxalis.
Ze moesten winnen, dan zouden ze
zeker kampioen zijn. Snel genoeg
stonden ze flink voor en hadden ze
ontzettend veel kansen waar er veel
van mis gingen. Ze waren allemaal
overenthousiast en dat was goed te

merken in het spel. Bij elk doelpunt
werden de spelers blijer. En bij het
laatste fluitsignaal volgde natuurlijk
een feestje met kinderchampagne,
kleine cadeautjes en een mooie
oorkonde. Als afsluiting heeft het
team frietjes gegeten op het sportpark
van SVOC’01.

Ladies Cup bij SV Venray
SV Venray organiseerde op zaterdag 9 en zondag 10 juni voor de dertiende keer de SV Venray Ladies Cup, een
tweedaags internationaal voetbaltoernooi voor de categorieën dames en meisjes A, B en D. Het toernooi werd
gespeeld op de velden van SV Venray.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

SV Venray meisjes onder
15 jaar (MO15) speelde zaterdag
tegen VV De Meern (hoofdklasse),
CVV Redichem (tweede klasse), RKSV
Halsteren (tweede klasse) en LSV
Lonneker (tweede klasse). Er werd drie
keer verloren en één keer gewonnen.
Hierdoor kwam het team zondag in de
B-Finales. Hier werd gespeeld tegen
Jan van Arckel (tweede klasse), RKSV
Halsteren (tweede klasse), RKAVV-1
(hoofdklasse) en RKAVV-2 (tweede
klasse). Zondag wonnen de meiden
twee keer en speelden ze twee keer
gelijk. Door deze prestatie werden ze
dus tweede in de B-finales en zevende
van de in totaal vijftien teams.

SV Venray meisjes onder de 17 jaar
(MO17) speelde zaterdag vier wedstrijden. Zij moest aantreden tegen VV
Nieuwenhoorn (tweede klasse), JVC
Cuijk (tweede klasse), VV Assendelft
(hoofdklasse) en SJC Noordwijk
(tweede klasse). Er werd twee keer
gewonnen, één keer gelijkgespeeld en
één keer verloren. Hierdoor plaatste
SV Venray MO17 zich voor de A-finales.
Zondag werd het dus echt wel iets
zwaarder voor de meiden van MO17.
Er werd gespeeld tegen FC Berghuizen
(eerste klasse), RKSV Wittenhorst (eerste klasse), Assendelft (hoofdklasse),
Koedijk (eerste klasse) en Vogido
(hoofdklasse). Zondag werd er twee

keer gelijkgespeeld en drie keer verloren. SV Venray MO17 meiden werd hiermee zesde van in totaal zestien teams.
SV Venray MO19 was ingedeeld
in een categorie samen met een
aantal vrouwenteams, dus de speelsters hadden het moeilijk. Zaterdag
werd er drie keer gespeeld: twee
keer verloren en één keer gelijkgespeeld. Zondag was de B-finale
tegen Koedijk, ZVV Zaandijk en SDC.
Tegen Koedijk werd verloren met
0-3 en tegen ZVV Zaandijk met 0-2.
Tegen SDC werd gelijkgespeeld: 0-0.
Dit resulteerde in de 9e plaats op de
SV Venray Ladies Cup 2018.
(Foto: Rob Beckers)

Gewonnen met 13-1

SVOC’01 C2 kampioen

Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het team van C2 van SVOC’01 is kampioen geworden. De kampioenswedstrijd tegen Roka uit Beesel werd
gewonnen.

De wedstrijd begon zaterdag 2 juni
om 11.00 uur. De teamleden hadden er
allemaal erg veel zin in. In de rust
hadden de meiden al een flinke voor-

sprong op de tegenstander en na de
rust kwamen er nog enkele doelpunten
bij. Vijf minuten voor het einde van de
wedstrijd was er een publiekswissel

voor Britt Achten die het team na dit
seizoen gaat verlaten. Daarna klonk het
eindsignaal en werd het team kampioen met een eindstand van 13-1.
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Gertie Sikes neemt afscheid

Dirigente stopt na 28 jaar bij Confetti
Gertie Sikes (52) uit Horst is vanaf zaterdag 16 juni geen dirigent meer van Close Harmony Group Confetti uit
Venray. Dat is opmerkelijk te noemen, aangezien ze zelf 28 jaar geleden aan de wieg van de zanggroep stond en
al die jaren ook dirigent was. Ze heeft het te druk om door te gaan met het dirigeren en geeft het stokje over
aan Kenny Janssen uit Meterik.

Dan hoef ik zaterdag niet de hele tijd
mijn zakdoek bij de hand te houden.”
De band tussen de leden noemt Sikes
bijzonder. “Ik ben altijd één van hen
geweest, niet de dirigent. Dat was
heel fijn. We hebben ook veel meegemaakt. Opgetreden in onder meer
Dublin, Wenen en Barcelona en overal
in Nederland. We hebben veel mooie

momenten gekend samen.”
Het afscheidsconcert van Sikes is
op zaterdag 16 juni bij zalencomplex
De Witte Hoeve in Venray. Het concert is gratis te bezoeken voor iedereen en begint om 20.00 uur. Kijk voor
het reserveren van plaatsen en meer
informatie op www.confetti-venray.nl
(Foto: E. Faessen)

Rozenkoningin
bij Fietsvier
daagse Venray
De rozenkoningin van rozendorp Lottum brengt op vrijdag 27 juli een
bezoek aan Fietsvierdaagse Venray. Mieke Smits verwelkomt die dag de
deelnemers en is samen met haar Rosalotjes aanwezig bij het uitreiken
van de medailles.

Confetti ontstond 28 jaar geleden
uit de zanggroep Arabesque. Gertie
Sikes was al dirigent van die zanggroep
toen ze samen met vier anderen besloot
een nieuwe groep op te richten die zich
meer zou richten op Close Harmonyzingen. Op 10 mei 1990 was Confetti
geboren. De naam werd gekozen omdat
het een kleurrijke zanggroep is.

‘Het voelt als mijn
kindje’
Sikes is er dus al vanaf het begin
bij. “Het voelt wel als mijn kindje. Het

zorgt voor een dubbel gevoel over
zaterdag. Aan de ene kant is het de
juiste keuze, maar het is toch ook wel
jammer om weg te gaan.” Sikes is
bijna klaar met haar opleiding psychologie en gaat zich na het afstuderen
richten op een baan in de zorg. Het is
volgens haar goed dat er een nieuwe
dirigent komt. “Kenny Jansen is een
oud-leerling van me, dus dat komt wel
goed”, lacht Sikes. “Het is wel fijn om
te weten dat het gewoon doorgaat.
Een jonger iemand biedt ook mogelijkheden. Het kan voor een nieuwe flow
zorgen.”

De dirigent uit Horst heeft door
de jaren heen veel betekend voor
Confetti. Zo voegde ze een piano, die
ze zelf bespeelde, en twee gitaristen
toe aan de groep. Tegenwoordig heeft
Confetti een basgitarist en is er ritmische ondersteuning van een cajon.
Ook regelde ze regelmatig workshops
over presentatie en choreografie, wat
tegenwoordig een belangrijk onderdeel is van de Close Harmony Group.
Het wordt wel wennen voor Sikes.
“Het gezellige stuk ga ik zeker missen.
Gelukkig hebben we voor de leden
van Confetti al een afscheid gehad.

Iftar in Moskee Venray
Stichting Islamitisch Centrum Venray maakt zich op voor het jaarlijkse Suikerfeest. Ramadan,
waarin veel moslims een maand lang vasten, is bijna voorbij. Tussen zonsopgang en zonsondergang
mogen zij niet eten. Afgelopen weekend organiseerde de moskee in Venray een speciale Iftar, waarbij allerlei nationaliteiten na zonsondergang samen een feestelijke maaltijd aten. Iedere avond
tijdens Ramadan hebben moskeegangers voor elkaar gekookt. Aan het einde van Ramadan wordt
drie dagen lang het Suikerfeest gevierd. Dat start, afhankelijk van wanneer de nieuwe maan gezien
wordt, op vrijdag 15 of zaterdag 16 juni. Zaterdag 16 juni organiseert Moskee Venray onder andere
een feest voor vrouwen en kinderen. Alle vrouwen van alle geloven en nationaliteiten zijn welkom.

De 34e editie van Fietsvierdaagse
Venray wordt georganiseerd van dinsdag 24 juli tot en met vrijdag 27 juli.
Duizenden fietsers uit heel Nederland
en buurlanden België en Duitsland
doen mee aan het evenement. Op de
slotmiddag, vrijdag 27 juli, zullen
de deelnemers worden verwelkomd
door de Rozenkoningin van Lottum,
Mieke Smits. De Rozenkoningin en
haar Rosalotjes zullen behulpzaam
zijn bij het uitreiken van de medailles.
Mieke Smits is op zondag 29 april uitgeroepen tot Rozenkoningin van 2018.
De presentatie van de Rozenkoningin
is traditioneel ook de start van de
kaartverkoop van het festival. Jan Huijs
nam die officiële aftrap als voorzitter van Stichting Rozendorp Lottum,
onder de wieken van de Houthuizer
Molen. Dat was geen toevallig decor,
want Mieke is een echte bakkersdochter. De 25-jarige Mieke studeert
Communicatie aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen. “
Lottum is een klein dorpje in de
gemeente Horst aan de Maas met
een rijke historie in de rozen- en
bomenteelt. Circa 70 procent van de
Nederlandse tuinrozen is afkomstig

uit Lottum en omgeving. De inwoners
van Lottum zijn trots dat het dorp het
Rozendorp van Nederland is en dragen
dit onder andere uit door het organiseren van het Rozenfestival. Tijdens het
Rozenfestival wordt het gehele centrum van Lottum voor een paar dagen
omgetoverd tot één grote rozenzee.
Het Rozenfestival wordt iedere twee
jaar georganiseerd en vindt dit jaar
plaats van 10 tot en met 13 augustus en heeft dit jaar als thema ‘Rozen
smaken naar meer’.
De Fietsvierdaagse Venray en het
Rozenfestival werken al enkele jaren
samen om elkaars evenementen te
promoten. Zo is de Rozenkoningin
van 2012 Joya Hanegraaf bij de opening van de 28e Fietsvierdaagse
Venray aanwezig geweest, heeft de
Rozenkoningin van 2014 Suzanne
Verhaegh-Seuren een dansoptreden
verzorgd op de Grote Markt in Venray
en heeft in 2016 Rianne Thijssen prijzen uitgereikt.
Tijdens de slotmiddag op vrijdag
27 juli wordt de fietsvierdaagse feestelijk afgesloten met onder andere de
verloting van een fiets onder de voorinschrijvers. (Foto: Morris Jacobs Fotografie)
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Centrum voor hedendaagse kunst

25 jaar kunst in het Odapark
Stichting Odapark Venray bestaat dit jaar 25 jaar. In de afgelopen jaren ontwikkelde het park zich van een
bouwvallig en vervallen park tot een landelijk bekend centrum voor hedendaagse kunst. In het weekend van
vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni worden het jubileum en de ontwikkelingen van Odapark gevierd.

zo goed, dat Odapark in 2004 de status
van een Culturele Planinstelling kreeg.
“Behalve dat de status betekende dat
we een bepaald niveau gekregen hadden, kregen we met deze status ook
gedurende vier jaar extra subsidie.
Dat zorgde voor een continuïteit die
ook erg goed was voor de ontwikkeling.” Ondertussen maakte Odapark
naam met verschillende kunstmanifestaties. De bekendste was ‘De Waan’
in 2002, een manifestatie die honderd jaar psychiatrie in een historisch
en kunstzinnig perspectief plaatste.
Tijdens De Waan bezochten in vijf
maanden 45.000 bezoekers het park.
Ook organiseerden ze de manifestatie
‘MINDMAP’ in 2012, waarbij opnieuw
de combinatie tussen kunst en psychiatrie werd gemaakt en wederom duizenden mensen het park bezochten.

De locatie geeft veel
mogelijkheden

Vóórdat Odapark iets met kunst te
maken kreeg, was het in bezit van de
Zusters Ursulinen. Ze gebruikten het
park, dat toen nog het Reyndersbos
heette, als een speelplek voor de
meisjes van het meisjesgymnasium
Jerusalem in Venray. Later, in de twintigste eeuw, werd het internaat gesloten en in 1981 werd het park gekocht
door gemeente Venray. “Het was toen
nogal verwaarloosd en vervallen”,
vertelt Fred Welschen, voorzitter van
Stichting Odapark. “Maar dat maakte
het een interessante plek voor kunstenaars, die vaak niet graag in een
perfecte omgeving werken. Kunstkring

Venray zag Odapark dan ook als
mogelijke locatie voor de buitenmanifestaties.”
Het park bleef echter vervallen.
Pas in 1992 kwam daar verandering
in. “Toen vond de viering van 500 jaar
Columbus plaats en die werd georganiseerd in Odapark. Het vervallen
Theehuis werd omgebouwd tot een
soort schip en tijdens de viering ontstonden plannen om meer te doen
met het park.” In 1993 werd Stichting
Odapark Venray opgericht en vanaf
dat jaar werd er meer leven in het
park gebracht. “Het begon met verdere opknapping van het Theehuis,

maar er waren meer faciliteiten nodig.
We werkten samen met provincie
Limburg, de gemeente en het bedrijfsleven en konden toen onze ‘mission
impossible’ verwezenlijken: een foyer
met projectruimte. Toen dat er was,
hadden we een volwaardig kunst- en
cultuurcentrum. We kwamen met de
stichting in een soort flow terecht die
niet meer te stoppen was en ontwikkelden ons in die jaren steeds verder.”

Culturele
Planinstelling
De ontwikkeling van het park ging

In deze afwisselende functie is HR je kerntaak.
Hierin ga je o.a. aan de slag met:
• het uitvoeren, ontwikkelen, actualiseren en implementeren van
diverse beleidsonderwerpen en -werkprocessen;
• het pro-actief adviseren van management bij HR gerelateerde
vraagstukken en verdere ontwikkeling van de organisatie;
• diverse andere thema’s samen met je collega’s van het
bedrijfsbureau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: facilitaire zaken,
communicatie of support.

Voor meer informatie kun
je op 18 juni in de ochtend
contact opnemen met
Koen van den Berkmortel,
Teamleider Bedrijfsbureau
via 0478-517300.
De eerste gesprekken vinden
plaats op 25 juni.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Dit ben jij:
• hbo opgeleid, richting Personeel & Organisatie of Bedrijfskunde;
• ca. 3-5 jaar relevante werkervaring;
• pro-actief, flexibel, assertief en georganiseerd.
Wij bieden jou:
Een uitdagende functie in een klein en professioneel team.
Het team is in ontwikkeling, hier ga je actief een bijdrage aan leveren.
Je krijgt de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en bredere
verantwoordelijkheden te gaan dragen
Word jij onze nieuwe collega?
Reageer dan vóór 21 juni o.v.v. vacature Adviseur bedrijfsbureau & HR,
via solliciteren@synthese.nl.

Jonge Eksters en
KITSCH
De stijgende lijn wil de stichting
graag voortzetten en daarvoor heeft
ze verschillende ambities. “We willen
meer activiteiten op hoog niveau
organiseren en het bezoekersaantal
verhogen. Ook proberen we meer
jongeren te trekken. In het Kunstlab
dat we nog niet zo lang geleden
verwezenlijkt hebben, zitten al
verschillende groepen jongeren die
zich met kunst bezighouden, zoals
De Jonge Eksters en KITSCH. Maar het
kan nog beter.” Daarnaast is Odapark
onlangs de samenwerking aangegaan
met café Goesting. “Zij gaan de horeca
in Odapark verzorgen en dat moet
een betere ervaring voor de gasten
tot gevolg hebben. Zo hangt alles met
elkaar samen.”
Stichting Odapark Venray viert
haar jubileum in het weekend van
vrijdag 15 tot en met zondag 17
juni. Op vrijdag is er een feestavond
voor de vrijwilligers. Op zaterdag
en zondag is het park voor publiek
geopend. “Zaterdag hebben we
allerlei activiteiten, van hutten
bouwen tot muziek en ballet.
Zondag is er in de ochtend een
concert en wordt er een lezing
gehouden.”

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst. Met een groot bereik in
de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray. Onze bezorgers bereiken in
dit gebied wekelijks bijna 60.000 brievenbussen. Wegens een groeiende klantenkring
zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste allround medewerk(st)er.

Heb je een brede interesse en is HRM jouw vak? Wil je werken in
een bevlogen organisatie? Dan zoeken wij jou!

Adviseur bedrijfsbureau
& HR 28-32 uur

Vandaag de dag is Odapark
nog steeds volop bezig met kunst.
“Beeldende kunst is onze peiler, maar
hier worden ook onder andere concerten en theaterstukken georganiseerd”,
vertelt Welschen. “Als hedendaags
kunst- en cultuurcentrum onderscheiden we ons op verschillende manieren. Ten eerste geeft deze locatie,
19 hectare aan bos, park en stuifduinen ons heel veel mogelijkheden.”
De locatie is niet het enige element
waarmee Stichting Odapark Venray
zich wil onderscheiden. “Ook de
inhoud van onze exposities is apart.
We zetten altijd in op een thema dat
moet prikkelen. Zo hadden we in
2005 een kunstwerk van Koen van
Mechelen, waarin er allemaal kippen
in de projectruimte scharrelden. Van

Mechelen wilde bewijzen dat je door
verschillende kippenrassen te mengen, een beter ras krijgt. Dit was in
het thema allochtonen-autochtonen,
dat toen enorm speelde. Verder hebben we de projectruimte wel eens
helemaal onderwater gezet voor een
tentoonstelling en hebben we een
keer een expositie gehad over koeienmagen.”

ALLROUND
MEDEWERK(ST)ER (± 30 UUR)
Het werk: Als allround medewerk(st)er bij Garçon heb je een afwisselend takenpakket
met zowel administratieve taken (facturatie, afhandelen mail en telefoon, contact met
bezorgers) als productieve taken (folders aftellen, huis-aan-huis bezorging).
Jij bent: enthousiast, resultaat- en klantgericht en in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden: een uitdagende functie in een jonge en dynamische werkomgeving met een
afwisselend takenpakket.
Solliciteren: Word jij enthousiast van deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en
cv naar info@garcon.nl.

Synthese is een onderneming
voor zorg en welzijn in Noorden Midden-Limburg, met 80
medewerkers en 200 vrijwilligers.
Synthese biedt mensen
in het alledaagse leven alle
mogelijkheden om tot hun recht
te komen en zich te ontwikkelen.

Voor meer informatie of vragen over deze functie neem contact op met Mike van Kempen
of Hans Minten via 085 07 11 090.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 info@garcon.nl
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Weil ich ein Mädchen bin

Jubileumexpo bij
Odapark
Het Odapark in Venray viert op zaterdag 16 en zondag 17 juni haar jubileumweekend voor haar 25-jarig.
Op dinsdag 19 juni gaat de jubileumexpositie Weil ich ein Mädchen bin open voor publiek. Deze expositie is te
bekijken tot en met 27 november, de gedenkdag van Oda.
“Odapark wijkt, sinds de eerste
dag 25 jaar geleden, af in doen en
laten. Het kunstinstituut is anders
dan andere. En dat blijft, zo leert de
aanstaande jubileumexpositie”, aldus
het Odapark. De tentoonstelling ‘Weil
ich ein Mädchen bin’, bestaat uit
werk van 25 kunstenaars uit binnenen buitenland. De expositie is tot
eind november te zien in wisselende
samenstellingen van kunstenaars.
De jubileumexpositie ‘Weil ich
ein Mädchen bin’ zoekt toenadering
tot de mythische figuur en naamgeefster aan het park: heilige Oda.
De legende vertelt dat Oda geboren
is aan het einde van de 7e eeuw als
Schotse koningsdochter. “Ze koos
haar eigen weg als vrouw, leefde in
isolement, was symbolisch blind voor
wat de maatschappij van haar verwachtte en trok ten alle tijden haar
eigen plan. Voor Odapark is zij een

leidend voorbeeld”, aldus het Odapark.
Nu, eeuwen later, vormt Oda de thematische leidraad samen voor de tentoonstelling bij het 25-jarig bestaan
van Odapark. Er zijn vijf invalshoeken:
blindheid, vrouw-zijn, emancipatie,
vluchtelingen, vogels.

Verrassende
activiteiten
Tijdens tentoonstellingsperiode
worden diverse kunstwerken afgewisseld in de presentatie. Daarmee
is de tentoonstelling bij de opening
een heel andere dan die het publiek
op 27 november aantreft in Odapark.
Voor het geheel zal steeds worden
geput uit werk van 25 kunstenaars uit
binnen- en buitenland. “Bovendien
zullen gedurende de tentoonstelling
25 verrassende activiteiten worden
georganiseerd”, aldus het Odapark.

Er verschijnt een catalogus die
gepresenteerd wordt bij de finissage, de feestelijke afsluiting van
de tentoonstelling op 27 november.
Hierin worden de werken van alle
kunstenaars beschreven, zoals deze
te zien zijn gedurende ‘weil ich ein
Mädchen bin’.

Ode aan Oda
Bij de opening van de
tentoonstelling verschijnt een
boek Ode aan Oda, uitgegeven
door de stichting Odapark ter ere
van het 25-jarig bestaan. Het boek
bevat 25 teksten van mensen
die nauw bij Odapark betrokken
zijn of zijn geweest en die in hun
eigen woorden verhalen wat
Odapark is voor hun. Kunstenaars,
politici, bestuursleden, oprichters,
vrijwilligers, mensen van Provincie
en gemeente Venray.

Vijftigjarig bestaan

Kemmerekoor viert
feest langs de Maas
Het Kemmerekoor uit Geijsteren viert op zaterdag 23 juni haar vijftigjarig bestaan met een jubileumboottocht over de Maas. Onderweg meert
het koor aan voor korte optredens met nummers uit de jaren 60. De boot
vertrekt op deze zaterdag om 10.30 uur vanuit de haven in Wanssum.
Het eerste optreden vindt plaats
bij de haven in Wanssum, op het
terrein bij de Jumbo. Daarna vertrekt
de boot om 10.30 uur. Daarna volgen
er optredens op het dorpsplein in
Arcen om 13.15 uur, bij café-restaurant
Tante Jet in Blitterswijck om 15.00 uur
en de boottocht wordt afgesloten met
een optreden op het dorpsplein in

Geijsteren om 17.00 uur. Het koor zingt
nummers als Het Land van Maas en
Waal van Boudewijn de Groot, What a
Wonderful World van Louis Armstrong,
Hello Mary Lou van Ricky Nelson,
Sammy van Ramses Shaffy, When I’m
sixty-four van The Beatles en nog
meer bekende nummers uit de jaren
60 staan op het repertoire.

Toerrit

Make-A-Wish Wens
rit door Venray
De tweede editie van de Wensrit van het goede doel Make-A-Wish
deed op zondag 10 juni ook gemeente Venray aan. De toerrit van klassieke
auto’s reed van Arcen naar Raceway Venray in Ysselsteyn en weer terug
naar Arcen. Er werd 11.000 euro opgehaald.

WIJ VIEREN DAT HET FEC NU OFFICIEEL GEOPEND IS!

FEESTWEEKEND
24 JUNI 2018

23 JUNI 2018

VANAF 12:00

VANAF 12:00

POPCORN • GLITTER TATTOO
SCHMINKEN • WALL OF FAME
KNUTSELEN

POPCORN • GLITTER TATTOO
SCHMINKEN • WALL OF FAME
KNUTSELEN

RONDLEIDING BIJ ABC

RONDLEIDING BIJ ABC

13:00 – 14:00

BRANDWEERMAN
SAM SHOW 14:00

13:00 – 14:00

BRANDWEERMAN
SAM SHOW 14:00

@Mattel Pla
y!

freerun demonstratie
Er reden zo’n 130 auto’s mee aan
de toertocht van Make-A-Wish.
Tijdens de lunch bij Raceway Venray
ging de wens van Charlotte (16) uit
Sevenum in vervulling. Zij werd
benoemd tot junior-ambassadeur van
Make-A-Wish in Limburg. Ook werd
even stilgestaan bij waar Make-A-Wish
voor staat, het vervullen van allerliefste wensen van kinderen met een
levensbedreigende ziekte om ze
kracht te geven voor de toekomst.
De twee junior ambassadeurs
Alexander (15) uit Geleen en Phaedra

(11) uit Born vertelden daar hun
verhaal. Zij zijn ziek geweest en
hebben een wensvervulling gekregen,
die Alexander zelfs beschrijft als de
mooiste dag van zijn leven. Een juniorambassadeur verricht representatieve
taken, zoals het houden van een
woordje, in ontvangst nemen van een
cheque of media-optreden.
Hierna mochten de deelnemers aan de
Wensrit nog een rondje rijden op het
circuit. Bij terugkomst in Arcen werd
bekendgemaakt dat er 11.000 euro
werd opgehaald voor de stichting.

Meet & Greet 15:00 - 16:00

MARTIN DRUMEV
2:00
19:00 - 2

SUMMERPARTY
@THE PORTAL ACTION HOUSE

MET DJ

freerun demonstratie
rtal
@The Po

Meet & Greet 15:00 - 16:00
NK FREERUNNER KOEN HEIJNEN,
CARLOS BOEKHOLD, LECO PEULEN

LEVEND STANDBEELD
KORT LONTJE

MIDDENPEELWEG 7 | SEVENUM
ER GELDEN REGULIEREN ENTREE PRIJZEN

volg ons

FECSEVENUM
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Agenda t/m 21 juni 2018
do
14
06
vr
15
06

za
16
06

Afscheidsconcert dirigente Confetti

Optreden RU2

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: koor confetti
Locatie: Witte Hoeve Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kienen
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Kienteam Schuttersveld
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

zo
17
06

ma
18
06

Suikerfeest

Dementheek Café
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: BiblioNu Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Ed Struijlaart bij
Proeflokaal Goesting

Locatie: Moskee Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

Interactieve cultuurbijeenkomst

Extra Theehuisconcert

Dorpraadsvergadering Leunen

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Heuvelstraat 4, Venray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Café 1878 Leunen

Filmavond

Familiebrunch

Tijd: 18.15-20.15 uur
Organisatie: Spelen doe je zo!
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 11.00-13.30 uur
Organisatie: Stichting Landweert Leeft
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Pubquiz

Vaderdagconcert

Open Coffee Met...

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: Hemels Heide
Locatie: De Schól Heide

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Euterpe Venray
Locatie: Raayland College Venray

Tijd: 08.30-10.30 uur
Locatie: Mechatronic Machinery Ysselsteyn

Country Line Dance

SOL-festival

Breicafé

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen Danssen & Sporten

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: rondom MFC Brukske Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Suikerfeest
voor vrouwen en kinderen

Expositie p.ART.s

di
19
06

wo
20
06

Opening jubileumexpositie
voor publiek
Locatie: Odapark Venray

Eten bij eetpunt EVA

Locatie: Moskee Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Castenrayseweg 19 Oirlo

Geijsteren Open

Dansvoorstelling Odapark

Open repetitie

Tijd: 08.00 uur
Organisatie en Locatie: Golfclub Geijsteren

Tijd: 12.15-12.35 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: popkoor Venrode Voices
Locatie: zaal Thielen Venray

Expositie p.ART.s

Lezingen in Odapark

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Castenrayseweg 19, Oirlo

Tijd: 13.00-13.50 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Odapark Venray

Workshop De waarde van echt
contact

Feessie de musical

do
21
06

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Yogastudio De Clockert Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: jeugdtoneel Oirato
Locatie: gemeenschapshuis De Linde

Muziek in Venray Centrum

Voorstelling A Je To!

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Jubileumweekend Odapark

Buitenvoorstelling klassieke dans

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 14.00-14.20 uur
Organisatie: Danshuis Venray
Locatie: Odapark Venray

Feessie de musical

Officiële opening
jubileumexpositie

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

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 17.00-18.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Zomeravond natuurwandelroute
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Werkgroep Wandelpaden Leunen
Locatie: Leunse Paes Leunen

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

Zònnestroale van Geluk genomineerd voor Muulke
De voorstelling Zònnestroale van Geluk, een samenwerking tussen Vasteloaves Vereniging De Piëlhaas uit
Venray, commissie Klatergold en Schouwburg Venray, is genomineerd voor de Limbursge toneelprijs ‘t Muulke
van Toneelhuis LFA. De Muulkes worden uitgereikt op vrijdag 22 juni in het Munttheater in Weert.
De Muulkes worden uitgereikt
tijdens ‘D’n Aovend van ‘t Muulke’,
de jaarlijkse uitreiking van provinciale
stimuleringsprijzen op het gebied van
amateurtoneel. “De Aovend van
‘t Muulke staat in het teken van liefde.
Liefde voor toneel. Het hebben en
uitspreken van waardering en het

geven van een welgemeend schouderklopje voor iedereen die zijn of
haar eigen theatergrenzen heeft
opgezocht. En elkaar positief stimuleren om het volgende theaterseizoen
nóg verder te gaan”, aldus de organisatie. Gedurende het toneelseizoen
bezoeken juryleden voorstellingen

waarvoor een aanvraag tot jurering is
ingediend bij Toneelhuis LFA. Vanuit
een positief-kritische houding beoordelen deze juryleden de voorstelling
op regie, spel, decor, originaliteit,
enthousiasme. Vervolgens nomineert
de jury de meest opvallende spelers,
voorstellingen en initiatieven die

tijdens het seizoen hoge ogen hebben
gegooid. Tijdens de Aovend van
‘t Muulke reikt Toneelhuis LFA de
Muulkes ter stimulering uit in verschillende categorieën. Zònnestraole van
Geluk is genomineerd in de categorie
‘meest bijzondere initiatief’.
De voorstelling Zònnestraole van
Geluk speelde vorig jaar in het theater
in Venray. Het verhaal speelt zich af
in de jaren vijftig in Venray. Er vinden grote veranderingen plaats en de

wederopbouw zorgt voor vele nieuwe
gezichten in het dorp. In het dorpscafé
van de familie Vermeulen wordt dit
alles besproken. Als op een dag een
groep jonge mannen uit het Westen,
tijdelijk werkzaam in de bouw, de
kroeg binnentreedt is niet iedereen
even enthousiast.Tijdens een dansavond valt de jongste dochter voor de
charmes van de buitenstaander, maar
haar familie ziet een romance tussen
hen niet zitten.

14
06
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
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Dementheek Café in
bibliotheek Venray
BiblioNu Venray organiseert op maandag 18 juni van 14.30 tot
16.30 uur een Dementheek Café. Vrijwilligers van Alzheimer Venray zijn
dan aanwezig in de bibliotheek voor het beantwoorden van vragen en
verstrekken van informatie.
Dementheek BiblioNu beschikt
over een dementheek met boeken
over vroeger, over geheugenproblemen, over de zorg voor mensen met
dementie en boeken met onderwerpen die jeugdherinneringen oproepen. Tevens staan er spellen, films,
romans over dementie, de Eerste
Hulp bij Dementie-koffer en

herinneringskoffers. In herinneringskoffers zitten herkenbare spullen,
waarmee familie en mantelzorgers
gemakkelijker contact kunnen maken
met mensen met dementie en bij
hen persoonlijke herinneringen kunnen ontlokken.
Meer informatie is te vinden op
www.biblionu.nl

Pleinfestijn in Venray
Voor de tweede keer werd op vrijdag 8 en zaterdag 9 juni in Venray het Pleinfestijn
georganiseerd. Het Henseniusplein stond in het teken van muziek. Er waren optredens van Brian
Voet, Crazy Pianos en Samantha Steenwijk en tussen de optredens zorgde dj-Dre-Z voor de muziek.
De organisatie maakte bekend dat het evenement volgend jaar ook plaatsvindt. (Foto: Rob Beckers)

Nieuwe expositie Schouwburg
In de Schouwburg van Venray opende onlangs de expositie ‘Assel’. Tot aan de zomervakantie zijn er kunstwerken van kunstenares Marie Thissen-Asselberghs te zien.

Werken bij
Nijsen/Granico?
AB Werkt werft mensen voor Nijsen/Granico.
Kom naar de speciale kennismakingsavond op:

Woensdagavond 27 juni
van 19.00 uur – 21.00 uur
Bij Nijsen/Granico in Veulen kun je onder andere
aan de slag als:

Expositie ‘Assel’ is onderdeel van de
wisselexpositie in de Schouwburg, die
regionale kunstenaars een podium biedt
om de eigen kunstwerken te laten zien.
Marie Thissen-Asselberghs is de tweede
kunstenaar die haar werken presenteert.
“Natuur, met name lucht en landschap,

is het onderwerp dat mijn fantasie het
meest inspireert tot het maken van olieverfschilderijen. De landschappen en
luchten en ook alle andere interessante
dingen, ondergaan in mijn fantasie
een bewerking waardoor het voor mij
mogelijk wordt om deze onderwerpen

op een beeldende wijze op doek weer
te geven”, aldus Thissen-Asselberghs.
De expositie is tijdens de openingstijden van Schouwburg Venray te bezichtigen op maandag tot en met vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van
11.00 tot 15.30 uur.

Nieuwe Samen aan Tafel
In de wijk Landweert in Venray wordt op dinsdag 26 juni weer Samen aan Tafel georganiseerd.
Bewoners van de wijk kunnen dan samen eten.
In maart van dit jaar was het vijf
jaar geleden dat Samen aan Tafel
voor de eerste keer plaatsvond in
Landweert. Sindsdien zijn door de vrijwilligers in 55 keer 2.214 maaltijden
bereid en geserveerd. De kookploeg
heeft ongeveer 700 kilo aardappels

geschild en de restaurantploeg heeft
zo’n 300 tafels gedekt. Alle keren is er
gezongen voor de jarigen die in een
bepaalde maand jarig waren en allemaal een presentje ontvingen. De laatste drie jaar werden de vrijwilligers
bijgestaan door de stagiaires van het

Raayland College. Aanmelden voor de
komende editie van Samen aan Tafel
kan tot één week van tevoren via
0478 581913 of via
info@landweertleeft.nl onder vermelding van naam, roepnaam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum.

• Machine operator
• Heftruckchauffeur
• Logistiek medewerker
• Onderhoudsmonteur
Aanmelden voor de kennismakingsavond is
mogelijk t/m zondag 24 juni. Er is plaats
voor maximaal 10 personen. Kijk voor
meer informatie op ab-werkt.nl/nijsen

Kom je ook? Meld je aan via horst@ab-werkt.nl
of bel 077-3980883 en vraag naar Remy.

AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl

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

Doreen Ma nders

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, afzuigkap, koelkast, vaatwasser, spoelbak,
gaskookplaat 5-pits, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

305 x 260 x 188 cm

Vinci Magnolia

€ 5999,-
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