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Brukske viert Solfestival
Het heeft even geduurd, maar zondag 17 juni vond dan toch de tiende editie van het Solfestival in de Venrayse wijk Brukske plaats. Na vijf jaar ging het festival
verder op een nieuwe plek en met een nieuwe formule. In en rondom MFC Brukske stonden allerlei eetkraampjes, waren muziekoptredens en konden bezoekers elkaar
ontmoeten. Lees verder op pagina 17

Actiegroep Voor Een Gezonde Wijk

Schimmelproblemen Brukske nog niet opgelost
Bewoners van de wijk Brukske in Venray kampen nog steeds met schimmel- en vochtproblemen in hun
direct terug te leiden zijn naar de
woningen. Dat laat de Actiegroep Voor Een Gezonde Wijk deze week weten. Uit het onderzoek dat de actiegroep schimmel- en vochtproblemen in de
afgelopen dagen uitvoerde, blijkt dat de problemen met schimmel en vocht nog niet opgelost zijn.
woning. De woningbouw heeft vooralsnog echter nog niet ingegrepen
nog steeds heel laag. Afspraken
De actiegroep deed afgelopen
en de bewoner overweegt juridische
De Actiegroep Voor Een Gezonde
worden niet nagekomen en mentijd aanvullend onderzoek: in nog
stappen te ondernemen”, aldus de
Wijk werd in januari van dit jaar
sen geven aan van het kastje naar de
eens tien straten werden de huurders
actiegroep.
opgericht door SP Venray in samenmuur gestuurd te worden.” De actieondervraagd. Daarvan komen uiterWonen Limburg laat desgevraagd
werking met bewoners van Brukske
lijk 9 juli de definitieve resultaten naar groep gaat het rapport aanbieden aan weten dat zij bezig is met de schimen doet onderzoek naar de schimWonen Limburg.
melproblematiek. “We hebben bij de
melproblemen in de wijk. In decem- buiten. Ronald van Hal van SP Venray
Eén van de ondervraagde bewogeeft aan dat de situatie nog steeds
bijeenkomst in januari adressen verber 2017 kwam er een rapport naar
ners liet weten last te hebben van
zorgelijk is. “Iets minder dan de helft
zameld van huurders waar de klachbuiten waaruit bleek dat meer dan
gezondheidsproblemen door schimvan de bewoners geeft aan te maken
ten speelden. Deze bewoners hebben
de helft van de bewoners last had
mel- en vochtproblemen in de badkate hebben met schimmel- en vochtwe persoonlijk benaderd en met hen
van schimmel. Daarvan was het
mer. “De huisarts heeft een verklaring is gekeken naar de oorzaken van de
problemen. Dat is iets minder dan
merendeel ontevreden over de
opgesteld dat de woning aangepakt
tijdens het vorige onderzoek, maar
klachten en mogelijke oplossingen”,
manier waarop Wonen Limburg met
moet worden, omdat de klachten
de tevredenheid over Wonen Limburg
aldus een woordvoerster. Ook geeft zij
de klachten omgaat.

aan dat Wonen Limburg in de wijk
bezig is met het treffen van energetische maatregelen waarmee een
belangrijk deel van de problemen
opgelost wordt. “Daarnaast komen
we bij bewoners aan huis voor gratis
advies over verwarmen en ventileren
van de woning. Als één van beide
niet goed gebeurt, blijven bewoners last houden van de problemen.”
Wonen Limburg zegt het jammer en
verbazingwekkend te vinden dat SP
noch de actiegroep nog steeds niet
met haar in gesprek is geweest over
dit onderwerp. “We benadrukken
dat onze deur voor hen nog steeds
openstaat.”
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Nog geen besluit over kliniek en OK

VieCuri: poliklinische zorg blijft in Venray
Ziekenhuis VieCuri in Venray behoudt bij de geplande nieuwbouw
alle poliklinische zorg die het ziekenhuis nu ook aanbiedt. Alle zorg
waarbij geen overnachting nodig is, blijft in Venray. Of er ook operaties en
een kliniek voor overnachtingen
komen, moet nog worden besluiten.
Dat laat VieCuri weten naar
aanleiding van een onderzoek
van Burgers van Venray.
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Het toenmalige bestuur van
Kempen Media
VieCuri presenteerde twee jaar
routekaart voor gehele gemeente
geleden plannen voor de nieuwbouw
van een ziekenhuis in Venray. Dit zou
De Gastendonk
een kleiner ziekenhuis moeten
gehele gemeente
worden, om zo in te spelen op de
afnemende vraag naar zorg in de
regio. In juli besloot de nieuwe Raad
van Bestuur van het ziekenhuis de
HALLO Venray is een gratis
plannen vooralsnog uit te stellen.
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
Zij wilde eerst onderzoeken of het
in de gemeente Venray.
plan financieel en qua omvang
haalbaar is. Ook de mogelijke
Oplage 19.500 exemplaren
fusie van VieCuri (met vestigingen
in Venray en Venlo) met het
www.hallo-venray.nl
Laurentiusziekenhuis in Roermond
kan nog invloed hebben op de
www.facebook.com/
nieuwbouwplannen. Eind 2018 zou
nieuwsbladhallovenray
hier een besluit over genomen
moeten worden.
Redactie en webredactie

Bijlagen

Colofon

0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Anne Jakobs, Anne Jeuken,
Puck Verheijen
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

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

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Afnemende vraag
naar zorg
Opiniewebsite Burgers van Venray
is bang dat de fusie gaat betekenen
dat de kwaliteit van zorg in Venray af
gaat nemen en dat Venraynaren verder moeten reizen voor bepaalde specialismen. Zij peilde de mening van de
Venraynaren op dit gebied en stelde
vast dat 96 procent van de 184 stemmers haar zorgen deelt.

Mogelijke fusie
VieCuri laat in een reactie weten
dat er in Venray zeker poliklinische
zorg voor alle specialismen en een
breed pallet van diagnostiek blijft.
“Dat betekent dat patiënten nu en in

de toekomst, terechtkunnen in Venray
bij hun eigen VieCuri-specialist voor
alle medisch consulten, onderzoeken,
dagbehandelingen en kleine ingrepen:
zorg waarbij geen opname (blijven
slapen) in het ziekenhuis nodig is.
Het besluit over het vernieuwen van
de operatiekamers en de kliniek
voor overnachtingen moeten we nog
nemen. Hierbij worden natuurlijk de
belangen van patiënten, maar ook de
financiële aspecten meegenomen”,
aldus Ankie van Rossum, voorzitter
van de Raad van Bestuur van VieCuri.
De geplande nieuwbouw is
hard nodig, aldus Van Rossum.
“De ziekenhuislocatie in Venray voelt

weliswaar als ‘ons ziekenhuis’ maar is
verouderd en daardoor is nieuwbouw
op termijn noodzakelijk. VieCuri
onderzoekt hoe die nieuwbouw
eruit moet zien. We voeren daarvoor
gesprekken met huisartsen,
specialisten, medewerkers,
gemeenten, zorgverzekeraars en
natuurlijk ook patiënten. Er is echter
niet alleen overleg, onze plannen
zullen ook gebaseerd zijn op gedegen
onderzoek, cijfers en een doorkijk
naar de verwachten ontwikkelingen
in de zorg. Een onafhankelijk
onderzoeksbureau ondersteunt in dat
onderzoek. Immers de nieuwbouw
van VieCuri in Venray zal weer voor de

komende 30 jaar mee moeten gaan.”

‘Wens sluit aan
bij ons streven’
De Raad van Bestuur is blij met
de vele reacties op de stelling van
Burgers van Venray. Van Rossum:
“Het maakt nog eens duidelijk hoeveel belang de inwoners hechten aan
goede ziekenhuiszorg zo dichtbij als
kan. Deze wens sluit goed aan bij ons
streven: VieCuri wil nu en in de toekomst de ziekenhuiszorg in Noord- en
Midden-Limburg goed, betaalbaar en
ook toegankelijk houden voor iedereen die zorg nodig heeft.”

Waterpeil flink verlaagd

Waterschap stelt onttrekkingsverbod
oppervlaktewater in
Waterschap Limburg heeft vanaf maandag 18 juni een verbod ingesteld op het gebruik van water uit beken en rivieren in Noord- en MiddenLimburg om akkers en weilanden te beregenen. Aanleiding is het waterpeil dat in deze regio afgelopen weken flink verlaagd is.
Hoewel er de afgelopen weken
ook wateroverlast is geweest door
hoosbuien, is het al een langere
periode droog en warm, stelt het
waterschap. Hierdoor is het waterpeil
in het noorden en midden van de
provincie flink verlaagd. Met het
instellen van het verbod wil het
waterschap verdere daling van het
waterpeil voorkomen en zorgen voor
voldoende watervoorraad in de
aanloop naar de zomer. Har Frenken,
bestuurder bij Waterschap Limburg:
“We zijn in het zuiden van de provincie nog bezig met de gevolgen van
de extreme wateroverlast van de
afgelopen weken. Tegelijkertijd zien
we dat het extreem droog wordt

door de aanhoudende warmte en
droogte. Dit soort extreme weersituaties gaan we in de toekomst steeds
vaker zien door het veranderende
klimaat.”

Tijdelijke ontheffing
aanvragen
Er mag daarom komende periode geen water uit beken en rivieren
gebruikt worden voor het beregenen
van weilanden en akkers. Het verbod
geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is
en uiterlijk tot 1 oktober. Het verbod
geldt echter niet voor bedrijfsmatige
fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en

plantteelt en bomenteelt. Een aantal beken in Noord- en MiddenLimburg heeft altijd voldoende afvoer.
Voor deze beken geldt het verbod niet.
In Venray hoort de Oostrumsche Beek
(het gedeelte tussen de Maas en de
watermolen in Geijsteren) bijvoorbeeld niet bij het verbod. Ten slotte
geldt het verbod ook niet voor weidepompen voor veedrenking en onttrekkingen uit grondwater. Ook kan er een
tijdelijke, kortdurende en eenmalige
ontheffing aangevraagd worden bij
het waterschap. Handhavers van het
waterschap gaan de komende periode controleren of iedereen aan het
verbod houdt. Het waterschap houdt
de komende tijd het water vast in

de beken door stuwen op te zetten
en zoveel mogelijk water vanuit de
Maas naar de beken toe te voeren.
Ze roept op om zuinig te zijn met het
beschikbare water.

Zuinig zijn
met water
“Door droogte gaat ook vaak
de waterkwaliteit achteruit.
Ondiep water warmt sneller op en
heeft een lager zuurstofgehalte
waardoor vissterfte kan ontstaan.
Doordat concentraties van opgeloste
voedingsstoffen en bacteriën toenemen, komen blauwalg en botulisme
vaker voor”, aldus het waterschap.
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Eerder dan verwacht

Herinrichting dorpsplein
Geijsteren bijna klaar
Het nieuwe dorpsplein aan de Oostrumseweg en de Dorpstraat in Geijsteren is bijna klaar. Het wordt op
donderdag 21 juni door de aannemer opgeleverd, een paar weken eerder dan gepland. Op zaterdag 30 juni
wordt het plein door de dorpsraad geopend.

nieuws 03

Materiële schade

Vermoedelijk brand
gesticht bij Kruidvat
Bij de Kruidvat aan de Grotestraat in Venray is op vrijdagavond
15 juni vermoedelijk brand gesticht. Het vuur werd rond 20.20 uur
ontdekt. Door kordaat optreden van een burger en personeel bleef het
bij een kleine brand.
De brand vond plaats aan de achterzijde van de winkel. “Het papier
dat was opgeslagen in twee stellingen is naar alle waarschijnlijkheid in
brand gestoken”, aldus de politie.
Hierdoor is schade ontstaan aan

diverse materialen en een geparkeerde auto. De politie verzoekt
mensen die iets gezien hebben om
contact op te nemen via 0900 88 44.
Het gaat om zaaknummer
2018090039.

Venraynaar betrokken

Reconstructie
ernstig ongeluk
In Eindhoven vond op maandag 18 juni een reconstructie plaats van
een ernstige aanrijding, waarbij op 6 januari een vrouw uit Eindhoven
zwaar gewond raakte. Een 26-jarige man uit Venray is in mei opgepakt
voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

De herinrichting van het plein
is eerder klaar dan verwacht.
Jack Derikx van de dorpsraad van
Geijsteren vertelt: “Het zou eigenlijk vlak voor de bouwvak worden
opgeleverd, maar nu is het 21 juni al
klaar. Dat heeft te maken met het feit
dat het werk sneller is verlopen dan
gepland. Mede door het goede weer
hebben ze hard door kunnen werken.
Ze zijn nu nog bezig met de laatste
werkzaamheden en de puntjes op de
i, maar de weg rondom het plein is
alweer open.”
Tijdens de herinrichting is het

plein op verschillende fronten aangepast. Zo is er een vuilwater- en infiltratieriool aangelegd.

Wateroverlast bij
hoosbuien
“We hadden in het verleden
nog wel eens last van wateroverlast bij hoosbuien en dat is nu als het
goed is verleden tijd”, vertelt Derikx.
Naast deze maatregel is het plein vlak
gemaakt en is het nu geschikter voor
de organisatie van evenementen.
“De trappen zijn weggehaald en we

hebben verplaatsbare bloembakken
geplaatst. Bij evenementen zoals de
kermis, kunnen deze bakken worden
verplaatst.” Ook mag er niet langer
geparkeerd worden op het dorpsplein.
“Dat zorgt voor een prettiger aanzicht
en is bovendien veiliger”, aldus Derikx.
Op zaterdag 30 juni opent de
dorpsraad het nieuwe plein officieel.
“Tijdens deze opening willen we de
vrijwilligers die mee hebben gewerkt
aan het plein bedanken.” Ook gaan
we dan een aantal Niet Parkerenbordjes plaatsen, als officiële
handeling.”

Grondvervuiling

Leunen: hoog tijd dat
plein aangepakt wordt
In Leunen wacht het dorp nog steeds op een reactie van provincie Limburg over de sanering van de grond
waar zij haar nieuwe dorpsplein wil aanleggen. De oorspronkelijke planning was om het plein voor de kermis in
mei te kunnen openen, maar dat is niet gelukt door de aangetroffen grondvervuiling en onduidelijkheid over
wie de sanering moet betalen.
Tijdens de dorpraadsvergadering
in Leunen op maandag 18 juni geeft
de werkgroep Herinrichting Dorpskern
Leunen aan nog steeds in afwachting te zijn van een reactie van provincie Limburg. Die buigt zich op dit
moment over hoe de sanering van de
vervuilde grond aangepakt moet worden. Sjaak Rongen: “We wachten nog
steeds op een bericht van de provincie. Begin september zijn alle procedures doorlopen en kunnen we kijken
of realisatie in 2018 nog haalbaar is.”
De vervuilde grond is hoogstwaarschijnlijk een rest van de
lekkage die veertig jaar geleden plaatsvond, liet gemeente
Venray eerder al weten. Over wie

de sanering zou moeten betalen,
de gemeente of de dorpsraad van
Leunen, is nog geen duidelijkheid.
Leunen is het wachten in ieder geval
inmiddels moe. “We vinden het hoog
tijd dat Leunen krijgt waar we samen
zo hard voor gewerkt hebben”, aldus
de werkgroep. “Leunen is er helemaal
klaar voor. Nu de gemeente nog over
de streep trekken.”

Bijdrage van
joekskapel
Het nieuwe dorpsplein is een
onderdeel van de herinrichting van
de dorpskern in Leunen. Ook het
Schakelplein werd daar aangepakt.

Joekskapel Krom dur d’n Bocht uit
Leunen heeft onlangs haar steentje
bijgedragen aan de herinrichting.
Zij boden tijdens de viering van hun
11-jarig jubileum een cheque aan
de werkgroep aan, bestemd voor
de herinrichting. De werkgroep mag
voor 250 euro een boom uitzoeken
voor op het nieuwe dorpsplein.
“De Leunse gemeenschap laat
hiermee wederom aan de gemeente
zien dat ze alles uit de kast haalt
om tot een spoedige realisatie
van de dorpskern te komen”,
aldus de werkgroep. Ook bij de
Rabobank Clubkascampagne werd
geld opgehaald voor het project.
Hier ontving de werkgroep 939 euro.

De vrouw stak kort na 23.30 uur
met haar fiets de kruising met de
Wolvendijk in Eindhoven over toen ze
werd geschept door een donkerkleurige personenauto. Die auto reed na
de aanrijding door en werd even later
aangetroffen op de Boschdijk. De vermoedelijke bestuurder meldde zich
een dag later bij de politie. Hij werd
later in vrijheid gesteld, maar bleef
wel verdachte in de zaak. Eerder werd
al duidelijk dat er een tweede auto
betrokken was bij het ongeval door
de vondst van een buitenspiegel op
de plek van het ongeluk. Deze spiegel bleek afkomstig van een BMW.

Na lang onderzoek is de BMW gevonden. Grondig technisch onderzoek op
de auto leverde nuttige aanwijzingen
op voor het onderzoeksteam. Op 4 mei
werd in de zaak een 26-jarige man
uit Venray opgepakt. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten, stelt
de politie. Met de reconstructie hoopt
het onderzoeksteam meer te weten
te komen over de snelheid waarmee
door de betrokken voertuigen is gereden. Met speciale apparatuur waren
experts van de politie aanwezig om
metingen te verrichten en antwoord
te krijgen op de vraag hoe hard er precies is gereden op 6 januari.

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
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!

BEZORGERS
HALLO VENRAY
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
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Horsterweg mogelijk
60 kilometerzone
Gemeente Venray overweegt om van de Horsterweg tussen Castenray en Leunen een 60 kilometerzone te
maken. Nu mag daar nog 80 kilometer per uur gereden worden. Aanleiding is het besluit van het College van
B&W in Horst aan de Maas om de weg tussen Horst en Castenray af te waarderen naar 60 kilometer per uur.
Gemeente Horst aan de Maas
wil de Venrayseweg tussen Horst en
Castenray afwaarderen van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer
per uur buiten de bebouwde kom.
Aanwonenden en bedrijven hebben om deze maatregel gevraagd
bij de politiek in Horst aan de
Maas, om zo de weg veiliger te
maken. Een klein gedeelte van de
Venrayseweg valt onder Venray.
Gemeente Venray heeft daarom op
verzoek van gemeente Horst aan de
Maas besloten de 100 meter tussen

de bebouwde kom van Castenray en
de gemeentegrens met Horst aan
de Maas ook 60 kilometer per uur te
maken.
Of op termijn ook de rest van de
route tussen Horst en Venray een
60 kilometerzone wordt, is nog niet
zeker. Gemeente Venray noemt het
een sympathiek idee en goed voor
de verkeersveiligheid. “Maar we zijn
nog niet zover dat die plannen er ook
echt liggen”, aldus een woordvoerder
van gemeente Venray. “Horst aan
de Maas heeft ons gevraagd hoe wij

erover denken om ook de rest van de
Horsterweg 60 kilometer per uur te
maken. Vanuit verkeersveiligheid is
dat prima. Maar het is nog niet zover
dat het op korte termijn kan worden
ingevoerd.” De gemeente moet eerst
kijken of er andere wegen zijn waar
dit ook kan. Vervolgens moet zij
overleggen met dorpen, dorpsraden
en omwonenden. “Ook moeten er
verkeersbesluiten genomen worden.
Wanneer dat allemaal klaar is, is nu
nog niet te zeggen”, aldus de woordvoerder.

College vraagt aandacht
voor kinderpardon
Op aandringen van Venraynaar Piet Kroft heeft het College van B&W van gemeente Venray begin juni een
brief gestuurd naar staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid om aandacht te vragen voor het
kinderpardon.
Piet Kroft startte eerder dit jaar
de actie ‘Ze zijn al thuis’ in Venray.
Hij haalde meer dan tweehonderd handtekeningen op om het
college van Venray op te dragen
aandacht te vragen voor zo’n vierhonderd vluchtelingenkinderen die
in Nederland wachten op een verblijfsvergunning. Krofts verzoek is
onderdeel van een landelijke actie
die zich inzet voor een verblijfsvergunning voor deze vluchtelingenkinderen. Ook de gemeenteraad van
Venray bleek begin mei achter de
actie te staan.

Het College van B&W heeft nu in
een brief staatssecretaris Mark Harbers
(VVD) van Justitie en Veiligheid verzocht
zich in te zetten voor de vluchtelingenkinderen. “Een barmhartige toepassing
van het zogeheten Kinderpardon zou
hier naar de mening van onze gemeenteraad zeer op zijn plaats zijn”, aldus
het college in de brief. “Tevens roept
hij ons college op om er bij u op aan te
dringen de hier gewortelde vluchtelingenkinderen niet uit hun vertrouwde
en veilige setting weg te halen en
terug te sturen naar hun land van oorsprong. Hier bij ons hebben zij inmid-

dels hun thuis gevonden.”
Piet Kroft is blij dat de brief verstuurd is. Maar hiermee is zijn actie
nog niet geslaagd, geeft hij aan.
“Het gaat natuurlijk om de vierhonderd kinderen en zolang de staatssecretaris nog geen positief besluit
genomen heeft, ga ik door met overal
waar ik groepen mensen ontmoet
mensen op het kinderpardon te wijzen. Maar ik vind het wel geweldig dat
zoveel mensen in Venray, de gemeenteraad en het college van B&W voor
een humane oplossing voor dit probleem zijn.”

Venray hoort bij ‘schone stallen-gemeenten’

Integrale aanpak
intensieve veehouderij
Provincie Limburg wil in het najaar komen met een integrale aanpak om stankoverlast en uitstoot van
ammoniak en fijnstof van de intensieve veehouderij tegen te gaan. Dat meldde gedeputeerde Hubert Mackus
woensdag 13 juni. Gemeente Venray is één van de zes ‘schone stallen-gemeenten’, waarmee de provincie deze
gezamenlijke aanpak wil opstellen.
“In delen van Nederland
is sprake van gezondheids- en
leefomgevingsrisico’s door intensieve
veehouderij. Met name stankoverlast
door varkenshouderijen zorgt
voor maatschappelijke onrust en
een negatieve waardering van de
veehouderij”, aldus gedeputeerde
Hubert Mackus (CDA). De bestaande
instrumenten zijn ontoereikend
om de problemen op te lossen,
stelt hij. Het kabinet stelt daarom
200 miljoen euro beschikbaar voor
de zogenaamde warme sanering
van de varkenshouderij in veedichte
en belaste gebieden, waaronder
Venray. Dat wil zeggen dat boeren
een vergoeding krijgen als ze met hun
bedrijf stoppen. Op deze manier wil
het rijk de veestapel kleiner maken
en toekomstgerichte veehouderijen

ondersteunen bij het moderniseren
van hun bedrijf.

‘Breed draagvlak
is noodzakelijk’
De provincie heeft afgelopen tijd
niet alleen gesprekken gevoerd met
het rijk, maar ook met de zes ‘schone
stallen-gemeenten’: Venray, Horst
aan de Maas, Peel en Maas, Leudal,
Nederweert en Weert. Enerzijds om
de gemeenten bij te praten, maar
ook om te komen tot een integrale
aanpak voor de regio, die ook door
de gemeentes ondersteund wordt.
Mackus: “Dit brede draagvlak is
noodzakelijk, aangezien de taken en
bevoegdheden van de provincie alleen
onvoldoende toereikend zijn om het
beoogde effect van een verbetering

van de kwaliteit voor de leefomgeving
door een emissiereductie van geur,
fijnstof en ammoniak te bewerkstelligen.”
De provincie wil in deze aanpak
onder andere de regels voor het
uitbreiden van geitenbedrijven
aanscherpen en inzetten op een
stoppersregeling voor verouderde
stallen. Met de zes gemeenten
wil zij bespreken op welke manier
er gehandhaafd moet worden op
overbelasting. Mackus: “Van belang
is ook dat vergunningen en
bestemmingen worden aangepast
aan de nieuwe situatie.” De provincie
en de gemeenten gaan het plan
de komende tijd verder uitwerken.
In oktober willen zij het plan
bespreken in de Statencommissie voor
Ruimte, Landbouw en Natuur.

Prijzen voor
profielwerkstukken
Raayland College
Drie havo-leerlingen van het Raayland College in Venray hebben
met hun profielwerkstuk een LVO-Science Award gewonnen. Ook twee
leerlingen van het vwo vielen in de prijzen, zij eindigden in deze
competitie op een tweede plaats.
Lonneke Stevens, Anouk Huberts
en Kim Nijsen wonnen met het profielwerkstuk Bekendheid Dementie
bij het vak Biologie de award voor
het beste bèta-profielwerkstuk op
havo-niveau. Voor hun werkstuk
hebben ze onderzocht wat er wordt
gedaan in Venray (en Nederland) op
het gebied van dementie. Naast het
afnemen van een enquête onder
inwoners van Venray tussen 10 en
80 jaar, hebben ze de coördinator van het Alzheimer Café Venray
geïnterviewd om aan informatie te komen. Tom Grisez en Tijs
Peeters behaalden op vwo-niveau
de tweede plaats met hun pro-

fielwerkstuk over Oligonucleotide
aptameren als vervanging van
monoklonale antilichamen.
Ze maakten dit werkstuk voor het
vak Scheikunde. Tom en Tijs hebben
onderzoek gedaan naar een alternatieve methode om de werking van
vaccins te onderzoeken. Waar normaal humane antilichamen opgekweekt in proefdieren noodzakelijk
zijn, kunnen aptameren proefdiervrij
ontwikkeld worden met dezelfde
betrouwbaarheid. De mogelijkheid
om proefdiervrij te kunnen werken
was voor deze jongens de voornaamste drijfveer voor hun onderzoek.

Opnieuw staking in
streekvervoer
De leden van FNV Streekvervoer willen vanaf maandag 25 juni
opnieuw voor onbepaalde tijd in landelijke staking gaan. Ook in de
gemeente Venray rijden vanaf dan waarschijnlijk nauwelijks tot geen
streekbussen en regionale treinen. Dit is een gevolg het conflict tussen
de werkgevers in werknemers in het streekvervoer.
Het lukt de twee partijen niet
om concrete afspraken te maken
over de werkdruk en het loon van
de werknemers. “Staken doe je niet
voor de lol, Maar in dit geval is er
-nog steeds- geen keuze. Ook reizigers zijn de dupe van de veel te
strakke schema’s in het streekvervoer. Ze moeten soms lang wachten als er weer een dienst uitvalt
en missen aansluitingen”, aldus
Paula Verhoef, eerste onderhandelaar van FNV. Jack d’Hooghe,
buschauffeur en lid van de FNVonderhandelingsdelegatie:
“Werkgevers nemen ons na vele
stakingsdagen, landelijk en regi-

onaal, nog steeds niet serieus.
We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven
uit. We gaan door met acties tot er
concrete afspraken liggen over het
terugdringen van die werkdruk.”
Het is nog niet helemaal zeker
of de staking doorgaat. Twee verkenners doen sinds afgelopen week
een poging om alsnog tot een
oplossing te komen voor het conflict
tussen de werknemers en werkgevers in het streekvervoer. Zij krijgen
in ieder geval deze week de tijd om
met name de werkgevers te bewegen tot het maken van afspraken
over werkdruk en loon.

Agent gewond
bij worsteling met
arrestant
Een politieagent is in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 juni
gewond geraakt tijdens een gevecht met een arrestant. De verdachte
uit gemeente Venray was aangehouden omdat hij een portier bedreigd
had met een kapot geslagen fles.
De 43-jarige man werd aangehouden door de politie. Tijdens het
transport naar het cellencomplex
in Venlo gedroeg de verdachte
zich recalcitrant en ontstond er
een gevecht in de dienstauto.
Een politieagent raakte hierbij
gewond, maar maakt het inmiddels naar omstandigheden goed.
“Er was geen aanleiding aanwezig
om ten tijde van de aanhouding de

verdachte te voorzien van handboeien”, verklaart de politie op haar
Facebookpagina. De verdachte mag
zich binnenkort verantwoorden
voor de politierechter. Een week
eerder, op zondag 10 juni, werd er
ook al een beveiligingsmedewerker bedreigd met een glazen fles in
Venray. Dit incident vond plaats bij
café De Koets. Ook deze verdachte is
aangehouden.
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Onrust in Vergeten Driehoek

Burgemeester stelt samenscholingsverbod in
Burgemeester Hans Gilissen heeft een samenscholingsverbod ingesteld voor de zogenaamde Vergeten
Driehoek in Venray. De maatregel is bedoeld om personen, die zich in dit gebied misdragen, te kunnen aanpakken. Bewoners en bezoekers van het gebied in het centrum van Venray ondervinden daar ernstige overlast van
een groep onrustzaaiers. Ook wordt er veel drugs gebruikt en gedeald.

samenstelling wisselende groepjes
van tien tot twintig personen.
De jongeren roepen voorbijgangers
na, schelden hen uit, bespugen hen of
dagen hen uit. Vrouwen in het gebied
worden door de jongeren nagefloten
of krijgen schunnig taalgebruik naar
hun hoofd geslingerd. Behalve dat
de groep voorbijgangers intimideert,
vervuilt zij ook de omgeving. Al met
al zorgt de aanwezigheid van de
betreffende groep voor een sterk
gevoel van onveiligheid, stelt de
burgemeester.

‘Groep is
verantwoordelijk’

Onder andere bij het Gouden Leeuwpad voelen mensen zich onveilig
Het samenscholingsverbod is
ingesteld voor de straten, stegen,
portieken, portalen en pleinen in de
Vergeten Driehoek. Dat gebied wordt
ingesloten door de Henseniusstraat,
het Henseniusplein, de Leeuwstraat,
Langstraat en Paterslaan en de directe
omgeving, waaronder het Gouden
Leeuwplein. Ook een gedeelte van de
wijk West-Zuid valt onder het samenscholingsverbod. Het gaat hier om
het Pastoor Wijnhovenpark, de Sint
Antoniusstraat, Mgr. Verrietstraat en

de Kruisstraat. In het gebied liggen
een aantal coffeeshops. Het verbod
geldt van 15 juni tot en met 15 september.
Bewoners, ondernemers en
bezoekers van het gebied rondom het
centrum hebben al meerdere keren
bij de gemeente geklaagd over de
overlast. Zij hebben last van intimidatie, ordeverstorend gedrag en andere
bedreigende situaties die dagelijks
plaatsvinden in het gebied. Ook zijn
er vaak personen in de Vergeten

Driehoek die openlijk drugs gebruiken
of dealen.

‘Schelden, spugen en
schunnig taalgebruik’
Verantwoordelijk voor deze
overlast is een groep jongeren
en jongvolwassen in de leeftijd
van 14 tot 26 jaar. Zij hangen
dagelijks rond op straat, in de
portieken of in de halletjes van
appartementencomplexen in van

De afgelopen jaren heeft de
gemeente er al alles aan gedaan om
de overlast te verminderen, stelt zij.
Er is extra inzet van politie geweest,
maar ook de gemeente zelf heeft
straatcoaches en boa’s ingezet om
het ordeverstorend gedrag aan te
pakken. Samen met het Zorg- en
Veiligheidshuis is de gemeente met
een aantal van de overlastveroorzakers een individuele aanpak gestart,
die bestaat uit een combinatie van
straf en zorg. Vooralsnog heeft deze
inzet nog niet tot vermindering van
overlast geleid, aldus de gemeente.
Het samenscholingsverbod betekent niet dat het verboden is om in
groepsverband in het centrum te verblijven. “Zolang men zich fatsoenlijk
gedraagt, is er niets aan de hand”,
aldus de gemeente. Het verbod wordt
ingesteld voor groepen van drie personen of meer die een overlastgevend,
intimideren, hinderlijk of bedreigend
karakter hebben. “De kracht van zo’n
verbod zit hem in het feit dat de groep
verantwoordelijk kan worden gehou-

den voor het gedrag van een individu”, licht de een woordvoerder van
de gemeente toe. Op het overtreden
van het samenscholingsverbod staat
een boete. “De straf is alleen een
boete, maar uiteindelijk helpt het ook
in de dossieropbouw in het kader van
persoonsgerichte aanpak”, aldus de
woordvoerder.
Een andere, minder zichtbare
maatregel, die de gemeente op dit
moment inzet, is dat de personen die
zich in de afgelopen periode schuldig
hebben gemaakt aan het ordeverstorend gedrag in beeld zijn gebracht.
Deze personen ontvangen een brief
van de burgemeester, waarin wordt
aangekondigd dat er extra op hen
gelet wordt.
Als de overlast na drie maanden
nog niet verminderd is, kan de burgemeester nog besluiten het verbod
langer te laten gelden. “Eventuele
andere opties zijn afhankelijk van de
situatie van dat moment”, aldus de
woordvoerder. “Die moeten we tegen
die tijd bezien, in samenspraak met de
partners in de Vergeten Driehoek.”

Zelfde verbod in 2012
en 2015
Gemeente Venray heeft al eerder
een samenscholingsverbod in moeten zetten. In 2012 werd het verbod
tijdelijk ingesteld in verband met het
invoeren van de wietpas in Venray.
Het samenscholingsverbod gold toen
rondom de coffeeshops. In 2015 werd
opnieuw een verbod op samenscholing ingesteld, dat had met diezelfde
wietpas te maken. De gemeente laat
desgevraagd weten dat bij beide voorvallen het verbod zijn gewenste uitwerking heeft gehad.

‘Politieteam Venray te klein’
Van de 1.100 extra agenten die de Nederlandse korpsen er binnenkort bijkrijgen, gaan er maar 31 naar
Limburg. Dat komt neer op maar één extra fte in Venray. Burgemeester Hans Gilissen is teleurgesteld.
Het kabinet besloot vrijdag 15 juni
dat de Nederlandse korpsen er zo’n
1.100 agenten bij krijgen. Zo wil minister Grapperhaus de veiligheid in het
land vergroten. Grapperhaus wil 770
extra wijkagenten, 171 agenten voor
de bestrijding van zware criminaliteit
en 170 voor opsporing van grensoverschrijdende cybercriminaliteit.
Ondanks dat de gemeenten
Venray, Mook en Middelaar, Bergen
en Gennep vorig jaar al een brandbrief stuurden aan de Limburgse
politiechef over het dringende capa-

citeitsprobleem in de basiseenheid
Venray-Gennep, heeft Limburg slechts
31 extra agenten gekregen. Verreweg
de kleinste toevoeging aan het korps
van alle politieregio’s.

Heterdaadkracht
neemt af
Omgerekend naar gemeenten komt er gemiddeld één fte per
gemeente bij in de regio. Het team
van basiseenheid Venray-Gennep telt
op dit moment 82 fte. In Venray zijn

zeven wijkagenten werkzaam, waarvan vier parttime.
“Het water gaat ons aan de lippen
staan”, schreef onder andere burgemeester Hans Gilissen destijds aan de
politiechef. Omdat de politieregio een
groot gebied beslaat, kan de politie
niet efficiënt genoeg optreden, stellen de vier gemeentes. Aanrijtijden bij
spoedmeldingen worden veelal niet
meer gehaald en de heterdaadkracht
neemt af. Daarnaast kent het gebied
veel objecten en doelgroepen die een
grote politie-inzet vergen.

Met de 31 agenten erbij, zijn de
Limburgse bestuurders niet blij, aldus
burgemeester Gilissen. Het team in
Venray is te klein om alle problemen te kunnen aanpakken, vindt hij.
“We hebben bijvoorbeeld in onze
politieregio te maken met illegale
activiteiten in het uitgestrekte buitengebied. In Venray spelen daarnaast
ook stedelijke thema’s als drugsoverlast en de aanwezigheid van pyschiatrische instellingen en de tbs-kliniek.
En dan heb ik het nog niet gehad over
de zorgen over ondermijning en de
toenemende invloed van criminelen in
het bedrijfsleven en ook in de politiek
en het bestuur.”

De fysieke en geestelijke
belasting van de politieagenten in
de regio Venray is hoog, stelt de
burgemeester. “Het is bovendien een
beroep met een hoge gevarensetting.
Niet voor niets is het ziekteverzuim
bij de politie hoog. In Limburg
zelfs nog hoger dan in andere
politieregio’s.” Dat alles baart hem
zorgen. “Daarvoor heb ik samen
met mijn collega’s in Limburg bij
de minister om aandacht gevraagd.
Dat heeft nog niet tot het gewenste
resultaat geleid en dus zullen we
onze krachten in Limburg moeten
blijven bundelen om Den Haag tot
andere gedachte te brengen.”

de A73 opreed. Deze gevluchte man
is nog niet aangehouden. De achtervolging eindigde in Blitterswijck aan
de Ooijenseweg toen de bestuurder
in een weiland tot stilstand kwam.
De 26-jarige man uit Venlo probeerde
te vluchten, maar werd door agenten
aangehouden en naar het politiebu-

reau gebracht voor verhoor. De politie
meldt dat er niemand gewond raakte
bij de achtervolging op de autosnelweg. Wel ramde de bestuurder van
de bestelbus in zijn vlucht twee politie-auto’s, die hierbij schade opliepen.
Ook zijn er goederen uit de bestelbus
gegooid.

Politie-achtervolging op A73
Een politie-achtervolging over de A73 eindigde woensdagmiddag 13 juni in een weiland in Blitterswijck.
De politie reed achter een bestelbus aan die betrokken was bij een diefstal in Wellerlooi. Eén van de
inzittenden is opgepakt.
In de nacht van dinsdag 12 op
woensdag 13 juni is er op meerdere
adressen in Wellerlooi ingebroken en
zijn er goederen gestolen. Na onder-

zoek kwam de politie uit bij een bestelbus in Venlo. De bus was in Wellerlooi
betrokken geweest bij de strafbare
feiten. De bestuurder van de bus sloeg

woensdagmiddag rond 15.30 uur op de
vlucht voor de politie en reed de autosnelweg A73 op. Een passagier sprong
uit de bestelbus toen deze de oprit van
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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.
Zoete kersen plukken,
zelfpluk € 2,-/kg. Van Lankveld
Tienraijseweg 2 Meerlo, 06 53 13 01 32.
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Te koop bouwkavel in Veulen.
Particuliere bouwkavel te koop in
Veulen. Voor meer informatie
bel 06 12 23 44 28.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Castenray en Oirlo willen
eigen Wensbus
De dorpsraden van Castenray en Oirlo willen een Wensbus realiseren, zodat minder mobiele mensen ook van
A naar B kunnen komen in deze dorpen. Daarvoor willen de dorpsraden de Stichting Wensbus Castenray-Oirlo in
het leven roepen.

TTL van Boven
BE

Ben jij op zoek naar een leuke baan?
Wil je graag in de tandtechniek werken of
worden opgeleid tot tandtechnieker?

We zijn op zoek naar..
een jonge, creatieve, representatieve

medewerker
minimaal 18 jaar
in het bezit van een rijbewijs
Interesse in deze functie?
Reageer dan per e-mail naar:
info@ttlvanboven.nl
t.a.v. Agnes van Boven

Onder andere in Vredepeel wordt ook gebruik gemaakt van de Wensbus

uitvaart
onderneming

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

Kantoor Venray
Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

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

De Wensbus is een concept dat
landelijk wordt ingezet. Het is een vervoersmiddel, specifiek voor kleine kernen en gebieden waar de vraag naar
vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden. Vrijwilligers
organiseren zelf de inzet van dit
vervoer, afhankelijk van de vraag en
behoefte. Wanneer de Wensbus wordt
ingezet en waar hij naartoe rijdt,
mogen de inwoners van de kernen in
principe zelf bepalen. Castenray en
Oirlo zijn niet de eerste dorpen in
Venray die komen met een Wensbus.
In Vredepeel, Merselo, Ysselsteyn en
Wanssum lopen soortgelijke initiatieven.
De dorpsraden van Castenray en
Oirlo zijn op zoek naar mensen die willen helpen met het realiseren van een
Wensbus en een Stichting Wensbus
Castenray-Oirlo. Ze zoeken naar

bestuurders voor het busje, planners
en mensen voor in de organisatie van
de stichting. Ook willen ze met een
groepje bewoners onderzoek doen
naar zaken als hoe de Wensbus functioneert in andere dorpen, hoe groot de
behoefte is en hoe ze aan geld en aan
een busje kunnen komen. Tot nu toe
gaat dat al goed. “We hebben al een
aantal reacties gehad van mensen die
willen werken”, zegt Jan Nelissen van
de dorpsraad van Oirlo. “Dus dat loopt
zeker niet verkeerd.”

Hulpbehoevende
bewoners
De vraag naar betere vervoersmogelijkheden kwam vanuit de inwoners
van de dorpen. Nelissen: “Een groepje
hulpbehoevende bewoners kwam
tijdens een dorpsraadsvergadering

met het probleem dat ze lastig op
afspraken konden komen. Ze zijn soms
wel anderhalf uur onderweg voor
het afleggen van een relatief korte
afstand. Dat geeft aan dat de mobiliteit voor deze mensen te wensen
over laat.” Reden genoeg voor de
dorpsraden om actie te ondernemen.
“We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een
Wensbus. We hebben gezien dat dat in
andere dorpen al goed loopt.” Het is
niet de eerste keer dat er in Oirlo en
Castenray ideeën worden geopperd
voor het verbeteren van de mobiliteit. Nelissen: “In samenwerking
met Arriva zijn er een tijd geleden al
pogingen gedaan voor soortgelijke initiatieven voor vervoer op maat, maar
dat is nooit van de grond gekomen.
Nu gaan we kijken of we dat stukje
maatwerk zelf kunnen leveren.”

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Leunen wil snelheidsremmende
maatregelen Engesteeg
De dorpsraad van Leunen maakt zich zorgen over twee verkeerssituaties in het dorp.
Op de Van Berlostraat in het dorp gebeuren veel kleine ongelukjes, omdat de weg heel smal is.
Daarnaast geeft zij aan dat automobilisten via de Engesteeg erg hard rijden als zij Leunen binnenkomen.
Beide situaties zijn gemeld bij gemeente Venray.

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

www.hallo-venray.nl

De werkgroep verkeersveiligheid van de dorpsraad in Leunen is
onlangs met gemeente Venray in
gesprek geweest over verschillende
verkeerssituaties in het dorp. Onder
andere de Van Berlostraat baart de
werkgroep zorgen. Deze weg is erg
smal, stelt de werkgroep. “We hebben van verschillende mensen
gehoord dat hier incidenten gebeuren. Omdat dit telkens om kleine
ongelukken gaat, heeft de gemeente
geen meldingen gekregen hiervan. Wel erkent de gemeente dat
de weg aan de smalle kant is, maar

geeft zij ook aan dat het lastig en
erg duur wordt om de weg te verbreden.” De gemeente onderzoekt op dit
moment nog of er toch iets gedaan
kan worden aan de weg.

Bloembakken
De tweede gevaarlijke verkeerssituatie in Leunen is bij de Engesteeg.
“Vanuit de Zuivelweg komen mensen
soms erg hard over de Engesteeg de
kern van Leunen binnenrijden”, aldus
de werkgroep. Zij wil graag snelheidsremmende maatregelen plaatsen
bij binnenkomst van de bebouwde

kom. “De gemeente heeft aangegeven geen drempel te kunnen
plaatsen, omdat die te dicht bij de
drempel aan de Sint Catharinastraat
zou komen te liggen. Wel wil de
gemeente snelheidsremmende belijning plaatsen op de weg. Een andere
optie zou volgens de gemeente kunnen zijn om de weg helemaal af te
sluiten, maar dat vinden wij geen
goed idee.” Daarnaast wil de werkgroep graag bloembakken plaatsen
op de weg, om zo automobilisten die
de kern binnenkomen langzamer te
laten rijden.
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GEPLUKT Andy Liebrand
vragen vanuit de omgeving. Ook maak
ik bijvoorbeeld wandelroutes en heb ik
een educatieprogramma voor basisscholen.”

Genieten, als je het
maar wilt zien

Hij is boswachter en is het liefst buiten om te genieten van de schoonheid van de natuur. Hij fietst graag, houdt van muziek en heeft de verantwoordelijkheid over zo’n twintig schildpadden in zijn tuin. Deze week wordt Andy Liebrand (57) uit Wanssum geplukt.
Andy werd geboren in Zundert,
in Noord-Brabant. “Maar daar heb ik
maar zes weken gewoond. Toen ver-

vlotten bouwen tot vissen.” Andy had
twee broers en vier zussen, maar hij
ervoer dat nooit als heel druk. “Ik was
als jochie niet veel thuis. Ik speelde
heel veel buiten en kwam vaak bij een
vriend die boerenzoon was. Op de
boerderij vond ik het heerlijk.”
Hij ging naar de basisschool in
Belfeld en daarna naar het Marianum
College in Venlo. Toen hij daar zijn
diploma had gehaald, vervolgde hij
zijn weg op de landbouwhogeschool
in Wageningen. “Dat is tegenwoordig de universiteit. Ik wist eerst nog
niet zo goed wat ik wilde, dus volgde
ik een groene propedeuse. Later koos
ik de richting bosbouw. Dat was toen
heel erg gericht op houtteelt, maar ik
kwam er snel achter dat ik natuurbescherming veel interessanter vond.”

huisden mijn ouders naar Belfeld.
Daar woonden we vlakbij de Maas,
waar we heel veel speelden, van

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.
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Hij wilde graag boswachter worden, maar realiseerde zich ook dat
hij daarvoor eigenlijk te hoog was
opgeleid. “Na mijn afstuderen heb ik
twee jaar als educatiemedewerker
in Ouwehands Dierenpark gewerkt.
Daarna kwam ik in het waddengebied
terecht. Bij de Waddenvereniging in
Harlingen werd ik opnieuw educatiemedewerker. Ook heb ik daar een
jeugdclub opgericht, waarmee we

door het hele waddengebied hebben
gezworven.” Zo werkte hij ruim twaalf
jaar bij de Waddenvereniging, waarna
hij overstapte naar Staatsbosbeheer.
“Voor de Friese Wadden en het
Elfstedengebied werd ik projectboswachter, met als hoofdtaak communicatie en recreatie. Maar ik had geen
eigen gebied en dat vond ik jammer.
Ik was overal gast, maar nergens
thuis. Dus toen in Horst een vacature
vrijkwam, ben ik weer naar Limburg
gekomen.”
De noordelijke woonomgeving
werd logischerwijs weer ingeruild voor
Limburg. Na een aantal jaar in Venray
gewoond te hebben, woont Andy nu
samen met zijn vrouw in Wanssum.
Hij werkt nog steeds in hetzelfde
gebied. “Inmiddels is het wel uitgebreid. We hadden natuurgebieden in
de gemeenten Horst aan de Maas,
Venray en Venlo, maar drie jaar geleden is ook het noordelijke deel tot en
met Gennep erbij gekomen. Met een
team van acht zijn we nu verantwoordelijk voor 3.500 hectare aan heel
gevarieerde natuur, van poelen tot
vennen, van graslanden tot heidevelden en van moerasbossen tot dennenbossen”, vertelt hij. Ook in Limburg is
hij verantwoordelijk voor de publiekskant. “Ik zorg onder andere voor de
communicatie, zoals persberichten en
de boswachtersblog en ik beantwoord

Dat educatieve houdt hem enorm
bezig. “Ik wil dat mensen zich realiseren dat we maar één wereld hebben. En op die wereld verdient zelfs
het kleinste insect een plaats. In mijn
werk probeer ik mensen enthousiast te maken voor de natuur. Ik wil ze
laten inzien dat we de wereld nodig
hebben, maar dat er ook heel veel
schoonheid inzit, waar we van moeten
genieten.” Zelf doet hij dat met volle
teugen. “Het zijn de kleine dingen:
de eerste zwaluw die aangeeft dat het
weer lente wordt of het getetter van
overvliegende kraanvogels. Je kunt
van zo veel dingen genieten, als je het
maar wilt zien.”
Naast zijn werk als boswachter, fietst Andy in zijn vrije tijd veel.
“Ik houd van mountainbiken en van
wielrennen. Dat laatste het liefst in
het hooggebergte. Vooral de combinatie van afzien en de geweldige natuur
vind ik heerlijk.” Zo heeft Andy op
zijn fiets al veel beklimmingen gereden en ook het een en ander meegemaakt. “Ik was samen met mijn
gezin in Frankrijk en ging daar in mijn
eentje de Col de la Bonette op. De rest
van het gezin zou ik boven, met de
auto weer treffen. Dat ging allemaal
goed, maar toen besloten mijn vrouw
en de kinderen nog iets verder naar
boven te gaan. Ik zou op de auto letten. Toen ze weer terug waren, zette
ik snel genoeg koers naar beneden.
Eenmaal beneden heb ik een hele
poos gewacht en kwam er plotseling
een motorrijder naar me toe om me
te vertellen dat ik de autosleutels nog
in mijn zak had, en dat mijn vrouw
en de kinderen nog boven stonden.
Uiteindelijk heeft een auto de sleutels
naar boven gebracht, maar al met al
heeft het toch zo’n twee uur geduurd
voor ook zij beneden waren”, lacht
hij. “Maar zo zie je maar, zo’n dingen
komen ook altijd goed.”
Behalve het fietsen is ook muziek
een grote hobby van Andy. Hij bezoekt
regelmatig concerten met zijn vrouw
en twee kinderen. “Zo ga ik binnenkort met mijn vrouw naar Beth Hart
en staan ook concerten van Imagine
Dragons en Justin Timberlake nog op
het programma.” Vrij moderne artiesten. “Ik hou niet zo van oude muziek.
Modern is meer mijn smaak. Dat vind
ik mooi en knap gemaakt.” In zijn tuin
houdt Andy nog ‘een zooitje schildpadden’. “Als kind vond ik schildpadden al interessante beesten. Toen ik ze
later weer tegenkwam, besloot ik er
een aantal te nemen. Inmiddels heb
ik er een stuk of twintig, en een paar
verschillende soorten.” De tuin moet
nog omgebouwd worden om voor de
schildpadden een ideale leefomgeving te creëren. “Het zijn bijzondere
beesten. Prehistorisch en heel rustig.
Dat vind ik een mooi contrast met de
drukke tijd waarin we leven.”
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Prijs gewonnen

Buurtcirkel meest
leefbare ggz-omgeving
Het project Buurtcirkel is verkozen tot meest leefbare ggz-omgeving. In Venray zijn twee van deze
Buurtcirkels actief.
Een Buurtcirkel is een ggz-omgeving die bestaat uit een groep van
9 tot 12 mensen die bij elkaar in de
buurt woont. De deelnemers ondersteunen elkaar bij hun hulpvragen.
Ze komen bij elkaar thuis, ontmoeten elkaar bij een centrale plek in de
wijk of ondernemen samen activiteiten. Buurtcirkel gaat uit van de talenten en vaardigheden van mensen.
Ondersteund door een vrijwilliger en
een professionele hulpverlener leren
de deelnemers zelfredzaam te zijn.
Buurtcirkel is een initiatief van +Vijf.
In Venray zijn twee Buurtcirkels actief.

Meest inspirerende
voorbeelden
In de verkiezing ‘meest leefbare
ggz-omgeving’ werden best practices
gezocht om andere ggz-omgevingen
gezonder, mensvriendelijker en energieopwekkender te maken. Een jury is
op zoek gegaan naar de meest inspi-

rerende voorbeelden van een leefbare
ggz-omgeving en kwam tot vijf finalisten waaronder Buurtcirkel. De ggzverkiezing is georganiseerd door
stichting de nieuwe draai samen met
GGZ Nederland, RIBW Alliantie, LOC
Zeggenschap in Zorg en Aedes-Actiz
om ggz-organisaties te inspireren wat
betreft huisvesting nog meer vanuit
het perspectief van de cliënt te denken. De jury bestond uit Jacobine Geel
(bestuursvoorzitter GGZ Nederland),
Jan Meerpoel (oud-architect en lid van
de bouwpool van LOC Zeggenschap
in Zorg), Emma Zijlstra (omgevingspsycholoog en adviseur-onderzoeker
bij draaijer+partners) en Guus Haest
(socioloog en adviseur bij woningcorporatie Portaal).
In het juryrapport stond te
lezen dat Buurtcirkel gewaardeerd
wordt om de wederkerigheid van
de werkwijze en het feit dat de
sociale contacten bijdragen aan
de zingeving van de deelnemer.

“Daarnaast zijn Buurtcirkels ‘sociaal
inclusief’ waardoor de deelnemers
weer onderdeel worden van de
samenleving”, aldus de jury.
Verder kiezen de deelnemers zelf
voor deelname en zijn ze dus erg
gemotiveerd. Naast alle lovende
woorden wilde de jury opmerken
dat sommige mensen niet buiten
een instelling kunnen leven.
“Deze kwetsbare personen moeten
geen slachtoffer worden van het
beleid dat zorg in instellingen
afgebouwd wordt”, aldus de jury.
Daarnaast vroeg de jury zich af of er
voldoende professionele begeleiding
is voor de deelnemers van Buurtcirkel.
Voor meer informatie over
Buurtcirkel, kijk op www.buurtcirkel.nl
Geïnteresseerden in zo’n
Buurtcirkel kunnen een mail sturen naar info@buurtcirkelvenray.nl
Eén van de Buurtcirkelcoaches neemt
dan contact op voor een informatief
gesprek.

Rozenfestijn
in Kasteeltuinen Arcen
21 t/m 26 juni

Cabaret en feest

Lionsclub Venray
organiseert Funnight
Lionsclub Venray Peelparel organiseert op vrijdagavond 26 oktober
in Schouwburg Venray een Funnight. Tijdens het avondvullend
programma met cabaret en feest wordt geld ingezameld voor onder
andere Stichting Voedselbank Limburg Noord en EVA Vrouwencentrum
Venray.
Na vijf succesvolle Ladiesnights
gooien de Peelparels het over een
andere boeg, aldus de Lionsclub.
Ze richten zich niet meer alleen op
vrouwen, maar iedereen is welkom.
Tijdens de avond is er cabaret en kan
er daarna gefeest worden in de foyer
van de schouwburg. Ook is er een
loterij. De avond begint om
20.00 uur. Als cabaret act zijn de
jongens van Jeroens Clan geboekt.
Deze Brabantse jongensgroep stond
begin dit jaar in de finale van het
Leids Cabaret Festival en wordt
bestempeld als aanstormend talent.
“Scherpe en intelligente sketches en
liedjes volgen elkaar in rap tempo
op”, aldus de Lionsclub. Tijdens het

‘We serve’
De organisator van deze avond is
Lionsclub Venray Peelparel. Deze is
opgericht in 2005 en bestaat uit een
groep vrouwen in de leeftijd 30 tot
75 jaar met uiteenlopende beroepen.
Zij zetten zich in voor het maatschappelijk belang. Het motto van Lions is
ook: ‘we serve, wij dienen’. De doelstelling is om een concrete bijdrage
te leveren aan projecten die vrouwen
of kinderen ondersteunen in de regio
Venray of in de rest van Nederland.
Kijk voor meer informatie op
www.lcvenraypeelparel.nl

10.000 euro

Dekkers
Tweewielers wint
MKB L1mburg Prijs
Dekkers Tweewielers uit Wanssum heeft de MKB L1mburg Prijs
gewonnen. Het bedrijf was één van de drie genomineerden. De prijs is
een initiatief van ondernemersorganisatie MKB-Limburg in samenwerking met omroep L1.
Met de prijs worden bedrijven
die een maatschappelijke meerwaarde bieden in het zonnetje
gezet. Het bedrijf uit Wanssum won
10.000 euro en een award. De andere
twee genomineerden waren CRDLT uit
Maastricht en Pex Dakbedekkingen
uit Echt.

Lokale ondernemers
Dekkers Tweewielers won vanwege haar innovatieve business-

Rondleidingen door het Rosarium |
Rozenopera | snijrozenshow in het Kasteel |
workshop corsages maken | informatie en
demonstraties door rozenexperts.

feest staat de band Fezz op het
podium.

model, waarbij niet alleen fietsen
worden verkocht, maar ook bijbehorende ondersteunende diensten zoals
cursussen en trainingen. Dekkers
Tweewielers investeert in een project
aan de rand van een bos, met onder
andere een eigen mountainbike testparcours. Daarnaast zoekt het bedrijf
de samenwerking op met lokale
ondernemers en willen zij de toeristische en recreatieve sector in de
omgeving van Wanssum stimuleren.

Cheque voor verenigingen

Finale-avond
Clubkas Campagne
In de Schouwburg van Venray vond donderdag 14 juni de finaleavond van de Rabobank Clubkas Campagne plaats. Tijdens deze avond
kregen de aanwezige verenigingen en stichtingen een cheque uit
gereikt.

Kijk voor meer informatie op:

www.kasteeltuinen.nl

In mei konden de
meerderjarige leden van de
Rabobank Horst Venray hun stem
uitbrengen op de clubs in de regio
die zij een warm hart toedragen.
Des te meer stemmen een club
kreeg, des te groter het bedrag
dat de club tijdens de Finale-avond
ontving.
Het bedrag van 150.000 euro

is verdeeld over ruim 493 clubs.
Iedere stem is 2,95 waard.
Speeltuin Mart Roeffen
in Grubbenvorst ontving het
grootste bedrag, 2.458,10 euro.
Hospice Zenit Venray bleek
daarna het populairst. Zij kreeg
een cheque van 2.434,46 euro.
Harmonie St. Catharina uit Leunen
ontving 1.119,73 euro.
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Fabian Hendriks

WK voetbal

Heb jij deze week ook voor
de tv zitten kijken naar het
Wereld Kampioenschap voetbal? Op dit moment vindt het
WK voetbal plaats in Rusland,
waar Nederland dit jaar
helaas niet aan mee mag
doen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fabian Hendriks
18 jaar
Venray
Raayland College

Wat is je favoriete hobby?
Voetbal is een grote hobby van me,
ik speel zaalvoetbal bij Lake Valley en
veldvoetbal bij SV Venray. Ook gamen
vind ik heel leuk, ik speel dan bijvoorbeeld de spellen Fortnite en FIFA.
Daarnaast vind ik het ook heel leuk om
tijd door te brengen met mijn vrienden.
Hoe was het om Nederlands
kampioen zaalvoetbal te worden
met Lake Valley O19?
Het was een fantastisch gevoel, vooral
omdat ik al twee keer dichtbij het kampioenschap ben geweest, maar het
steeds niet lukte. Als team hadden we
de tegenstander beter ingeschat en
waren we zelfs een beetje bang, maar
we hebben een hele goede wedstrijd
gespeeld en dat maakte het gevoel na
de overwinning alleen maar beter.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?

Ik zou nog heel graag een keer een
voetbalwedstrijd willen spelen voor
50.000 toeschouwers. Het lijkt me
fantastisch om voor zo’n groot publiek
een wedstrijd te voetballen. Ik zou
dan heel graag in het stadion van
Manchester United (Old Trafford) in
Engeland willen spelen.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit de ketting met de as van
mijn opa en oma weggooien. Ik heb
deze elke dag om en hecht er heel
veel waarde aan.
Waar ben je het meest trots op?
Dat ik deel uitmaak van het
Nederlands zaalvoetbalteam O18 en
dat ik wedstrijden heb mogen spelen
in Portugal en Slowakije. Mijn allereerste interland met het Nederlands zaalvoetbal team O18 was tegen België,
deze verloren we helaas met 5-4.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Vroeger deed ik ook veel aan tennis, dit zou ik nu nog wel eens willen
doen. Maar uiteindelijk heb ik toch

voor voetbal gekozen
Om wie lach jij het meest?
Ik lach altijd het meest om mijn vrienden. Ik heb dan heel veel lol met ze.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst besteed ik een vrijdag- of
zaterdagavond samen met mijn vrienden.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is voetballer Dele
Alli, hij is in korte tijd uitgegroeid tot
een hele waardevolle speler bij zowel
Tottenham Hotspur als bij het Engelse
nationale team.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik een
groot gevoel voor rechtvaardigheid en
medeleven heb. Mijn slechtste eigenschap is dat ik nog wel eens lui kan
zijn
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
De eerste keer het Wilhelmus met het
Nederlands zaalvoetbalteam. Het is
toch iets unieks wat niet iedereen

meemaakt en het was ook mijn eerste internationale wedstrijd, wat ook
spanning met zich mee bracht.
Wie kent jou het beste?
Mijn familie en vrienden kennen mij
het beste, want hier ga ik elke dag
mee om.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Graag zou ik sportarts willen worden,
omdat het me heel leuk lijkt andere
sporters te helpen in hun herstelproces
en ze te mogen behandelen bij blessures.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Dit jaar heb ik mijn eindexamen
gedaan. Ik vond scheikunde het leukste vak op school en wiskunde B toch
wel het stomste vak.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik niet heel veel emoties.
Het meeste gebruik ik dan toch de
lachsmiley, die stuur ik dan meestal
naar mijn vrienden als ik weer stuk ga
om ze.

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 2014 deed Nederland wel
mee aan het WK voetbal, het
was de tiende keer voor ons
land. We kwamen tot de halve
finale, daar werden we helaas
na een spannende wedstrijd
uitgeschakeld door Argentinië.
Dit jaar is het WK voetbal in
Rusland, een groot land dat
weinig kans gaat maken op de
wereldtitel.
Wij als ‘oranjefanaten’ zitten
altijd uitgedost voor de tv of in
de kroeg, thuis of bij vrienden
als het Nederlands elftal speelt.
In een oranje shirt, met een
oranje pet of hoed en rood-witblauwe streepjes op de wang.
Dit jaar blijven al deze spullen
opgeborgen op zolder staan.
Omdat Nederland dit jaar
niet mee doet, heeft iedereen
dit jaar zijn eigen favoriet. Veel
Nederlandse voetbal supporters
zijn dit jaar voor Marokko,
omdat hier verschillende spelers
spelen die een Nederlandse
achtergrond hebben. Ook veel
mensen zijn voor Duitsland,
omdat Duitsland ons buurland
is. Mijn persoonlijke favoriet is
België, omdat de ‘rode duivels’
onze buren zijn. Ik denk dat
België zeker een goede kanshebber is op de wereldtitel.
Maar het aanmoedigen van
onze nieuwe favorieten haalt
het natuurlijk niet bij alle oranjegekte die we kennen van
eerdere toernooien waar we
wel aan deelnamen. Ik mis de
oranje versierde straten, de
oranje vlaggetjes aan de auto’s,
de heerlijke oranje tompoezen,
alle versierde woonkamers en
winkels. Maar ook de super
leuke aanmoedigingsliedjes die
werden gemaakt voor het WK.
Deze keer zit ik dus niet in
mijn oranje voetbalshirt voor de
tv, maar kijk ik af en toe naar
het Belgisch voetbal team.
Anne Jeuken
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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.

Werk aan de winkel
Met een reeks van maatregelen wil de provincie de uitstoot van
ammoniak en fijnstof terugdringen. In overleg met de zes
Peelgemeenten, waaronder Venray, wil de provincie een pakket van
maatregelen opstellen die deze doelstellingen mogelijk maken.
Het bedrag wat het rijk hiervoor
beschikbaar stelt, 200 miljoen, lijkt
fors. Echter, de koek moet wel
verdeeld worden. Als gemeente met
een hoge veebezetting biedt dit wel
kansen om hiermee in te spelen op

de Visie veehouderij die onlangs door
de raad is aangenomen.
Ik ben benieuwd wat de exacte
spelregels zullen zijn. Er zijn immers
veel mogelijkheden te bedenken waar
op dit gebied slagen gemaakt kun-

nen worden. Ook ben ik benieuwd of
er per gemeente maatwerk gemaakt
wordt, zodat we zelf prioriteiten kunnen stellen. Dit worden dan vast weer
leuke discussies voor de nieuwe raad.
Ondertussen denk ik wel dat je als
gemeente kunt beginnen te inventariseren wat de bedrijfsplannen van de
individuele bedrijven zijn. Betrek ook
de belanghebbenden erbij die die zich
bezighouden met de luchtkwaliteit

in Venray bij dit proces. Dit verhoogt
wellicht het draagvlak voor de besluitvorming.
Hopelijk kunnen we dan meer
doen dan alleen de overlastlocaties
aanpakken, maar ook breder invulling
geven aan de visie veehouderij. Er is
nog genoeg werk aan de winkel.
Leo Philipsen,
Fractie CDA Venray

3 juli - Voorjaarsnota 2018
De Voorjaarsnota en de Begroting zijn elk jaar weer belangrijke
documenten.
De Voorjaarsnota 2018 is de
opmaat naar de beleidsvoornemens
van het college in de begroting 2019.
De Voorjaarsnota is door het afgetreden college beleidsarm opgesteld.
Immers, bij het opstellen was het
onzeker welke coalitie de komende
4 jaar zou aantreden. Met een beleidsrijke versie zou men ‘over het graf’
heen regeren. De begroting zal mede

gevormd worden aan de hand van het
coalitieakkoord en het -programma.
Beleidsarm wil niet zeggen dat we
geen opmerkingen hebben. Ook als
coalitiepartner voelen wij ons verplicht
recht te doen aan ons verkiezingsprogramma en onze kiezers. In onze reactie op de Voorjaarsnota die op 3 juli in
de raad zal worden uitgesproken zullen
wij onder meer aandacht besteden aan

het Interbestuurlijk Programma (IBP).
Dit is een nieuw fenomeen. Een programma over grote maatschappelijke
opgaven waar Nederland voor staat
de komende jaren. Ook Venray ontkomt hier (financieel) niet aan. Op het
sociaal domein blijven we gefocust.
Begripvolle keukentafelgesprekken
zijn hierbij een wezenlijk onderdeel.
Het hoort onlosmakelijk bij het begeleiden van onze sociale infrastructuur.
Bij de Omgevingswet is het zaak dat
de inwoners er vroegtijdig en regel-

matig bij betrokken wordt. Draagvlak
scheppen heet dat. Een doorn in het
oog blijft de afvaldump. Handhaven
en aanpakken. Bij de centrumontwikkeling zou het tijd worden voor een
openbaar toilet, voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld in combinatie met een bewaakte fietsenstalling.
Op Venray.raadsinformatie.nl bij 3 juli
vind je het coalitieakkoord (punt 7) en
de Voorjaarsnota 2018 (punt 8).
Tino Zandbergen,
Fractievoorzitter Venray Lokaal

Jongeren Service Punt op scholen
in Venray
Jongeren uit Venray kunnen binnenkort terecht bij een Jongeren Service
Punt (JSP). De gemeente start met een inlooppunt in het Raayland College.
Op termijn wordt dit uitgebreid bij Gilde Opleidingen. Bij het JSP worden
jongeren tussen 12 en 23 jaar ondersteund op weg naar opleiding, stage
of werk.
Spreekuren

Laagdrempelig inlooppunt

Jongeren kunnen anoniem, zonder

Het belangrijkste doel is dat jongeren

afspraak en gratis op de spreekuren

een laagdrempelig inlooppunt hebben

terecht. Het spreekuur wordt bemenst

op de plaats waar ze de meeste tijd

door professionals en vrijwilligers met

doorbrengen: de school. De brede

verschillende achtergronden. Ook

insteek verlaagt de drempel om hulp

Tot uiterlijk 1 september 2018 kunt u weer een mantelzorg-

docenten mogen gebruik maken van

te vragen. Een ander doel is dat

waardering aanvragen voor uw mantelzorger. Mantelzorgers zijn

de spreekuren om bijvoorbeeld samen

professionals uit de hulpverlening en

van onschatbare waarde. Dankzij mantelzorg kunnen mensen vaak

te sparren over maatschappelijke

onderwijs elkaar eerder vinden en

langer thuis blijven wonen en contacten met hun eigen omgeving

vraagstukken waar ze op school

beter samenwerken. Door mogelijke

blijven onderhouden. De gemeente Venray vindt het belangrijk dat

tegenaan lopen.

problemen eerder te signaleren kunnen

mantelzorgers gewaardeerd worden voor hun inzet.

Meld nu uw mantelzorger aan voor
de mantelzorgwaardering

(zware) zorgtrajecten verkort of
voorkomen worden.

Venrayse inwoners die mantelzorg ontvangen kunnen een mantelzorgwaardering aanvragen voor hun mantelzorger. Dit kan via het online

Samenwerkende partijen

aanvraagformulier op www.venray.nl. Heeft u hulp nodig bij het invullen van

Het Jongeren Service Punt is een

het formulier? Bel dan de gemeente op (0478) 52 33 33 (keuzemenu toets 1).

initiatief van Boei Limburg, een
organisatie voor jeugdhulp in

Kies zelf welke waardering

Noord-Limburg. Het initiatief wordt

U kunt kiezen uit verschillende waardebonnen, een geldbedrag of respijtzorg.

ondersteund door het Raayland College,

Respijtzorg is tijdelijke zorgverlening om mantelzorgers even vrijaf te geven.

Gilde Opleidingen en Synthese. De

Iedere aanvrager (18+) krijgt sowieso een waardebon voor één nacht logeren

gemeente Venray ondersteunt het

in Logeerhuis Kapstok. De waardebonnen zijn mede tot stand gekomen door

initiatief financieel.

Cultura Venray, Venray Centraal en Logeerhuis Kapstok. Meer informatie leest
u op het aanvraagformulier op www.venray.nl.

Venray, focus op mensen
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 24

Ik ga het WK voetbal volgen
Oranje doet alweer niet mee aan het WK. Voor columniste Anne geen
probleem, zij kijkt toch wel naar het WK en juicht dit jaar voor België. De rest
van de inwoners van Venray is het niet helemaal met haar eens. Van de
stemmers op onze poll geeft 65 procent aan het WK dit jaar niet te volgen.
Als Nederland niet mee doet, is er weinig meer aan. Dat denkt de
meerderheid van de stemmers. Je kunt wel juichen voor een ander land,
maar dat is toch niet hetzelfde. Het echte ‘WK-gevoel’ met oranje versierde straten, oranje attributen in de supermarkt en vol spanning voor de
tv zitten, blijft dan toch uit. Het is alleen maar pijnlijk om te kijken naar

een WK waar we niet aan mee mogen doen. De overige 35 procent zet
toch graag de tv aan als er een WK-wedstrijd op is. Want het blijft voetbal:
ook al doet Nederland niet mee, het is gewoon nog leuk om naar te kijken.
Een stuk ontspannender misschien wel, want we hoeven niet bang te zijn
dat Nederland er uit vliegt. En er doen nog veel meer goede teams mee.
Marokko heeft bijvoorbeeld een aantal spelers die in Nederland voetballen opgesteld en ook buurlanden België en Duitsland zijn misschien wel
kanshebbers voor de wereldtitel. Er gebeurt genoeg spannends om toch
te kijken.

Samenscholingsverbod lost
problemen niet op
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
De burgemeester heeft een samenscholingsverbod ingesteld voor de zogenaamde Vergeten Driehoek in het centrum van Venray. Groepen jongeren en
jongvolwassenen zorgen daar al tijden voor overlast, maar kunnen tot nu toe
niet goed genoeg tot orde worden geroepen.
Het samenscholingsverbod is ingesteld tot en met september. Tot die tijd is
het in het betreffende gebied verboden om overlast te veroorzaken in groepen
van drie of meer personen. Waar normaal gesproken geen groep aansprakelijk gehouden kan worden voor het gedrag van één individu, mag dat nu wel.
Op het overtreden van het samenscholingsverbod staat een boete.
Net zoals de eerdere maatregelen zal een samenscholingsverbod weinig
opleveren. Op de overtreding staat slechts een boete, dat zal de groep onrust-

dameskleding | schoenen | tassen

stokers misschien niet tegenhouden. Daarbij zoeken ze wel andere mogelijkheden om op andere plekken overlast te bezorgen. Zo verplaats je het probleem
alleen maar. De gemeente en politie zouden hardere maatregelen moeten
nemen.
Aan de andere kant heeft een samenscholingsverbod in 2012 en 2015 ook
(tijdelijk) geholpen tegen overlast rondom de coffeeshops in Venray. Als de
onrustzaaiers zich niet meer kunnen verschuilen in groepen, dan zijn ze meteen kwetsbaar. Daarnaast hebben gemeente en politie al verschillende dingen
geprobeerd om dit probleem aan te pakken en dat heeft tot nu toe weinig uitgehaald. Een samenscholingsverbod is een logische vervolgstap.
Samenscholingsverbod lost problemen niet op. Wat vindt u?

TOTALE LEEGVERKOOP
MEULENDIJKS HORST

40% KORTING
40% KORTING OP DE GEHELE
Vanaf vrijdag 22 juni
COLLECTIE!
Nike, Adidas, Puma, Sjeng, Li Ning,
Asics, Lowa en nog veel meer...
* Exclusief Teamwear

WEGENS VERBOUWING!
www.heerenstraat.nl

KERKSTRAAT 7C | 5961 GC HORST | T 077 398 1758
WWW.FACEBOOK.COM/MEULENDIJKSSPORT

Studieadvies
Deze week heeft mijn
oudste haar voorlopig schooladvies ontvangen. Het resultaat heeft zich laten vertalen
in dikke tranen en een hevig
snikken: Op basis van het
huidige advies kan zij niet
naar de haar gewenste school.
De school die ook door haar
pappa, tante, neven en nichtjes bezocht is. Bovendien is dit
een voorlopige streep door
haar rekening om later als
verloskundige aan de slag te
gaan.
Een probleem is dat wij geen
plan B hebben en hadden.
Slikken ook, omdat het resultaat
van haar entreetoets tegenviel.
Het was zelfs een tikkeltje
confronterend. Sindsdien ervaar
ik een sterk persoonlijk falen en
een hoofd vol ‘had ik dit of had
ik dat’ vragen. Ook betrap ik
mijzelf op het stigmatiseren van
bepaalde scholen die, vanaf
heden, tot onze keuzemogelijkheden behoren en (dus) de
kinderen die deze scholen
bezoeken. Is ons oudste niet
veel te kwetsbaar en onzeker
om zich hiertussen staande te
houden? Een gedachte die even
correct als incorrect aanvoelt.
Soms vind ik het zwaar,
ouder zijn. Ik voel de verantwoordelijkheid om onze meiden
goed door het leven te leiden
op momenten zwaar op mijn
schouders drukken. Dit terwijl
er toch echt niet zoveel aan de
hand is. Bovendien, wat is
‘goed’? Of, wat is ‘zwaar’?
Twijfels dus, iets waar ik
steeds beter in word naarmate
de dames groter en ouder
worden. Gelukkig hoef ik aan
één ding niet te twijfelen: Ik
hou zo godverdomme veel van
ze.
Jimmy
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Vierde keer wedstrijd schapen drijven
in Geijsteren
In Geijsteren vindt van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli de Dutch Open International Sheepdog Trial plaats.
Voor de vierde keer komen zo’n tachtig honden met hun ‘handlers’ in deze wedstrijd schapen drijven strijden om
de titel Dutch Open Champion 2018.

Sinds 2015 wordt in Geijsteren
jaarlijks de Dutch Open International
Sheepdog Trial georganiseerd. Carlette
van Schaick, Mathijs Cuijpers en Kevin
Winterswijk zijn initiatiefnemers van
deze internationale wedstrijd schapen
drijven. Van Schaick: “Vroeger werd
dit evenement altijd georganiseerd
in Toldijk, in Gelderland. Toen wij als
organisatie het stokje overnamen,
hebben we besloten het in een nieuw
jasje te steken en te verplaatsen naar
Geijsteren, een prachtig gebied voor
een evenement als dit.” De wedstrijd
vindt plaats op het landgoed in

Geijsteren, rondom de kasteelruïne.
Tachtig honden uit veertien landen
doen mee aan de wedstrijd schapen
drijven. De schapen komen van Tineke
Camps van Peelkudde Schaapsdrift.
“Schapen drijven is een heel
spectaculaire sport”, vertelt
Van Schaick. “De honden worden
tijdens een run vanaf een bepaald
punt weggestuurd om schapen te
gaan halen. Dan leggen ze met de
schapen nog een parcours af en
moet de kudde nog gesplitst worden
door de hond. Dat alles is ontzettend
leuk om naar te kijken, zeker omdat

Koffiepauze

Walk&Talk bij
BiblioNu Venray

de handler, dat is de ‘baas’ van de
hond, alleen maar fluitcommando’s
mag geven.” De afgelopen jaren is
het dan ook behoorlijk druk geweest
bij het evenement. “En ook dit jaar
verwachten we iedere dag weer
tussen de 500 en de 1000 bezoekers.”

De top van de top
De Dutch Open International
Sheepdog Trial is inmiddels een
behoorlijk belangrijke wedstrijd in
de sport. “Onze deelnemers komen
echt uit de top van de top uit de
sport. We zijn er bovendien ontzet-

tend trots op dat we dit jaar ook de
Wereldkampioen mogen verwelkomen, de Noorse Torbjorn Jaran Knive
met zijn hond Gin”, vertelt Van Schaick.
De wedstrijd is daarmee in vergelijking tot de eerste editie al behoorlijk
gegroeid in de afgelopen vier jaar.
Het organiseren van de Dutch Open
International Sheepdog Trial is dan
ook een flinke kluif voor de organisatie. “We zijn er al bijna een jaar mee
bezig. Er komt heel veel bij kijken,
van het regelen van de weilanden tot
het vinden van sponsoren en managen van de vrijwilligers.” Ook heeft de
organisatie juryleden geregeld. “Vier
Engelsen uit het vak komen de honden jureren. Dit jaar hebben we voor
het eerst vier juryleden in plaats van
twee, omdat het gewoon ontzettend
veel werk is om tachtig honden te

jureren”, legt Van Schaick uit.
De Dutch Open International
Sheepdog Trial is het hele weekend gratis te bezoeken. Het begint
op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli in alle
vroegte om 06.30 uur op het landgoed
Geijsteren. Op beide dagen vinden
160 runs plaats en is het programma
om 20.00 uur afgelopen. “En daarna
hebben we livemuziek. Op vrijdagavond komt het Koninklijk Sint
Willibrordusgilde Geijsteren nog een
vaandelgroet brengen om 20.00 uur.
Het gilde verzorgt overigens ook de
catering voor ons.”
Na afloop van de eerste twee
dagen wordt bekendgemaakt welke
zestien honden het best hebben
gepresteerd en in de finale op zondag lopen. Die begint om 09.00 uur en
duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Galaconcert Moed en IJver
Muziekvereniging Moed en IJver uit Blitterswijck viert in 2018 haar honderdjarig jubileum. Zij houdt daarom
op zaterdag 30 juni een galaconcert in Schouwburg Venray. Het concert start om 20.15 uur.

BiblioNu Venray organiseert op dinsdag 3 juli een Walk&Talk bijeenkomst. Het thema is zelfstandig ondernemen. De bijeenkomst duurt
van 09.00 tot 11.30 uur en vindt plaats in de bibliotheek in Venray.
“Op zoek naar werk om uit
de uitkeringssituatie te komen.
Dat is voor veel mensen de reden
om zichzelf te gaan scholen.
Met diploma’s en certificaten heeft
men meer mogelijkheden om een
baan te vinden”, aldus BiblioNu.
“Naast het zoeken naar een nieuwe
vaste baan is er uiteraard ook de
mogelijkheid om ‘voor jezelf’ te
beginnen. Je bent handig en in
staat als zelfstandige klussen aan te
pakken. Maar het kan ook zijn dat je
het handelen in het bloed hebt zitten.
Je bent dan zelf in staat het juiste in
te kopen en met winst te verkopen.”
Maar hoe start je dit op?
Hoe vind je de klussen?
Welke stappen moeten er genomen
worden om te mogen beginnen?
Welke instanties kunnen je helpen?

Tijdens deze bijeenkomst krijgen
deelnemers informatie over de
mogelijkheden en onmogelijkheden
van het werken als zelfstandige.
Ook komt aan bod wat je nodig hebt
aan ervaring, kennis en eventuele
financiering.

Werken als
zelfstandige
Een Walk&Talk is dé koffiepauze
voor werkzoekenden. Deelnemers
kunnen hun sollicitatie-ervaringen
delen met elkaar, contacten leggen
en suggesties krijgen en geven die
helpen in de zoektocht naar een
geschikte baan. Deelname aan de
Walk&Talk is gratis. Geïnteresseerden
kunnen zich vooraf aanmelden via
mpeeters@biblionu.nl

“Muzikaal hoogtepunt van het
jubileumjaar is een groot galaconcert
in samenwerking met de philharmonie zuidnederland”, aldus de muziekvereniging uit Blitterswijck. Moed en
IJver staat onder leiding van Bart
Partouns. Voor de pauze speelt het
korps een gevarieerd programma.

Eén van de werken is Flowerdale van
Philip Spark, waarin de trompetsolo
vertolkt wordt door Ramon
Wolkenfelt van de philharmonie.
Na de pauze is het de beurt aan de
philharmonie zuidnederland onder
leiding van dirigent Sander Teepen.
Het is al even geleden dat zij hebben

opgetreden in Venray. Op het programma staat onder meer het
Konzertstück nr. 114 van
Mendelssohn, met als solisten op
klarinet Maarten Takken en Tim
Huijbregts. De suite Snow Maiden van
Rimsky-Korsakov wordt gedirigeerd
door Bart Partouns.
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Vaderdagconcert Venray
Koninklijke Harmonie Euterpe uit Venray hield tijdens Vaderdag, op zondag 17 juni, een vaderdagconcert in
het Raayland College in Venray. De organisatie kijkt terug op een geslaagd concert.

De muzikale ochtend begon met
een uitgebreid ontbijt voor zo’n dertig
gasten. Daarna opende Into Music het
concert. Zo’n zestien leerlingen lieten
een eindpresentatie zien als afsluiting
van een succesvol project met een
samenwerking van muziekverenigingen MMSK St. Petrusbanden, Euterpe
en Stichting Odeon. Onder toeziend

oog van vele ouders, familie en
belangstellenden lieten zij horen wat
ze in een periode van drie weken
hebben geleerd op hun zelfgekozen
instrument. Daarna mochten de leerlingen van de samenspeelgroep eenmalig onder leiding van Joop Derks
hun muzikale talent laten horen.
Als afsluiting van de ochtend speelde

het leerlingenorkest onder leiding
van Marc Koninkx nog een aantal
bekende en minder bekende muziekstukken. In de middag werd het
publiek getrakteerd op een optreden
van Koninklijke Harmonie Euterpe,
ook onder leiding van Marc Koninkx.
De presentatie lag in handen van
Sef Raedts.

Beachvoetvolleytoernooi Venray
Zaalvoetbalclub FC Coronaas organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 juni een Beachvoetvolleytoernooi
bij café Het Moment in Venray. Het toernooi begint op zaterdag om 13.30 uur en op zondag om 11.30 uur.
Het is de tweede editie van het
beachvoetvolleytoernooi dat in
samenwerking met café Het Moment
wordt georganiseerd. Het toernooi is

bedoeld voor teams van drie tot vijf
personen. Het winnende team krijgt
een bokaal en wint tegoedbonnen.
Ook in de verliezerspoule zijn er

prijzen te winnen. Na het toernooi is
er een afterparty in het café.
Teams kunnen zich opgeven via
toernooi@coronaas.nl

Forte Welzijn

Lucien Peeters directeur
Oud-wethouder Lucien Peeters uit Venray wordt per 1 september directeur-bestuurder van welzijnsstichting
Forte Welzijn. Hij volgt hiermee Ruud Geerts op.

Forte Welzijn is een stichting in de
gemeenten Berg en Dal, Heumen en
Overbetuwe, die het bevorderen van

welzijn tot doel heeft. De medewerkers
van Forte Welzijn ondersteunen en
stimuleren mensen in hun persoonlijke

en maatschappelijke ontwikkeling,
zowel individueel als groepsgewijs.
Ze doen dit door verbindingen te
maken en te bevorderen dat mensen
zelf hun keuzes kunnen maken.
De Raad van Toezicht van Forte Welzijn
heeft besloten om met ingang van
1 september Lucien Peeters te benoemen als nieuwe directeur-bestuurder.
Lucien Peeters (48) is de opvolger van
Ruud Geerts (64) die op die datum zal
terugtreden als directeur-bestuurder.
Lucien Peeters is werkzaam geweest in
verschillende functies in het bedrijfsleven. Aansluitend is hij wethouder van
de gemeente Venray geweest met in
zijn portefeuille onder andere Welzijn,
Participatie, Zorg en Leefbaarheid. In de
periode daarna is hij als zelfstandig
adviseur en interim manager actief
geweest bij organisaties die werkzaam
zijn in het sociaal domein met specifieke kennis van innovatie op dat
gebied.
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Sint Petrus Banden Kerk

Twintig jubilarissen Schutterij
‘t Zandakker gehuldigd
Tijdens de Eucharisatieviering aan het Gildenaltaar in de Sint Petrus Banden Kerk in Venray worden op
vrijdag 22 juni twintig leden van Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray gehuldigd voor hun jarenlange
lidmaatschap.

OPRUIMING!
Op de dames- en herenafdeling,
nachtkleding en schoenen!

24 JUNI KOOPZONDAG
van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Heb je affiniteit met techniek en houd je van afwisselend
werk? Dan zijn wij geïnteresseerd in jou!

De leden worden in het bijzijn van
burgemeester Hans Gilissen en de
president van de Oud-Limburgse
Schuttersfederatie Ger Koopmans
gehuldigd. In totaal wordt 177,5 jaar
aan schuttershart gehuldigd, aldus de
schutterij.
John Stevens is 25 jaar lid van
de schutterij. Stephanie Henssen,
deken Smeets, Alex Lamers, Patrick
de Klein, Nina Litjens, Romy Litjens

en Lidian Stevens zijn 12,5 jaar lid.
Nina Litjes, Romy Litjens en Annemie
van Lierop-Nooijen worden gehuldigd
voor hun tienjarig lidmaatschap bij de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Voor het vijfjarig lidmaatschap worden Robin Hendriks, Quinten van
Rhee, Mandy van Rhee, Ilse Krijnen,
Silke Krijnen, Mirthe Krijnen, Bas
Bom, Teun Bom, Jarno Lamers, Tieme
Lamers en Ruthger Spanjaard gehul-

digd. Ook zou Wim Pijnenburg gehuldigd worden, maar hij is net voor zijn
overlijden nog onderscheiden.
De Eucharistieviering, die om
19.15 uur begint, is openbaar toegankelijk. Na de Eucharistieviering wordt
om ongeveer 20.30 uur de receptie
aangevangen op de Schuttersweide,
gelegen aan de Loonsedijk 5 in
Merselo.
(Foto: Dory Peeters)

All-round

Machinebouwer
Functie
Heb je al ervaring binnen de techniek sector en wil je deze
kennis graag inzetten in een nieuwe omgeving?
Werk je graag samen met gemotiveerde collega's en heb je
de ambitie om hierin door te groeien?
Heb je een positieve mentaliteit en onderneem je graag
actie?
Dan willen wij meer te weten komen!
Verantwoordelijkheden
Constructie
Techniek
Hydrauliek-elektro
Wat bieden wij?
Afwisselend werk, waar geen dag hetzelfde is.
Een informele organisatie waar jouw inbreng wordt
gewaardeerd.
Doorgroeimogelijkheden, zodat jij jouw ambities kunt
waarmaken.
De juiste begeleiding om jou te laten excelleren.
Een passend salaris.

Garagesale in Antoniusveld
De inwoners van de Venrayse wijk Antoniusveld zetten op zondag 24 juni hun deuren open. Vanuit hun
garage en oprit verkopen zij spullen die ze niet meer nodig hebben. De garagesale vindt plaats van 10.30 tot
15.00 uur.
De bewoners van de wijk
Antoniusveld bieden vanuit hun
garage of oprit hun overtollige
spullen te koop deze dag. “De wijk
zet daarmee letterlijk haar deuren
open voor bezoekers uit Venray en
omgeving. Al wandelend of fietsend door de wijk kan er tussen de

uitgestalde waren gesnuffeld en
gekocht worden”, aldus de organisatie. De verkooppunten zijn herkenbaar aan de vlag die deze dag
uithangt. Bij het informatiepunt op
de Sigaar aan de St.
Antoniusveldweg kunnen de bezoekers terecht voor informatie en een

plattegrond met de verkooppunten.
De garageverkoop op 24 juni
is een activiteit van de Commissie
Activiteiten uit de wijk. Inmiddels
hebben zich al een ruim aantal
bewoners gemeld. Aanmelden
is nog mogelijk tot donderdag
21 juni.

50+-wandeling in Merselo
W.S.V. De Natuurvrienden Merselo organiseert op maandag 25 juni een 50+-wandeling. De start van de
wandeling is om 13.30 uur in Den Hoek in Merselo.
De wandeling is een
groepswandeling die zo’n 10
kilometer lang is. De tocht start om
13.30 uur, maar het clublokaal, bij

startpunt Den Hoek bij de
sportvelden in Merselo, is al om
13.00 uur open. Tijdens de
wandeling is er een wagenrust met

een zitplaats.
Meer informatie over de
wandeltocht is te verkrijgen via
0478 54 64 96.

Veiligheidsvignet Jeugdclub
De Springplank Venray

Wil je werken bij een bedrijf waar geen dag hetzelfde is?
Richt dan je CV en motivatiebrief aan Bob Holtermans.

Jeugdclub De Springplank in Venray ontvangt op woensdag 27 juni het veiligheidsvignet van de
koepelorganisatie Jeugdwerk Limburg. De club is in de afgelopen periode bezig geweest met vergroten van
de veiligheid voor de vrijwilligers en de leden.

Mush Comb

Daarvoor heeft de club verschillende maatregelen genomen. In het
beleid ‘sociale veiligheid’ heeft
De Springplank alles schriftelijk vastge-

Nijverheidsstraat 2A, 5961 PJ Horst
of email info@mushroommachinery.com

legd. Er wordt een gedragscode gehanteerd en alle vrijwilligers hebben een
Verklaring Omtrent Gedrag. Ook heeft de
jeugdclub haar privacybeleid aanzien-

lijk aangescherpt. Dit alles heeft ertoe
geleid dat jeugdclub De Springplank nu
officieel haar veiligheidsvignet in ontvangst mag nemen.
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Thema-avond
Alzheimer Café
Venray
Het Alzheimer Café Venray is op maandag 9 juli weer open. In de
vakantiemaanden is er een aangepast programma, waarbij de
ontmoeting en gezelligheid voorop staat. De avond duurt van 19.00 tot
21.30 uur en vindt plaats in De Kemphaan in Venray.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar
mensen met dementie,
familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en te leren over dementie
en aanverwante thema’s. Er wordt

op maandag 9 juli vooral veel
samen met elkaar muziek gemaakt
en samen gezongen met
medewerking van Cor van de
Cruijsen.
De entree is vrij. Bel voor meer
informatie met avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray,
Joke Halmans, via 06 53 73 05 15.

Lennart Gooren
nieuwe koning
St. Antonius Abt Gilde
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Euregioparade in Venray
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en de Vlamo (De Vlaamse amateurmuziekorganisatie) organiseren
op zondag 24 juni de zevende Euregioparade. In totaal paraderen 31 korpsen door het centrum van Venray en op
een achttal locaties in het centrum van Venray verzorgen zij optredens.
Om 10.30 uur wordt in de Sint
Petrus Banden Kerk in Venray een
Eucharistieviering georganiseerd,
waarbij het Harmonieorkest
De Volksgalm uit het Belgische Riemst
deze Eucharistie opluistert.
Om 11.45 uur vindt op het
Schouwburgplein de officiële openingsceremonie en het vlaggen hijsen
plaats. Terwijl het harmonieorkest de
volksliederen ten gehore brengt,
hijsen de jeugdleden van de schutterij
´t Zandakker Gilde Sint Jan Venray de
vlaggen.
Om 14.00 uur is er een optocht,
genaamd Streetparade, door het

centrum met het defilé op het
Schouwburgplein. Om 18.00 uur
vindt op het Schouwburgplein het
grote slotconcert plaats met de
muzikale inbreng van de harmonie
Sint Catharina Leunen-Veulen en de
Heide en de harmonie Arti uit Oirschot.

Optredens in het
centrum van Venray
Mochten de weersomstandigheden het niet toelaten, worden de
podiumoptredens en de straatparade
afgelast. De Eucharistieviering en het
slotconcert gaan onder alle weersom-

standigheden door.
Vanaf 12.30 uur tot 17.45 uur volgen er diverse optredens op locaties
in het centrum. Deze optredens vinden plaats op het Schouwburgplein,
Henseniusplein, Grote Markt,
het plein bij de Jan Henssenstraat,
de Grotestraat en De Bleek.
Uit Venray doen Muziekvereniging
SMT Oostrum en combivereniging
Harmonie Sint Catharina LeunenVeulen-Heide en harmonie Arti uit
Oirschot mee. Daarnaast staan er verengingen uit onder andere Susteren,
Lottum, Melick, Bocholt en Maaseik op
het programma.

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

Tijdens het traditionele koningschieten, veertien dagen na Pinksteren
op zondag 3 juni op het gildetrein in Blitterswijck, schoot Lennart Gooren
met het 283e schot zich als koning van het St. Antonius Abt Gilde
Blitterswijck. Carla Claessens werd voor de zevende keer koningin.

Odapark viert 25-jarig jubileum
Het Odpark in Venray vierde in het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 juni haar 25-jarig
jubileum. Zaterdag waren er allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd in het museum.
Ook konden bezoeker dit weekend alvast een sneak preview krijgen van de nieuwe expositie
‘Weil ich ein Mädchen bin’. Deze expositie gaat over de heilige Oda en de vijf invalshoeken
blindheid, vrouw-zijn, emancipatie, vluchtelingen en vogels.

Het nieuwe koningspaar
Lennart en Lizzy Gooren
Lennart Gooren volgt Stef
Katelaan op.Gooren is geen onbekende bij het St. Antonius Abt Gilde.
Hij is 16 jaar lid van het gilde. Op zijn
achtste werd hij al lid als jeugd
tamboer, maar nu slaat hij de gildetrom, is hij schutter en bierkruier en
verleende hij afgelopen maanden
veel hand- en spandiensten bij het
herstellen van de schietinstallatie op
het gildetrein die door de zware
storm van 18 januari flink beschadigd
was. “Lennart is een echte gildebroeder in hart en nieren”, aldus het gilde.
Bij de gildezusters was het
een zeer spannende strijd en was
het marktenster en schutster Carla
Claessens die de vogel in het 163e
schot naar beneden schoot. Carla werd
hierbij al voor de zevende maal konin-

gin bij de gildezusters. Ze is ook al vijftien maal schutsvrouw bij de schutters
geweest in de achttien jaar dat Carla
lid is van het St. Antonius Abt Gilde.
Bij de jeugd was het jeugdvendelier
Rein Hofmans die de vogel met het
zestigstee schot naar beneden wist te
halen, Rein schoot voor het eerste jaar
mee en werd al direct jeugdkoning.
Ter gelegen hiervan is er voor het
koningspaar Lennart en Lizzy Gooren
een receptie op zaterdag 23 juni van
20.00 tot 21.00 uur op het Gildetrein,
gelegen aan de Kasteellaan 22 te
Blitterswijck. Tijdens deze receptie is er ook gelegenheid om Carla
Claessens, winnares bij de gildezusters en de jeugdkoning Rein Hofmans
te feliciteren. Na afloop van de receptie is er een koningsbal.

Duitse fietstocht ook door
Blitterswijck
De van origine Duitse fietstocht Radwandertag doet dit jaar ook Blitterswijck aan. Naast de Duitse routes
vertrekken ook vanuit Bergen, nationaal park De Maasduinen, Wellerlooi en Overloon tochten. Blitterswijck
komt in drie van de zestig routes voorbij. De tocht vindt plaats op zondag 1 juli.
De tocht wordt al 27 jaar in
Duitsland gehouden en is over komen
waaien naar diverse Nederlandse
gemeentes. De Nederlandse
variant heet inmiddels de
Grensoverschrijdende fietsdag en
doet onder meer al de gemeentes
Bergen en Gennep aan. Venray wordt
daar nu bijgetrokken door het aandoen van Blitterswijck. “Misschien dat
we volgend jaar ook routes hebben
die vanuit Venrayse dorpen vertrekken”, vertelt André Tonen, voorzitter
Toeristisch Recreatief Platform Venray.

Het zou volgens Tonen zomaar kunnen
dat Venray volgend jaar een vertrekpunt is voor de Grensoverschrijdende
fietsdag. “We hopen dat veel mensen uit de gemeente Venray dit jaar
al meedoen, aangezien het nu al over
Venrays grondgebied gaat.” Tonen ziet
een samenwerking tussen gemeente
Venray en het het toeristisch platform
wel zitten om de tocht hierheen te
halen. “Ik heb ook al contact gehad
met Fietsvierdaagse Venray of zij misschien willen aanhaken bij het idee.
Het is nu nog te prematuur om er iets

over te kunnen zeggen, maar ik zie
wel kansen.”
Meer routes over Venrayse grond
kan volgens Tonen zorgen voor meer
toerisme. “Het eigen gebied kennen
de mensen wel, dus het is goed als er
dankzij deze fietstocht bijvoorbeeld
Duitsers hiernaartoe komen. We hebben prachtige natuur en fietsroutes
die daar doorheen lopen. Het ligt voor
de hand dat we daar iets mee doen
en de Grensoverschrijdende fietstocht lijkt me daar uitermate voor
geschikt.”
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Zwemmen, fietsen en rennen

René wint eerste X-triathlon in Venray
In Venray vond op zondag 17 juni de eerste X-triathlon voor mensen met een beperking plaats. Vijftig sporters gingen samen met hun buddy de uitdaging aan en zwommen, fietsten en
renden een parcours door Venray.

De X-triathlon werd georganiseerd door Iedereen Kan Sporten
Noord Limburg en MEE Noord en
Midden Limburg. Wethouder Anne
Thielen en regiomanager van MEE
Arno van Bommel openden in Laco
Sportcentrum bij het recreantenparcours de triathlon. Veertig recreanten
doorliepen met hun buddy’s in kleine
groepjes de onderdelen van de triathlon: zwemmen, fietsen en (hard)
lopen. Bij de recreanten was er geen
tijdsdruk. “Het gaat erom dat zij,

ondanks hun beperking, mee kunnen doen aan dit sportevenement:
10 minuten zwemmen, één (3,3 kilometer) of twee (6,6 kilometer) rondes
fietsen en 15 minuten (hard)lopen.
De inspanning maar ook het plezier
was van hun gezicht af te lezen”, aldus
de organisatie. De eindstreep werd
door iedereen gehaald. “Hetzij in een
rolstoel, met krukken, op een loopfiets
en gewoon te voet. Iedereen is winnaar en kreeg een medaille en certificaat van deelname.”

Later die middag startten tien
deelnemers aan het wedstrijdparcours:
250 meter zwemmen, 10 kilometer
fietsen en 2,5 kilometer hardlopen.
In tegenstelling tot het recreantenparcours ging het hierbij wel om de beste
tijd. “De deelnemers gingen er vol in.
Vanuit het zwembad gelijk de fiets op.
Met een razende vaart kwam er een
diversiteit aan fietsen voorbij: racefiets, handbike, tandem. Verstandelijke
beperking, vorm van autisme, blind of
deels verlamd, het weerhield niemand

ervan om te gaan voor de eerste
plaats”, aldus de organisatie. Na een
spannende eindstrijd op de atletiekbaan won René uit Maasbree. Omar uit
Tegelen werd tweede en Ron uit Reek
derde.

Iedereen kan
meedoen
MEE en Iedereen Kan Sporten
kijken terug op een geslaagde
dag. Projectleider X-triathlon Eric

Brueren: “Het was een fantastische
dag. Ik ben hartstikke trots dat
we onze belofte waar hebben
gemaakt: dat iedereen, met welke
beperking dan ook, de triathlon
heeft kunnen ervaren. Dat is ook
wat dit evenement uniek maakt.
De X-triathlon is zo aangepast dat
iedereen mee kan doen. Ondanks
hun beperking die eindstreep halen.
Mensen dát geweldige gevoel
geven, daar doen we het voor.”
(Foto’s Francina Kedong)

LACO dartkampioenschappen

Venraynaar in de prijzen
Door: dartclub KDO Eindhoven
Karsten Boelens uit Venray werd samen met zijn team van KDO uit Eindhoven kampioen van de verliezersronde van de LACO kampioenschappen. Zaterdag 16 juni versloeg KDO het jeugdteam van DVS in de finale.
Onder leiding van Erik Doezé,
Inge Sanders en Iris Jacobs was het
complete team op deze dag aanwezig. Het team bestaat uit Cedric
Saes, Karsten Boelens, Martijn Saes,
Justin Coolen, Kevin Liebregts, Mike
Jansen, Mike Brands, Lorenzo Doezé
en Thomas Wilkes.

Complete team
was aanwezig

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

In de week van 9 september
vorig jaar is het jeugd-LACO team
van start gegaan in een poulefase.
Ze zaten in de poule bij het LACO
team van DBMN, DVO en TDV.
Ze wisten in de gehele poulefase
maar één wedstrijd met winstpunten
af te sluiten. Verder waren er erg
veel 3-2 partijen waardoor dit
een heel vertekend beeld gaf.
En dat lieten de jongens zien op de
finaledag van de LACO.
Doordat ze onderaan waren
geëindigd, kwamen ze terecht in

de verliezersronde. In de kwartfinale
mochten ze aantreden tegen de
jeugd van de PDB. Deze wedstrijd
werd gewonnen door de KDO
met 6-1. Daarna is deze wedstrijd
wel uitgespeeld en werd het 8-3.
Vervolgens mochten ze in de halve
finale aantreden tegen de RDB.
Deze wedstrijd was erg spannend
maar werd door de KDO gewonnen
met 6-3.

‘Enorm strakke
partij neergezet’
De finale werd uiteindelijk het
jeugdteam van de KDO tegen het
jeugdteam van DVS. Mike won zijn
partij en zette hiermee de stand op
1-0 voor de KDO. Tegelijkertijd waren
Thomas en Martijn hun single aan
het gooien, maar zij verloren helaas
met 3-1. Vervolgens was het de beurt
aan Karsten en Cedric. Cedric wist zijn
single met 3-0 te winnen, waardoor
het steeds spannender werd en de

druk bij Karsten lag. Karsten wist
enorm goed met deze druk om te
gaan en won zijn single met 3-1.
Vervolgens werden er vier koppels gespeeld. Mike en Thomas
waren een duo en Cedric en Karsten.
Het team had samen met de coaches
bepaald om met de sterkste opstelling te gaan staan. Mike en Thomas
verloren de koppel, maar Karsten en
Cedric wisten een enorm strakke partij neer te zetten. Waardoor het 4-3
voor de KDO stond. Vervolgens bleven deze twee koppels staan, aangezien ze super stonden te gooien.
Mike en Thomas wisten de koppel
binnen te slepen waardoor ze nog
maar één punt verwijderd waren
van de kampioenstitel. Karsten had
wel degelijk door dat dit punt erg
belangrijk was, Cedric begon een
beetje zenuwachtig te worden.
Gelukkig hielp zijn koppelmaat hem
er doorheen. Uiteindelijk wisten ze
de koppel te winnen. De einduitslag
werd 6-3 voor de KDO.
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Door Venray

Op stap met het Rooys Gidsen Gilde
Wie Venray wil ontdekken, kan dit natuurlijk op eigen gelegenheid doen. Een andere mogelijkheid is op stap
te gaan met het Rooys Gidsen Gilde. Deze groep vrijwilligers leidt al sinds 2011 bezoekers rond in en rondom het
centrum van Venray. En zij weten zelfs de ‘echte’ Venraynaren onderweg nog te verrassen.

Harry Frencken is een van de
twintig vrijwilligers van het Rooys
Gidsen Gilde en verantwoordelijk voor
de pr. Hij vertelt: “Het gilde werd in
2011 opgericht. In dat jaar ging het
centrum van Venray op de schop.
Tijdens de werkzaamheden werden
toen resten van de oude burggraaf,
een wal die Venray omringde, gevonden. Men heeft de hele route weten
te traceren. Een aantal inwoners,
waaronder ik, vond dat daar iets mee
gedaan moest worden. In Venlo kon
je een stadswandeling volgen en in
Roermond, maar nog niet in Venray.”
De burggraaf vormde een goed uitgangspunt voor een wandeling door
Venray, vond de groep, en zo werd het
Rooys Gidsen Gilde geboren.
In de loop der jaren heeft het
wandelgilde diverse wandelroutes
opgezet. Zo is er de route Historisch
Kwartier Venray, dat onder andere
langs het voormalige Ursulinenklooster
leidt, waar nu het gemeentehuis is
gevestigd. Er is de St. Anna route,

waarin aandacht wordt geschonken
aan de historie van de psychiatrische
zorg in Venray en voor de kinderen
is er bijvoorbeeld een digitale ontdekkingstocht. Onlangs werd daar de
wandeling Vak O op begraafplaats
Boschuizen aan toegevoegd.

Venray heeft grote
culturele rijkdom
“Hier liggen de oude graven die bij
de verplaatsing van het kerkhof van
de St. Petrus’ Banden kerk zijn verplaatst”, geeft Frencken aan. “We hebben van alle overleden de namen
weten te achterhalen.” Ook zijn er
plannen om bij de herdenking van
75 jaar bevrijding van Venray een
speciale bevrijdingsroute op te zetten. Dat zijn echter incidentele projecten. “Er zijn geen plannen voor
verder uitbreidingen. We concentreren
ons voornamelijk op het centrum van
Venray bij het uitzetten van de routes.
We houden het ook bij wandelingen

en gaan geen fietsroutes uitzetten.”
Elke wandeling start bij het VVVkantoor. Tussen Pasen en de herfstvakantie vindt iedere zaterdag in
samenwerking met het VVV een tocht
plaats. Daar kan iedereen, na aanmelding, zich bij aansluiten. “Daarnaast is
er de mogelijkheid om op aanvraag op
elk moment van de week een wandeling met het gilde te maken. We leiden
vaak scholen rond, maar ook vriendengroepen en families. Het contact met
de mensen is heel erg leuk. Soms zeggen mensen, die hier al zestig jaar of
langer wonen: ‘Ik heb dingen gehoord
en gezien waarvan ik nog nooit heb
geweten’. Venray heeft zo’n grote culturele rijkdom, het is erg leuk om die
te ontdekken.”
Vraag Harry Frencken echter niet
te kiezen wat hij het mooiste plekje
van Venray vindt. “Ik vind de Markt
erg mooi, net als het oude stadhuis.
Maar ook Jerusalem en de Grote Kerk
met alle kunstschatten zijn echt de
moeite waard.”

Vervolg voorpagina

Brukske viert Solfestival
Deze nieuwe editie van het
Solfestival werd breder opgezet,
liet de organisatie eerder al weten.
We willen iedereen uit Venray laten
zien hoe mooi onze wijk is en hoe
multicultureel. We hopen dat mensen elkaar ontmoeten en meer over
elkaar te weten komen”, stelde zij.
Het festival werd om 13.30 uur officieel geopend door wethouder Martijn
van Putten van gemeente Venray.
De wethouder vertelt hoe goed het is
dat dit soort festivals worden georganiseerd. “Het is belangrijk dat mensen
samen komen”, stelt hij. Na deze korte
onderbreking van het programma gaat
het festival door met de verschillende
acts. Er komen allerlei optredens voor-

bij. Zumba, het Venrays Mannenkoor
en de sambaband Batida zijn er dar
een paar van.

Frikandellen
en döner
De meeste mensen zijn deze
middag op het terras van het
festival te vinden, maar ook bij de
kraampjes is het druk. Kinderen
worden geschminkt en wie het leuk
vindt, kan zijn haar laten vlechten.
Bij de verschillende kraampjes is
de verscheidenheid aan culturen
in de wijk goed te zien. Bij het
ene kraampje worden frikandellen
verkocht en bij de andere döner.

Ook Gert van der Steen, van het
wijkteam in Brukske, ziet dit. Hij is met
het wijkteam aanwezig op het festival
en probeert met zoveel mogelijk
buurtbewoners in gesprek te komen.
“Het is heel belangrijk dat mensen uit
een buurt met elkaar praten”, vindt
hij. “Daar willen wij als wijkteam
voor zorgen. Buurtbewoners kunnen
bij ons melden wat er bijvoorbeeld
anders moet in de buurt. Ook geven
wij bij een festival als dit informatie
over de veiligheid binnen de buurt
en wat er allemaal gaat veranderen.”
Tot nu toe gaat het in gesprek komen
met de mensen soms wat moeizaam.
“Bij een festival als dit zijn de meeste
mensen niet echt bezig met iets als

een wijkteam. Ze praten meer met
mensen die ze al kennen en kijken
naar de optredens. Maar elk gesprek is
er eentje.”

‘Saamhorigheid
vermeerderen’
De optredens op het grote podium
trekken verreweg de meeste aandacht. Vooral als de sambaband Batida
gaat spelen, verzamelt een grote
groep bezoekers zich om het podium.
Iedereen uit de buurt lijkt het naar
de zin te hebben en daar is Johan
Tomassen, één van de organisatoren,
erg tevreden mee. “De meeste buurtbewoners vermaken zich altijd goed

op het festival. Ook hoor ik soms verhalen dat mensen goede buren hier
hebben leren kennen. Voor die dingen
doen we het. Om de samenhorigheid
te vermeerderen en de verschillende
culturen samen te brengen.”
Het is duidelijk dat de bedoeling
van het festival is om de bewoners
samen te brengen en dat lijkt deze
middag aardig te lukken. Aan het
einde van de dag geeft het mannenkoor nog een laatste optreden in
het wijkcentrum. Terwijl de mannen
zingen, hangen boven hen de verschillende vlaggen van de bewoners
van Brukske. De buurt omarmt alle
culturen en is er trots op, straalt het
Solfestival uit.
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Zomeravond natuurwandelroute

Uitvoering Feessie de Musical

Singing Sunday

Tijd: 18.30 uur
Locatie: De Leunse Paes Leunen

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

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Gastrobar TOF Venray

Beachparty voor basisschool

Beachparty (14+)

Tijd: 19.00 uur
Locatie: OJC DIM Blitterswijck

Tijd: 20.30-02.00 uur
Locatie: OJC DIM Blitterswijck

Bel Concerto Italiano

Nationale Nacht
van de Nachtvlinder

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Stichting Carillon Venray
Locatie: stadspark Venray

Tijd: 21.30-00.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Het Spekt 2, Geijsteren

Receptie jubilarissen
Schutterij ‘t Zandakker
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan
Venray
Locatie: Schuttersweide Merselo

za
23
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24
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06
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50+-wandeling
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden Merselo
Locatie: Den Hoek Merselo

Samen aan Tafel
Tijd: 12.30 uur
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Supercup

Bijeenkomst over vervoer

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: Match Venray

wo
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Excursie Rake Kwasten

do
28
06

Taalcafé

Snuffelmarkt

Euroregioparade

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Zangers van St. Frans
Locatie: parkeerplaats Langeweg Venray

Tijd: 10.00-19.00 uur
Organisatie: Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
en Belgische Korpsen
Locatie: centrum Venray

Optredens langs de Maas

Garagesale

Tijd: vanaf 10.30 uur
Organisatie: Kemmerekoor Geijsteren
Locatie: vanuit haven Wanssum richting dorpsplein
Geijsteren

Tijd: 10.30-15.00 uur
Locatie: Antoniusveld Venray

Fietscrosswedstrijd

Zomerse Zondag

Jera on Air

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: natuurbelevingstuin Landweert Venray

Tijd: 11.00-23.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: foyer Schouwburg Venray

Tijd: 16.00-01.00 uur
Locatie: Agrobaan Ysselsteyn

Dansvoorstelling Seizoenia

Slootjesdag

Bijeenkomst Match on Tour

Tijd: 13.30-19.00 uur
Organisatie: Danshuis Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.30-16.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Rosmolen Geijsteren

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locaties: Den Hoender Venray

Beachvoetvolleytoernooi

Beachvoetvolleytoernooi

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: FC Coronaas en café Het Moment
Locatie: tegenover café Het Moment Venray

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: FC Coronaas en café Het Moment
Locatie: tegenover café Het Moment Venray

Beachvolleytoernooi

Tuinconcert

Locatie: Mgr. Hanssenstraat Oostrum

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Pelgrimshuis Smakt

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.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Voor groenteplanten,o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomennaar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
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.

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/klepelmaaier/
spitmachine/weidebloter/kiepper/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tuinbouwmachines/tractor enz.
Alles aanbieden. v. Dijk 06 19 07 69 59.
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.

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

www.poetszorg.nl
TUHMAN

Tel. 06 14 82 72 00
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: schildersgroep De Rake Kwasten
Locatie: De Bleek en St. Annaterrein Venray

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Excursie De Rake Kwasten
De Rake Kwasten bestaat uit Anton Biemans, Peter Peeters, Kees Moerkerk en Wim Custers. De vier Venrayse
schilders organiseren een excursie voor leden van AVOS of andere seniorenverenigingen. Ook senioren die niet
bij een vereniging zijn aangesloten zijn welkom.

cultuur 19

Bel Concerto Italiano
in Venray
Stichting Carillon Venray organiseert op vrijdag 22 juni een Bel
Concerto Italiano in het stadspark van Venray bij de toren. Het concert
begint om 20.30 uur.
Met het concert bedankt
Stichting Carillon Venray haar vrienden, maar iedereen is welkom om te
komen luisteren. Het Italiaanse
concert wordt ingeluid door carillonneur Rosemarie Seuntiëns en tenorzanger Ben Heijnen. “Er is gekozen
voor een Italiaanse concertvorm,
waarbij de klank van de stem van
Ben Heijnen door luidsprekers hoog
in de toren, samen met de klokken-

De amateurkunstschilders geven
uitleg over hun schilderijen. Zij schilderen portretten en abstract. Onlangs
hebben zij in de Bleek het winkelpand
met nieuwe schilderijen heringericht.
De start van het programma is om
14.00 uur bij de Bleek. Na de bezichtiging met uitleg van de schilders,
wandelen de bezoekers naar het ate-

lier op het St.Annaterrein. Een Avos-lid
vertelt onderweg over de kunst die
ze tegenkomen. Daar wordt gelegenheid gegeven om naast het atelier
de muur, die in 2017 bij het evenement Schijt aan de Grens werd gefabriceerd, in alle rust te bekijken. De
muur heeft hier een nieuwe plaats
gekregen. Over de afbeeldingen op de

muur gaan De Rake Kwasten het een
en ander vertellen. Geïnteresseerden
dienen zich van tevoren aan te melden
via info@avonsvenray.nl
Er is plek voor maximaal twintig
deelnemers, maar bij voldoende interesse wordt er mogelijk een tweede
excursie ingepland. Voor meer informatie, bel 06 13 44 86 44.

Achtste Kunstfladder Venray
In Venray vindt op zondag 8 juli voor de achtste keer de Kunstfladder plaats. Tijdens deze kunstmarkt presenteren ongeveer zestig kunstenaars op het Schouwburg- en Henseniusplein hun kunst. De kunstenaars komen uit
de regio, maar ook uit allerlei andere windstreken.

klanken naar beneden zal dwarrelen”, aldus de organisatie. Er wordt
een aantal herkenbare opera-aria’s
ten gehore gebracht, waaronder
‘O sole mio’, ‘La Donna e Mobile’ en
muziek uit de film The Godfather.
Het concert duurt 45 minuten.
In de toekomst gaan er vaker
Carillon-concerten in samenwerking
met andere muzikanten en gezelschappen gehouden worden.

Optredens bij
‘t Pelgrimshuis
in Smakt
Bij ‘t Pelgrimshuis in Smakt vinden in juni en juli twee optredens
plaats. Zondag 24 juni staat muziekensemble Nooit Gedacht op het
programma en op zondag 1 juli organiseert muziekvereniging
O.L. Vrouwe Gilde uit Holthees en Smakt een zomerconcert in de
kloostertuin.
Muziekensemble Nooit Gedacht
uit Wellerlooi treedt op zondag
24 juni om 15.00 uur op. Het tuinconcert vindt plaats op het verenigingsplein aan de achterzijde van
‘t Pelgrimshuis. Het 35-koppige
muziekensemble, onder leiding van
de dirigent Rob Jacobs, speelt
muziek variërend van kerst tot pop
en rock. Het thema van deze middag is Mediterraans.
Op zondag 1 juli organiseren muziekvereniging O.L. Vrouwe
Gilde uit Holthees-Smakt en

’t Pelgrimshuis in Smakt een
zomerconcert in de kloostertuin,
op het verenigingsplein achter
’t Pelgrimshuis. De muziekvereniging, onder leiding van de nieuwe
dirigent Bart Klerken, speelt muziek
passend bij het thema van de middag: ‘Mediterraans’. Als verrassing
treedt een muzikaal zangtalent op
uit de regio. Ook dit concert begint
om 15.00 uur. Toegang van beide
concerten is gratis. Daarna organiseert ‘t Pelgrimshuis een
Mediterraans buffet.

Samen Nederlands
praten bij BiblioNu
Op de kunstmarkt zijn net als
voorgaande jaren verschillende kunstvormen te zien. Onder andere schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek,
fotografie, edelsmeedkunst, glaskunst
en textiel zijn vertegenwoordigd. Uit
de Kunstfladder blijkt de creativiteit
van Venray. “Er zijn behoorlijk veel
regionale kunstenaars aanwezig en
ook Venray is best goed vertegenwoordigd. Je kunt dus zeker wel zeg-

gen dat Venray creatief is”, zegt Ellis
Huijs van de Kunstfladder.
Daarnaast heeft de organisatie
van de Kunstfladder nog een aantal
extra activiteiten georganiseerd als
aanvulling op de kunstwerken. Zo zijn
er diverse dans- en muziekoptredens
en is de caravan van De Kleurdoos
aanwezig om de jonge bezoekers te
schminken. Atelier Zus&Zus is er om
workshops te geven aan zowel kinde-

ren als volwassenen en er zijn verschillende kunstenaars die live werken.
Dit jaar komen er als extra nog een
paar jonge graffitikunstenaars naar
het evenement om een demonstratie te geven. De Kunstfladder begint
om 11.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. Toegang tot het evenement
is gratis. Meer informatie is te vinden
op www.kunstfladder.nl of op
www.facebook.com/kunstfladder

Schrijfwedstrijd

De Raadselige Roos
Het Literair Café Venray organiseert dit jaar opnieuw de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos.
Amateurschrijvers en -dichters kunnen tot maandag 1 oktober hun werken insturen voor de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd krijgen zowel
proza- als poëzieschrijvers vanaf
18 jaar de kans om een verhaal of
gedicht in te zenden. Een gedicht
moet uit minimaal 50 en maximaal
150 woorden bestaan. Een prozaverhaal uit minimaal 500 tot maximaal
1.500 woorden. De inzendingen

mogen niet eerder gepubliceerd zijn
en moeten in het Nederlands zijn.
De prijsuitreiking van de Raadselige
Roos vindt plaats op zondag 20 januari in Venray. Er zijn prijzen voor de
eerste prijswinnaars in de categorieën proza en poëzie en er is een
publieksprijs. Het thema van de

schrijfwedstrijd is dit jaar ‘speelruimte’.
Deelnemers kunnen hun inzending vóór maandag 1 oktober per
e-mail naar raadseligeroos@
literaircafévenray.nl sturen.
Meer informatie is te vinden op
www.literaircafévenray.nl

In de bibliotheek in Venray vindt op donderdag 28 juni het Taalcafé
plaats. Het Taalcafé wordt maandelijks op de laatste donderdag van de
maand van 13.00 tot 14.30 uur georganiseerd door BiblioNu Venray.
Tijdens het Taalcafé kunnen
bezoekers samen de Nederlandse
taal oefenen. Er zijn zowel mensen
die nog niet zo lang Nederlands
praten en mensen die de taal goed

spreken. Elke bijeenkomst heeft een
ander thema.
Deelname is gratis. Meer informatie over het Taalcafé is te vinden
op www.biblionu.nl

Dorpsfeest

Zomerse Zondag
in Castenray
In Castenray wordt op zondag 24 juni de Zomerse Zondag gehouden.
Het dorpsfeest van Castenray start om 11.00 uur.
Als eerste staat de zeskamp op
het programma. Deze begint om
11.00 uur. Om 12.00 uur gaat de
brunch van start. Voor de kinderen is
er een springkussen, goochelaar en
er kan mee worden gezongen met
de door hun zelf uitgekozen liedjes
tijdens de karaoke. Dit jaar zal er

weer, naar jaren van afwezigheid,
een bierpulschuifbaan aanwezig zijn
op het terrein, waar je kunt strijden
wie het verste kan schuiven. De Blue
Band sluit de dag af. Het dorpsfeest
vindt plaats in de Matthiasstraat,
tegenover Gemeenschapshuis
De Wis.

HORST

ROERMOND

HEERLEN

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

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

WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Moderne, greeploze keuken in matzwart 310 x 247 cm

Elias

stĳlvol uiterlĳk met praktische indeling 285 x 185 cm

€ 7499,-

Trent

€ 3999,-
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