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Paasrazen op circuit
Traditiegetrouw vonden op tweede paasdag 22 april de Paasraces plaats op het circuit van Raceway Venray aan de Peelweg in Ysselsteyn. Toeschouwers hoefden zich
op deze zonovergoten dag niet te vervelen, want ze kregen een goed gevuld programma voorgeschoteld. Onder andere de bekende klasses Stockcar F1, Stockcar F2,
Stockcar F2 Junioren en LMV8 waren te zien. De gastklasse was de ‘2litre Hotrod’. Zij bekeken de baan van de andere kant, want ze reden, in tegenstelling tot de andere
klasses, hun races rechtsom.

Waslijst aan vragen

Zonnepark Smakt terug
op politieke agenda
Het zonnepark in Smakt keert volgende maand terug op de politieke agenda. Na de behandeling in de
commissie Wonen op dinsdag 7 mei neemt de gemeenteraad op dinsdag 28 mei een besluit. Het onderwerp
werd op dinsdag 12 februari nog van de raadsagenda gehaald.
De politiek sprak op 22 januari in
de commissie Wonen voor het laatst
over het initiatief van de Duitse projectontwikkelaar Kronos Solar. CDA,
D66 en Venray Lokaal vonden het
plan niet rijp genoeg om te beslissen over een ‘verklaring van geen
bedenkingen’. Eerder ondernam
ProVenray al een poging het onderwerp van de raadsagenda te halen.

Er is veel weerstand in Smakt om op
een agrarisch terrein van 25 hectare,
tussen de A73 en de spoorlijn, 96.800
zonnepanelen aan te leggen. Ook de
dorpsraad Smakt-Holthees verzet zich
tegen de komst van het zonnepark.

Vragen aan college
In de afgelopen maanden is er
veel informatie boven tafel gekomen.

De drie coalitiepartijen dienden
op maandag 11 maart een waslijst
aan vragen in bij het College van
B&W. Vijf weken later kwamen de
antwoorden. Een heikel punt blijft
het geluid. Kronos Solar liet het
GeluidBuro een geluidsonderzoek
uitvoeren.
Lees verder op pagina 04
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Gebruik en beheer woningen

Overeenkomsten voor afbouw
Het Roekenbosch getekend
Voor de afbouw van
vakantiepark Het Roekenbosch in
Blitterswijck zijn op maandag
15 april drie overeenkomsten
ondertekend. Hierin is alles
vastgelegd voor de afbouw van het
park. In deze overeenkomsten zijn
afspraken gemaakt over het aantal
woningen dat binnenkort gesloopt
wordt en over het tijdelijke
gebruik en beheer van de overige
woningen.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen
Jeanine Hendriks
Redactionele bijdragen
Vera Andriessen, Anne Jakobs,
Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Voor het afbouwscenario zijn
drie overeenkomsten gesloten. Eén
tussen Wonen Limburg, gemeente
Venray en Het Roekenbosch voor de
verhuur en het beheer van 44 woningen voor woonurgenten, jongeren uit
Blitterswijck en enkele mensen die al
permanent op het park verbleven. De
tweede overeenkomst is tussen OTTO,
de gemeente en Het Roekenbosch
over de verhuur en het beheer van
57 woningen (waarvan negen als
reserve) voor de huisvesting van 250
arbeidsmigranten. En tot slot een
derde en overkoepelende overeenkomst tussen gemeente Venray en
Het Roekenbosch over de afbouw van
het park gedurende de resterende
tijd van de erfpachtovereenkomst in
2029.

Voorbereidingen
In de aanloop naar de ondertekening van de overeenkomsten zijn de
voorbereidingen voor de uitvoering
al opgepakt. Wonen Limburg is in
volle gang met de toewijzing van de
44 woningen en nagenoeg alle 250
arbeidsmigranten verblijven inmiddels op het park.

maanden voordat de feitelijke
sloop plaatsvindt. Een deel van de
overblijvende woningen is voor de
huisvesting van arbeidsmigranten
en woonurgenten. Eind 2029 worden
ook de laatste woningen gesloopt.
Met dit scenario verwacht gemeente
Venray tot een oplossing te komen
voor de ervaren problematiek op en
rondom het park.

Afbouwplan

Beheer

De gemeenteraad stemde op
dinsdag 12 februari 2019 in met het
afbouwen van Het Roekenbosch.
Ongeveer de helft van de huisjes
op het vakantiepark wordt zo snel
mogelijk gesloopt. Vanwege alle
noodzakelijke wettelijke procedures
duurt het nog minstens enkele

Enkele eigenaren van huisjes
op het park hebben ervoor gekozen
hun huisje recreatief te blijven
gebruiken. De gemeente controleert
of dit in de praktijk ook bij recreatief
gebruik blijft en handhaaft hier
zo nodig op. Dat geldt ook voor
tijdelijke gebruik van de huisjes door

arbeidsmigranten en woonurgenten.
Het beheer van de huisvesting voor
de arbeidsmigranten ligt bij OTTO.
Hiervoor is een beheerdersechtpaar
permanent op het park en is er elke
middag inloopspreekuur voor de
arbeidsmigranten bij de receptie.
Wonen Limburg is verantwoordelijk
voor het sociaal beheer van de 44
woningen voor de woonurgenten en
de jongeren.
Om overlast gevende situaties
tot een minimum te beperken, wordt
een klankbordgroep rond het beheer
van het park in het leven geroepen. Hieraan nemen in ieder geval
Wonen Limburg, het bestuur van Het
Roekenbosch, OTTO en gemeente
Venray deel. Ook een vertegenwoordiging van de omwonenden sluit aan.

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
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

Priesterwijding Marthoma in India
Diaken Marthoma Alexander wordt op donderdag 25 april tot priester gewijd in zijn thuisland India. Hij kwam in september 2018 als kapelaan
naar Venray om het priesterteam te versterken. Twee maanden later vond in Roermond de diakenwijding plaats.
Marthoma is afkomstig uit het
bisdom Trivandrum. Daar wordt hij
door zijn eigen bisschop in India tot
priester gewijd. Hij is op 14 april
vertrokken en keert op 14 mei weer

terug naar Venray. Hij behoort tot een
groep Indiase priesterstudenten die
zes jaar geleden op basis van een uitleenproject naar Nederland kwam. Het
eerste deel van zijn opleiding volgde

hij in India. Daarna vervolgde hij zijn
priesterstudie op het Grootseminarie
in Rolduc en leerde de Nederlandse
taal. Officieel wordt Marthoma priester van het bisdom Trivandrum, maar

afgesproken is dat hij na zijn wijding nog tien jaar in het bisdom
Roermond werkzaam blijft. Daarna
is hij vrij om mogelijk terug te keren
naar India.

Leunen krijgt nieuwe website
De dorpsraad van Leunen is bezig met het opzetten van een nieuwe website. Dorpsraadlid Misja Nabben presenteerde de opzet maandag 15 april
in de dorpsraadvergadering.
Leunen heeft momenteel nog
twee websites. Eentje van de
dorpsraad en de andere ‘dorpskern Leunen’ houdt bewoners op
de hoogte over de aanpak van het
dorpsplein en omgeving. Beide worden samengevoegd in de nieuwe
versie die wordt beheerd door dorpsraadleden. Naast nieuws over de

dorpsraad, zoals agenda’s, notulen en
jaarverslagen, komt er een overzicht
van alle verenigingen en stichtingen,
nieuwsberichten over het dorp, een
evenementenagenda en een fotoalbum. “Verenigingen kunnen hun activiteiten en berichten doorgeven aan
de dorpsraadleden die toegang hebben tot de website”, zei Misja Nabben.

De Facebookpagina van de dorpsraad blijft bestaan. “Beide platformen
blijven we gebruiken. Op de website
kunnen we uitgebreidere informatie
delen. Op Facebook komt alleen een
korter bericht met een doorverwijzing
naar de site voor meer info,” aldus
Nabben. De dorpsraadleden stemden in met het plan. Ze hopen dat de

dorpsagenda, die uit het dorpsblad
LVH Courant is verdwenen, nieuw
leven wordt ingeblazen. Het komt
vaker voor dat verenigingen gelijktijdig iets organiseren. “Het is in het
belang van alle verenigingen de
evenementen aan te melden voor
de agenda”, zei dorpsraadlid Gerrie
Pijpers.
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Charitatieve organisaties willen duidelijkheid

‘Lummelen over bibliotheekgebouw’
Het bibliotheekgebouw aan de Merseloseweg in Venray is in trek.
Stichting Beheer Verzamelgebouw Charitatieve Organisaties heeft een
ondernemingsplan geschreven om tien charitatieve organisaties onder
een dak te vestigen. Zij willen zich graag vestigen in het
bibliotheekgebouw, terwijl er nog onduidelijkheid bestaat over de
eventuele verhuizing van de bibliotheek, waardoor ze ongeduldig
worden.
Het doel van de stichting, dat 2,5
jaar geleden gestart is met het schrijven van het plan, is om een bijdrage
te leveren aan het armoedebeleid,
de zorg en de leefbaarheid. Het gaat
dan met name over de ondersteuning
van kwetsbare inwoners van Venray
in hun primaire levensbehoeften. Een
gezamenlijke huisvesting maakt deze
activiteiten mogelijk en zorgt ervoor
dat de organisaties elkaar kunnen versterken en dat de kosten gezamenlijk
gedeeld kunnen worden, zo valt er te
lezen in het plan.

Bieb beste locatie

Schouwburg Venray

Theaters werken aan
één theatermerk
Schouwburg Venray gaat de komende jaren samenwerken met De Maaspoort Theater & Events (Venlo),
TheaterHotel De Oranjerie (Roermond), Munttheater (Weert) en DOK6 Theater (Panningen). Het doel van de
samenwerking is het creëren van een nog aantrekkelijker theateraanbod voor de regio en het bereik van meer
bezoekers.

Onder andere de Goederenbank,
Voedselbank en Speelgoedbank zouden zich in het nieuwe gebouw gaan
vestigen. De organisatie heeft tien
andere locaties bekeken, maar denkt
dat dit de beste optie is. “Het ligt niet
midden in het centrum en enigszins uit
het zicht, zegt Leo Janssen, voorzitter
van de stichting. Zo kunnen mensen
redelijk anoniem het gebouw bezoeken. Daarnaast is de grootte van 2.000
vierkante meter precies de grootte
die we nodig hebben. Ook is het dak
geschikt om zonnepanelen op te leggen, waardoor we klimaatneutraal
energie kunnen opwekken.”

Afhaken
Ze willen zo snel mogelijk het
gebouw betreden. Maar daarvoor

moet er eerst duidelijkheid zijn
over de verhuizing van de bibliotheek. Voor stichting Match en de
Voedselbank duurt dat te lang, zij
hebben zich teruggetrokken. “De
Voedselbank heeft een aanbod
gehad van sociale werkplaats NLW.
Zij zijn genoodzaakt snel te handelen, omdat het oude gebouw
niet meer voldoet. Als het nog lang
duurt gaan meer partijen afhaken en hebben we straks helemaal
geen gebouw meer nodig”, vertelt
Janssen. Hij stelt vooral duidelijkheid te wensen van de gemeente.
“Wanneer het niet doorgaat in het
bibliotheekgebouw dan is dat zo,
maar dan kunnen we in ieder geval
verder. De politiek moet hier een ‘ei
over leggen’, want nu zijn we maar
een beetje aan het ‘lummelen’.“

Beslissing volgt later
dit jaar
De gemeenteraad beslist pas later
dit jaar over een eventuele nieuwe
locatie van de bieb. Ook hebben de
laatste raadsvergadering op dinsdag
16 april en tijdens de commissievergadering van een week eerder verschillende politieke partijen hun twijfels
geuit over de verhuizing. Zij vinden
dat het huidige bibliotheekgebouw
voldoet en dat een verhuizing niet
noodzakelijk is.

70%
KORTING
Directeuren Noord- en Midden Limburgse Theaters (Foto: Rob Nijpels)
De theaters opereren in de loop
van seizoen 2019-2020 onder één
theatermerk en presenteren hun totale
aanbod op een gezamenlijke website.
De Provincie Limburg ondersteunt dit
initiatief en kende hiervoor onlangs
een subsidie van in totaal 210.000
euro toe. De bundeling van krachten
moet resulteren in een toegankelijker
en aantrekkelijker theateraanbod
voor de regio Noord- en MiddenLimburg. Deze samenwerking gaat
onder andere over het gezamenlijk
produceren van voorstellingen,
afstemmen van de programmering,

intensieve samenwerking op het
gebied van marketing en techniek als
ook het delen van kennis.
Het opbouwen van één theatermerk en een geïntegreerde programmering- en marketing organisatie
zal naar verwachting enkele jaren in
beslag nemen. Inmiddels wordt hard
gewerkt aan de opzet van een gezamenlijke website die het totale aanbod van de theaters op overzichtelijke
wijze gaat presenteren. Deze site, die
naast de eigen websites van de verschillende theaters gelanceerd wordt,
zal in de loop van 2020 online gaan.

Brigitte van Eck van het
Munttheater spreekt namens de vijf
theaters: “Wij zijn ontzettend verheugd dat de Provincie onze ambities ondersteunt zodat we concreet
vorm kunnen geven aan de samenwerking. De uiteindelijke winnaar van
onze samenwerking is ons publiek: de
huidige bezoekers, maar hopelijk ook
veel nieuw publiek. We zien er naar uit
om dit traject samen met ons publiek,
artiesten, medewerkers en gemeentes
tot een succes te maken. En we hebben samen nog veel meer ideeën die
we tot uitvoer willen brengen”.

DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vrijdag 26 april
Zaterdag 27 april
Zondag 28 april

10.00 - 21.00
12.00 - 17.00
12.00 - 17.00
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Zonnepark Smakt terug op politieke
agenda
De uitkomst is dat aan de zuidkant
van het zonnepark een buffer van vijf
meter wordt vrijgehouden voor reeën
en dassen. Het hekwerk rondom de
zonneweide steekt 10 centimeter
boven het maaiveld uit, zodat de das
en andere kleinere dieren een vrije
onderdoorgang hebben. Het college
meldt dat dit als voorwaarde in
de vergunning komt. Op de vraag of
het zonnepark niet een stuk kleiner
kan, reageert het college dat Kronos
Solar ‘bij grote bezwaren’ bereid is tot
een extra bufferzone aan de oostkant.
Hier is de afstand tot de huizen het
kleinst.

Gesprekken
omwonenden

Dat liet de gemeente opnieuw
beoordelen door Peutz. Omwonenden
vertrouwden de onderzoeken niet en
schakelden op hun beurt adviesbureau Kragten in. Kragten sprak van
onjuistheden en oordeelde dat het
rekenmodel niet goed was toegepast, waardoor er fouten in het rapport zouden zitten. Bovendien was
de gecumuleerde geluidsbelasting
van wegverkeer, spoorlijn en het
zonnepark, inclusief de negen transformatoren (omvormers), niet goed
onderzocht. Kronos Solar liet daarop
het GeluidBuro een nieuw onderzoek
doen. ‘Om onduidelijkheden weg te
nemen hebben we een nieuwe analyse laten maken waarin alle aspecten
worden meegenomen’, meldt directeur Frank Bohne van Kronos Solar in

een brief aan de gemeenteraad.

‘Nagenoeg niet
waarneembaar’
Het college erkent dat de eerste
geluidsrapportage ‘onvolkomenheden
bevatte’. ‘Daarom zijn de rapportages
maximaal gecontroleerd, waarmee
maximale zorgvuldigheid is betracht’,
zegt het college in de beantwoording
van de vragen. Uit het tweede onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting
hoger uitvalt. In eerste instantie was
sprake van een toename van maximaal 0,4 db, dat is nu verhoogd naar
1,3 db en bij camping De Barrier naar
1,7 db. Volgens het college valt de
stijging van de geluidsbelasting mee.
‘Hoewel in theorie sprake is van een

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393

verslechtering, is de geluidstoename
beperkt en niet of nagenoeg niet
waarneembaar.’
De eigenaar van camping De
Barrier wil een aarden geluidswal tussen het bosgebied op het campingterrein en het zonnepark. Vanwege de
hoge kosten stelt Kronos Solar dichte

groene beplanting als alternatief voor,
met op enkele plekken een brandwal,
om zo de zonnepanelen aan het zicht
te onttrekken.

Ecologisch onderzoek
Voor de flora en fauna is een
ecologisch onderzoek uitgevoerd.

Begin dit jaar heeft Kronos Solar
contact opgenomen met elf direct
omwonenden. Er vonden negen
gesprekken plaats, twee buurt
bewoners gingen niet op de uitnodiging in. Gemeente Venray huurde een
medewerker van gemeente Gennep
in voor onafhankelijke gespreks
verslagen. Deze verslagen worden
straks samen met de bezwaarschriften bij het plan gevoegd. Als de raad
op dinsdag 28 mei akkoord gaat, dan
wordt het plan opnieuw ter inzage
gelegd voor een bezwaartermijn van
zes weken. Bewoners kunnen ook,
vanwege waardevermindering van
hun eigendom, een planschadeclaim
indienen. Als claims worden toegewezen, dan zullen de kosten op Kronos
Solar worden verhaald, meldt het
college.

Maessen voorstander van zonnepanelen op bedrijfsdaken

‘Helft logistieke bedrijven wil
geen zonnepanelen’
Daken van bedrijfshallen en logistieke loodsen zouden een goed alternatief zijn voor zonneparken op
landbouwgrond. De gemeenteraad nam hierover een unaniem een motie aan. Toch blijkt er bij ondernemers
veel weerstand. Harry Maessen, eigenaar van veel logistieke gebouwen op Venrayse bedrijventerreinen,
merkt wel een omslag bij zijn logistieke huurders.
“Drie, vier jaar geleden wilde
niemand zonnepanelen op het dak.
Dat is nu aan het veranderen”, vertelt
Harry Maessen. “De logistieke ondernemers willen ook bijdragen aan de
duurzaamheid. Maar zeker de helft
van mijn huurders wil het nog steeds
niet. Zonnepanelen kunnen brandgevaarlijk zijn en ze hebben onderhoud
nodig. Ondernemers willen niet dat
er mensen op hun dak komen die
niets met logistieke activiteiten te
maken hebben”, stelt Maessen.

kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Ik denk dat van bestaande panden zeker meer dan de helft van het
dak te gebruiken is.”
Bij een bijeenkomst over de energietransitie in Oirlo werd onlangs
gemeld dat Maessen geen voorstander
van zonnepanelen op bedrijfsdaken
zou zijn. “Dat is zeker niet waar. Ik ben
er 100 procent voorstander van”,
meldt hij. “Momenteel ben ik bezig
met de bouw van een groot logistiek
centrum in Heijen. Er komt een stevige
staalconstructie in zodat het dak volledig te benutten is voor zonnepanelen.”

‘Meer dan de helft is
te gebruiken’
Motie door CDA en
Volgens Maessen zijn de meeste
logistieke panden in Venray qua con- ProVenray
structie geschikt voor zonnepanelen.
“De meeste daken zijn overbemeten
en kunnen meer gewicht dragen.
Aan beide zijden van de kolommen

De gemeenteraad nam op 18
december 2018 unaniem een motie
aan die was ingediend door CDA
en ProVenray. De raad wil zo veel

mogelijke duurzame energie
opwekken om de ambities van
de energietransitie waar te
maken. De partijen spraken uit
terughoudend te zijn met het
inzetten van landbouwgrond voor
zonneweides. Daarom moeten zo
veel mogelijk daken van stallen en
hallen benut worden voor zonneenergie. Ondernemers zouden vaak
niet goed op de hoogte zijn van de
fiscale regelingen en subsidies, zoals
de SDE+ subsidie. Het College van
B&W wordt in de motie opgeroepen
om voor maandag 1 juli met de
ondernemersverenigingen een plan
op te stellen. Doel van het plan is
om bedrijven actief te benaderen
en te adviseren op het gebied van
het plaatsen van zonnepanelen
op daken. Op bedrijventerrein
Smakterheide ligt alleen al een
dakoppervlak van 60 hectare.
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Klimaatneutrale boerderij in Oirlo

Mogelijk ook een Kipster voor varkens
Ruud Zanders, directeur van Kipster in Oirlo, klom uit een zware periode na het faillissement van zijn veehouderij in 2007, veranderde zijn visie op het huidige voedselsysteem en begon samen met drie andere ondernemers de meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld. Inmiddels is hij samen met zijn
zakenpartners bezig om Kipster uit te breiden naar Amerika en andere landen in Europa en wil hij mogelijk met
hetzelfde concept een varkensbedrijf beginnen.

In 1998 nam Zanders samen met
zijn broer het kippenbedrijf over van
zijn ouders. Van oudsher kreeg hij mee
om de veehouderij groot te maken.
Uiteindelijk zorgde onder andere
de snelle groei van het bedrijf, het
uitbreken van de vogelpest en een
slechte investering in het buitenland
voor een faillissement in 2007. “Het

was een zwarte periode. Ik raakte
mijn huis kwijt en belandde samen
met mijn vrouw en drie dochters in
een huurhuis. Vanaf toen vroeg ik
me af of de manier waarop we ons
voedsel krijgen wel de juiste wijze is”,
vertelt Zanders.
In 2013 zette Zanders de eerste
stappen voor het begin van Kipster, nu

een kippenbedrijf met 24.000 kippen
die op een dier-, milieu-, en mensvriendelijke manier voedsel produceren. Inmiddels werken er in totaal
vijftien medewerkers voor de klimaatneutrale boerderij en hebben de
ondernemers serieuze plannen om het
concept van Kipster ook voor varkens
te ontwikkelen.

Levende standbeelden
in het centrum
Tijdens de koopzondag op 28 april vullen levende standbeelden het centrum. Al voor het vierde jaar tonen
professionele acteurs naast diverse prijswinnende acts ook diverse nieuwe acts aan het publiek tijdens het
zogeheten Living Statue Festival.

Kipster richt zich op het voeden
van zoveel mogelijk mensen per hectare grond. Volgens Zanders zijn we de
oorspronkelijke functie van dieren in
ons voedselsysteem uit het oog verloren door het intensiveren van de landbouw. Het systeem schiet door in het
streven naar de hoogste productiviteit
tegen de laagste prijs. Hij legt uit dat
Kipster geen veevoer verbouwt, maar
de kippen voedsel geeft dat voortkomt
uit reststromen van voedselproducten
of reststromen van het land die niet
geschikt zijn voor mensen.

Dier,- milieu,- en
mensvriendelijk
Volgens Zanders kunnen dieren
dit afval goed verwerken en omzetten. “We proberen het dier met zoveel
mogelijk respect, zo goed mogelijk te
benutten en daarnaast geen vruchtbare
grond te verspillen. Onze kippen hebben bij ons eerst een primaire functie en daarna een secundaire als ze
economisch geen nut meer hebben.”
Alle kippen gaan uiteindelijk naar de
slacht en komen terecht in de supermarkt. Kipster vergast daarom ook
geen haantjes die geen eieren kunnen
leggen. Die brengen ze groot om ze
daarna te slachten zodat de haantjes
nog opgegeten kunnen worden.

Dierenwelzijn

De levende beelden staan verdeeld over de drie belangrijkste
winkelstraten: De Grotestraat, De
Schoolstraat en De Bleek. Op de

Grotemarkt vindt tussen 12.30 en
16.30 uur de activiteit ‘hoe word ik
een Living Statue?’ plaats voor maximaal 75 kinderen. In tien minuten

worden ze geschminkt, aangekleed
en leren ze hoe levende beelden het beste kunnen gaan staan.
(Fotografie: Natalie Luys)

Het welzijn van het dier is daarnaast een belangrijke factor voor
Kipster. “Of we diervriendelijk zijn? Dat
is moeilijk te zeggen, want we kunnen een kip niet verstaan. Uiteindelijk
bepalen wij wanneer de kip voedsel
krijgt, gaat slapen en ook wanneer
ze dood ‘moet’, maar bij het ontwerp
van de boerderij staat het welzijn van
de kip wel centraal”, legt Zanders uit.
In de boerderij, waarvan het dak vol
ligt met 1.097 zonnepanelen, is een
natuurlijke bosrijke omgeving nagebootst met veel afwisseling, daglicht
en verse buitenlucht. Daarnaast is er
weinig gevaar voor roofdieren door

omheinde uitloop, overdekt met een
net. Kipster maakt ook gebruik van
technieken die in ziekenhuizen en
garages worden toegepast, om fijnstof terug te dringen tot een minimum. Hierdoor blijft de luchtkwaliteit
gezond. “In het begin was ik verrast
dat ons verhaal aansloeg. Maar eigenlijk klinkt onze visie logisch. Al jaren
roepen mensen dezelfde ideeën die
wij hebben, maar het verschil is dat
wij de ideeën uitwerken en in de praktijk brengen. Supermarkt Lidl raakte
meteen enthousiast toen wij ons
verhaal voorlegden. De Lidl sloot een
contract voor vijf jaar met ons op basis
van een idee, en dat is best uniek voor
een supermarkt. Wij beginnen dus pas
met het bouwen van een boerderij
nadat we afspraken hebben gemaakt
met de afzetkant, zoals supermarkten.
Meestal wordt in de agrarische sector
eerst geproduceerd en dan pas geprobeerd het product te verkopen. Maar
hierdoor lopen boeren het risico dat
de productie niet verkoopt”, vertelt
Zanders.

Uitbreiden
In juni zet Kipster de eerste schop
in de grond voor de derde vestiging
in Beuningen. Daarnaast vinden er
gesprekken plaats in vier omringende
landen. Eerder tekende Lidl België al
een contract met Kipster, waardoor
het bedrijf eind dit jaar in België gaat
bouwen. “We gaan er vol voor. Het is
super dat we zo snel groeien”, zegt
Zanders. Het ontwerp voor een varkensstal, met dezelfde richtlijnen als
de kippenstallen, ligt ook al klaar.
“Potentiële klanten kwamen naar ons
toe en vroegen zich af waarom we
hetzelfde concept niet voor varkensstallen konden uitwerken. Uiteindelijk
besloten we om dit idee verder te ontwikkelen. De hoofdlijnen van het concept staan op papier, maar de details
volgen nog. De eerste gesprekken met
supermarkten en andere afzetkanalen
lopen reeds. Zonder financiën kunnen
we natuurlijk niet verder.”
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Onduidelijkheid over nieuwe
locatie Aldi
Nadat de gemeenteraad het voorstel, om een Aldi op de Dr. Poelsschool te vestigen, afgewezen heeft, heerst er
onduidelijkheid over een nieuwe locatie voor de Aldi supermarkt in Venray. Het college van B&W heeft nog geen
standpunt ingenomen over mogelijke vervolgstappen, zo laat een woordvoerder van gemeente Venray weten.
Drie jaar lang is wethouder
Jan Loonen inmiddels bezig met
verzoeken van discountsupermarkt
Aldi voor het bouwen van een
nieuwe, grotere vestiging in Venray.
De gemeente streeft naar een
goede spreiding en variatie aan
supermarkten in Venray. Aldi heeft
nu een tijdelijke vergunning op D’n
Herk totdat de bouw van het nieuwe
wijkwinkelcentrum ’t Brukske,
waar zich een Lidl gaat vestigen, is
gerealiseerd. Naar verwachting is de

bouw hiervan volgend jaar gereed.
Dan is er geen noodzaak meer om
in het oostelijk deel van Venray nog
een andere discounter te vestigen.
Daarnaast wil de eigenaar van het
Servaasterrein (Vincent van Gogh)
woningen realiseren op de locatie D’n
Herk. Na het sluiten van de winkel
op locatie D’n Herk zal Aldi alleen de
winkel in de wijk Veltum overhouden,
zo laat een woordvoerder van
gemeente Venray in een reactie
weten.

IL RÊVE - hij droomt
René Magritte

Op maandag 22 april 2019
overleed in de leeftijd van 46 jaar

Ruud Baltussen

Enkele inwoners van Venray
zien graag een Aldi op het
bedrijventerein De Brier. Echter,
het huidige gemeentelijk beleid
staat geen supermarkt toe op
De Brier. Reden hiervoor is de
gewenste clustering en spreiding van
supermarkten in en aangrenzend
aan het kernwinkelgebied en
de wijkwinkelcentra Landweert,
Brukske, Veltum en mogelijk op
termijn in de noordwesthoek
van Venray. De Brier ligt op korte

afstand van het nieuw te bouwen
wijkwinkelcentrum in ‘t Brukske,
waardoor er in dit gedeelte van
Venray al sprake is van voldoende
aanbod op het gebied van
supermarkten. Het verzorgingsbereik
van een discounter als Aldi is circa
15.000 inwoners. Daarnaast blijkt
uit onderzoek van de gemeente
dat combinatiebezoek met andere
winkels in de dagelijkse sector op
De Brier te beperkt is.
Tijdens de raadsvergadering
klonk er geen keiharde ‘nee’
voor locatie de Toverbal. Over het
vervolg van de locatiestudie kan de
gemeente nog geen antwoord geven.

Ruud
Bedankt voor jouw tomeloze inzet voor America!
We wensen familie en vrienden
heel veel sterkte toe.
Dorpsraad America

lieve zoon van

Leo en Ine
&

lieve broer van

Kim

Diepe Kuilenstraat 12
5966 PA America
Ruud is thuis.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op vrijdag en zaterdag vanaf 15.00 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op maandag 29 april om 12.00 uur
in crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40, Venray.
U kunt een vrijwillige bijdrage achterlaten voor Stichting Hulphond.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was jouw wil
Nu heb je rust met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest
In liefde nemen we afscheid van mijn lieve man,
ôzze pap en opa

Chrit Seuren
echtgenoot van

Zus Seuren - Pennaertz
Hij overleed in de mooie leeftijd van 90 jaar.

Ruud
Respect vur ow manier van laeve en de keuzes die
geej hèt gemákt. Geej huurt altiêd beej ôs!
Weej misse oow nouw al…
De Kameruj:
Marco, Marion, Dave, Maartje, Peter, Sandra, Frank, Jacqueline,
Cay, Marjolein, Cindy, Wilbert, Roos, Peter.
Dunya, Meike, Ward, Janny, Lara, Jesper, Fenna, Melissa,
Tijn, Max, Noor, Kjeld, Fer.

Wij zijn verdrietig over het plotselinge overlijden
van onze medewerker

Ruud Baltussen
In de 17 jaar die Ruud bij ons werkzaam was, hebben we
hem leren kennen als een betrokken en sociale collega,
altijd oprecht geïnteresseerd met aandacht en tijd voor iedereen.
We zullen zijn warme persoonlijkheid missen.
We wensen zijn ouders, zus, familie en vrienden veel sterkte
met dit grote verlies.
Directie en medewerkers Mertens B.V. – Horst

Smakt Zus
Lottum Thea en Hay, Mike
Lottum Roos en Jop
Tito
Familie Seuren
Familie Pennaertz
Smakt, 22 april 2019
Correspondentieadres:
Hombergerweg 7A, 5973 PE Lottum
We nemen afscheid van Chrit op vrijdag 26 april om 11.00 uur
in ‘t Pelgrimshuis, Sint Jozeflaan 52 te Smakt.
Aansluitend vindt de crematie in stilte plaats.
Chrit is op zijn kamer in Zorghuis Smakt (kamer 28),
Sint Jozeflaan 56 te Smakt. Er is gelegenheid om persoonlijk
afscheid van hem te nemen op donderdag 25 april
van 19.00 tot 20.00 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor Logeerhuis
Kapstok te Venray. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
in ’t Pelgrimshuis.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers
van Zorghuis Smakt, Logeerhuis Kapstok en de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg.

Vijftigste
Zonne
bloem
loterij van
start
De vijftigste
Zonnebloemloterij is donderdag
11 april van start gegaan.
De Zonnebloemafdeling Rooy
uit Venray verkoopt loten van
1 mei tot 10 juni van deur tot
deur en in de weekenden van
7 en 8 juni en 14 en 15 juni in
een aantal supermarkten.
De trekking van de loterij
vindt plaats op maandag 7 oktober 2019. In de prijzenpot zitten
meer dan 5.000 prijzen. Dit jubileumjaar maken inwoners van
Venray kans op 15.000 euro, en
zijn er vijf extra jubileumprijzen
te winnen, waaronder een auto
en een weekendje weg in een
vakantiepark. Met de opbrengst,
grotendeels ten goede komt aan
de lokale Zonnebloem afdeling,
organiseert de afdeling Rooy
activiteiten voor mensen met een
lichamelijke beperking. De
Zonnebloem verrijkt zo naar eigen
zeggen het leven van mensen
met een lichamelijke beperking.
Dat doet de vrijwilligers
organisatie met huisbezoeken,
dagjes uit en aangepaste vakanties. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de Zonnebloem
aan het toegankelijker maken van
vrijetijdslocaties. Vanwege de
jarenlange lotenverkoop neem de
afdeling Rooy niet deel aan de
Goede Doelen Collecte.

Verdachte
computer
diefstal
opgepakt
De politie pakte een
39-jarige Utrechter dinsdag
16 april op, omdat hij onder
andere op het Raayland College
in Venray samen met een
medeverdachte
computerdiefstal pleegde.
De politie deed op drie plaatsen
in Utrecht invallen, waar zo’n
veertig agenten en recher
cheurs aan meehielpen.
De verdachten pleegden
vermoedelijk in de zomer
computerdiefstal op het Raayland
College in Venray, maar ook op
scholen in Arnhem, Apeldoorn,
Ermelo, Velp en Middelburg.
Onder andere laptops, foto- en
filmapparatuur werden buit
gemaakt.
Het televisieprogramma
Opsporing Verzocht besteedde
aandacht aan de zaak, waarna
tientallen tips binnenkwamen.

nieuws 07

25
04

Ex-penningmeester Wijkcentrum Brukske voor rechter

‘Het was een grote klap voor ons’
De 44-jarige Joris T. stond woensdag 17 april terecht in de rechtbank van Roermond. Hij wordt verdacht van
het verduisteren van 47.000 euro van Wijkcentrum Brukske waar hij een functie als penningmeester had.
Bestuurslid Henny Oudenhoven van het wijkcentrum stelt dat het een pijnlijke situatie is.

“In het voorjaar van 2018 kregen we vermoedens dat er iets niet
klopte. Die werden steeds sterker. Als
we navraag deden bij hem, kregen
we steevast geen antwoord of vertelde hij dat hij gehackt was”, vertelt
Oudenhoven. Het handelen van de
ex-penningmeester kon maandenlang
doorgaan, omdat hij de enige was die
toegang had tot de rekeningen. Toen
het bestuur de jaarrekening van 2017
onder ogen kreeg, wist ze het zeker.
“Daarin was duidelijk te zien dat er
geld overgemaakt werd naar onder
andere goksites. Daarna hebben we
op 5 april meteen aangifte gedaan
waarop hij is aangehouden”, zegt
Oudenhoven.

Gemeenschapsgeld
Het voorval is extra pijnlijk omdat
Joris T. een van de oprichters van het
wijkcentrum is en veel rondom hem
draaide, zo vertelt Oudenhoven. “Het
geld dat verdwenen is, hebben we
ook zelf verdiend met onder andere
de verhuur van ruimtes. Het is dus
geen gemeenschapsgeld dat verduisterd is, want we krijgen geen subsidie
van gemeente Venray. Het was dus

Ruimtevaartcollege in Schouwburg

André Kuipers naar
Venray
André Kuipers komt op maandag 7 oktober naar Venray voor het verzorgen van een ruimtevaartcollege.
Het vindt plaats bij Schouwburg Venray en is geschikt voor leerlingen van groep 5 tot en met de brugklas.
De show start om 10.30 uur.
“Wij willen daarmee scholen
de kans geven het boeiende verhaal van dé bekendste astronaut
van Nederland te beleven”, aldus
Schouwburg Venray. Kuipers zoomt
in het Ruimtevaartcollege in op verschillende aspecten die zijn verbonden met de wereld van de bemande
ruimtevaart. “Tijdens deze educatieve
show gaat Kuipers in op de thema’s
duurzaamheid en motivatie/inspiratie: van recycling tot aardobservatie
door satellieten en waarom je (kleine)
kansen nooit moet laten varen”,
aldus Schouwburg Venray.

André Kuipers (1958) is de eerste
Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. Zijn tweede missie
is de langste Europese ruimtevlucht in
de geschiedenis. In totaal bracht de
ESA-astronaut 204 dagen in de ruimte
door: 11 dagen tijdens missie DELTA
in 2004 en 193 dagen tijdens missie PromISSe. Na jaren van training in
Houston, Moskou, Keulen, Montreal
en Tokio werd André, samen met een
Russische en Amerikaanse collega, op
21 december 2011 voor de tweede
keer gelanceerd met een Russische
Soyoez-raket. Twee dagen later arriveerde hij in het internationale ruimtestation ISS om daar een half jaar te
wonen en te werken. Aan boord was
hij niet alleen arts en wetenschapper, maar ook boordingenieur en
onderhoudsmonteur. Op 1 juli 2012

Zitten is het nieuwe roken

Venraynaren
zitten gemiddeld
9 uur per dag
Inwoners van de gemeente Venray, met een leeftijd van 19 tot 64
jaar, zitten gemiddeld negen uur per dag. Dat bleek uit onderzoek van
GGD Zuid Limburg en GGD Limburg-Noord. De instantie onderzocht het
zitgedrag in 31 Limburgse gemeenten.
Beide GGD-afdelingen brachten
middels een vragenlijst, die elke vier
jaar afgenomen wordt bij volwassenen en ouderen, de gezondheid en
risicofactoren in kaart. De vragenlijst
is gestuurd naar mensen met een
leeftijd van 17 jaar of ouder, die in
een van de 31 Limburgse gemeenten
zelfstandig wonen. 61.299 personen
respondeerden op de vragenlijst.
De GGD concludeerde uit het
onderzoek dat inwoners van de
gemeente Venray, tussen de 19 en
64 jaar, gemiddeld 9 uur per dag zitten. Venray behaalde met dat gemiddelde de vijfde plaats in het rijtje van
Limburgse gemeenten. 65 plussers
die in de gemeente Venray wonen,
zitten gemiddeld 7,8 uur per dag.

Astronaut

echt een grote klap voor ons”, vertelt
het bestuurslid. Inmiddels heeft het
wijkcentrum maatregelen genomen
om een dergelijke situatie te voorkomen. “Alle functies zijn nu dubbel
ingevuld. Zo is er minder risico en is de
verleiding voor mensen is wellicht ook
minder. Ik zou het ook een les willen
noemen voor andere verenigingen”,
stelt hij. Het Wijkcentrum is inmiddels weer op aan het krabbelen. “We
hebben gelukkig de vrijwilligers binnen kunnen houden. Daarnaast heeft
gemeente Venray ook goed meegewerkt, want we hadden door dit voorval een huurachterstand opgelopen”,
aldus Oudenhoven die stelde dat ze
inmiddels uit de schulden zijn.
Het voltallige bestuur was woensdag 17 april aanwezig bij de rechtbank
in Roermond. De verdachte heeft eerder een bekentenis afgegeven, maar
kan zich door onder meer een gok- en
medicijnverslaving niet alles meer
goed herinneren, zo bleek bij de rechtbank. De rechter besliste de uitspraak
uit te stellen omdat er onder meer
een reclasseringsrapport met straf
advies toegevoegd moet worden aan
het dossier.

Venray scoorde met dat gemiddelde
een zesde plaats. Televisie kijken
levert de grootste bijdrage aan zitten, werk is ook een oorzaak.
Uit het onderzoek bleek dat het
gemiddelde in Venray hoger ligt dan
het Limburgse gemiddelde.
Limburgse volwassenen tussen 19 en 64 jaar zitten volgens het
onderzoek gemiddeld 8,8 uur per
dag en ouderen vanaf 65 jaar 7,7 uur
per dag. Volgens de GGD zorgt lang
zitten voor een grotere kans op overgewicht en obesitas bij volwassenen en ouderen. Met de resultaten
van het onderzoek probeert de GGD
mensen bewust te maken over de
risico’s van overmatig en langdurig
zitgedrag.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden
keerde André terug en landde met
zijn ruimtecapsule in de Kazachse
steppe. Neem voor meer informatie

over het college contact op met
educatie@schouwburgvenray.nl of
telefonisch via 0478 51 75 51

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
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Installatie Deken Ed Smeets
Ed Smeets (47) wordt zondag 28 april geïnstalleerd als deken van Venray. De installatie vindt op die dag
plaats in de Sint Petrus’ Bandenkerk in Venray tijdens een plechtige viering van de Eucharistie om 14.00 uur.
Dit wordt voorafgegaan door de overdracht van de sleutel bij de hoofdingang van deze kerk.
Ed Smeets, die Harry Smeets
opvolgt die tot bisschop van
Roermond benoemd is, wordt in

Venray deken van het dekenaat
Venray en pastoor van de parochies
Sint Petrus’ Banden, Onze-Lieve-Vrouw

van Zeven Smarten, Christus Koning
en H. Franciscus van Asissië in Venray
en rector van het rectoraat H. Jozef

Op vrijdag 19 april 2019
overleed in de leeftijd van 19 jaar,
ôs pittig ketje, ôs Juudje

in Smakt. Naast zijn parochiewerk is
Ed Smeets ook bisschoppelijk vicaris
voor liturgie en kerkmuziek, voorzitter van de Sint Gregoriusvereniging
(koepel van kerkkoren) in het bisdom
Roermond, muziekdocent op verschillende instituten van het bisdom en

actief betrokken bij de bedevaarten van het Huis voor de Pelgrim
in Maastricht. In zijn nieuwe functie als deken van Venray blijft hij
deze taken vooralsnog behartigen.
Volgende week in HALLO een interview met de nieuwe deken.

Ik wiët nog né hoe det ik zal gaon
auto, vliegtuug, d’n trein, d’n boewt…
In liefde losgelaten

Judith Vullinghs
Piet en Theanne
Charlotte, Gijs, Sarah
Familie Vullinghs
Familie Peute
Piet en Theanne Vullinghs - Peute
Meerweg 69, 5976 NS Kronenberg
Judith is thuis.
De avondwake waarin we Judith speciaal herdenken,
vindt plaats op vrijdag 26 april om 19.30 uur
in de parochiekerk in Kronenberg.
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons afscheid te nemen
van Judith op zaterdag 27 april om 14.00 uur thuis in de tuin.
Aansluitend begeleiden we Judith in kleine kring naar haar laatste
rustplaats op het R.K. Kerkhof te Kronenberg.
In plaats van bloemen liever een gift aan K.W.F. Kankerbestrijding
en de Nederlandse Transplantatie Stichting.
Hiervoor zijn collectebussen aanwezig bij het condoleanceregister.

Ger van Rens
* 7 mei 1942

Hegelsom

† 21 april 2019

echtgenoot van

26 april 2019
50 jaar getrouwd!

Christien van Rens - Wooninck
Familie Van Rens
Familie Wooninck

Kogelstraat 11,
5963 AN Hegelsom

De afscheidsdienst wordt gehouden heden, donderdag 25 april
om 14.00 uur in de aula van het crematorium Boschhuizen,
gelegen aan de Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Op verzoek liever geen bloemen
maar een gift t.g.v. de Wensambulance
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceboek.
Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
beschouwt u dan deze aankondiging als zodanig.

We zijn stil en verdrietig...

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons koorlid

Het bericht dat

Ger van Rens

Judith
is overleden heeft ons diep geraakt.
Veel te jong, veel te vroeg.
We wensen Piet, Theanne, Charlotte, Gijs en Sarah
veel sterkte.
Gerard, Mariëlle, Aniek, Ward, Rein
Giel, Ank, Juul, Aukje
Ruud, Conny, Stef, Marc, Luuk, Roos
Peter, Ester, Jet, Wies
Jac, Lizette, Maud, Jesper
Harry, Christien, Koen, Ilse
René, Esther

Grad & Helma
Seuren - Claassens

Sinds de oprichting van de Gemengde Zangvereniging Egelsheim
in 1967 was hij een zeer trouw lid van het koor. Méér dan 50 jaar
leverde hij een mooie bijdrage aan de baspartijen die werden
uitgevoerd. Wij zullen zijn opgewekte aanwezigheid en geestige
opmerkingen missen.

Os pap en mam

Mart en Mien
Baltussen-Aerts
zijn 25 april 2019
50 jaar getrouwd.
PROFICIAT
kinderen en kleinkinderen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Feesterij - Buffet restaurant
‘t Beugelke. Op Moederdag 12 mei
uit eten dat kan voor € 23,00 p.p
2,5 uur onbeperkt eten (buffetvorm)
en drinken van 12.00 tot 20.00 uur.
Reserveren www.hetbeugelke.nl of 06
14 88 16 17 Denenweg 30 Melderslo.

Christien en familie wensen wij heel veel
sterkte nu zij Ger moeten missen.
Bestuur, leden, dirigent en pianiste
GZV Egelsheim, Hegelsom

&

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Met verdriet staan wij stil bij het overlijden van onze vriendin

Judith Vullinghs
Dankbaar zijn wij voor de jaren die wij met haar hebben mogen delen.
Wij wensen haar familie, naasten en vrienden heel veel sterkte toe.
Namens de vriendinnen
Anouk, Chris, Djill, Evi, Imke, Janne, Jessie, Jill, Loes, Lotte, Suze

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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GEPLUKT Helga Cornelissen
humor om de kinderen van groep 7
een fijne basisschooltijd te geven.
“Dat kinderen een fijne tijd beleven op
school, vind ik het belangrijkste aan
mijn baan. Ik kan er erg van genieten
als ik ze iets kan bijbrengen. Daarnaast
wil ik ze een veilig gevoel geven op
school. Ik vind het fijn dat ik iets kan
betekenen voor kinderen.” Helga is
niet van plan om het werk op te geven
voor het buuttereednen. “Er bestaan
buuttereedners die er hun baan van
gemaakt hebben en in de weekenden vier optredens op een avond
geven. Voor mij zijn in de weekenden twee optredens per avond meer
dan genoeg; ik wil na afloop ook een
praatje maken met de mensen in de
zaal. Ik vind het heel leuk om overal te
mogen optreden, daar heb ik veel van
geleerd. Maar ik heb nog een leven
buiten mijn hobby. Ik heb een gezin
waar ik graag tijd mee door breng.
Zij vinden mijn hobby heel leuk, maar
vinden het niet altijd fijn als ik veel
weg ben. Ik ga daarnaast graag op
stap met vrienden en vriendinnen, ik
probeer een keer per week 5 kilometer te rennen en zit ik in de organisatie van ‘Straotestrijd’ in Oostrum.
Maar de belangrijkste reden om niet
met mijn baan te stoppen, is omdat ik
mijn werk als basisschoollerares veel
te leuk vind.

Optredens
Ze behaalde dit jaar de derde plaats tijdens de finale van de Limburgse Buuttekampioenschappen. Van oktober tot en met april geeft ze in het
weekend optredens met haar buutte, maar doordeweeks staat ze vier dagen voor de klas bij basisschool De Meent in Leunen. Deze week wordt
Helga Cornelissen (42) uit Oostrum geplukt.
Als tiener speelde Helga al bij de
plaatselijke toneelclub. Omdat ze met
de toneelgroep maar twee keer per
jaar optraden, en ze nog veel andere
hobby’s had, stopte ze. Ongeveer
vijftien jaar geleden deed Helga voor
het eerst met een vriendin mee aan
de zittingsavonden in Oostrum. Toen

kwam het plezier voor het spelen van
een rol weer naar boven. Zeven jaar
later sloot Helga zich samen met die
vriendin aan bij een buutteclubje in
Ysselsteyn. Daar kregen ze input van
andere buuttereedners, waardoor een
aantal duo-acts ontstonden. Vier jaar
geleden maakte ze voor het eerst een
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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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echte buut: Tanja Truckie die op een
varkenswagen rijdt. “Het buutteclubje
heeft me geholpen met het bedenken
van teksten. Ik kreeg veel feedback
van anderen, waardoor de act steeds
beter werd. Door vaak te oefenen,
werd ik steeds vrijer en kon ik het
typetje steeds makkelijker spelen.”
Dit resulteerde in het behalen van
een derde plaats tijdens de Limburgse
Buuttekampioenschappen van dit jaar.
Volgens haar was dat een super ervaring die naar meer smaakt. “De voorronde ging heel goed. Het was een
droom om ooit de finale te halen, iets
wat een jaar eerder niet lukte. Toen ik
uiteindelijk in de finale stond met zes
andere buuttereedners werd ik best
zenuwachtig. Ik had de lat voor mezelf
misschien te hoog gelegd, omdat ik
niet wilde afgaan tijdens de finale.
Daardoor dacht ik te veel na, waardoor
ik de volgorde van zinnen verdraaide.
Toen ik de derde plaats behaalde was
ik natuurlijk heel blij.”
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Inspiratie voor haar buuttes haalt
Helga uit het dagelijkse leven. “Hoe
ik mijn humor beschrijf? Ik hou van
zelfspot. In mijn buutte praat ik vaak
over dikke billen en mijn lengte. Toch
zal ik nooit kwetsende opmerkingen
maken, terwijl de mannelijke buuttereedners vaak het randje opzoeken. Ik
probeer daarnaast actueel nieuws in
de act te verwerken, maar dat is vaak
moeilijk, omdat alle buuttereedners
dit doen en je toch uniek wilt blijven.
Om binding te krijgen met het dorp

waar ik optreed, zoek ik van te voren
naar grappen die linken met namen of
actualiteiten in het dorp. Dat spreekt
het publiek meestal aan”, vertelt
Helga.

Bassischoollerares
Het zakelijke gedeelte van het
buuttereednen vindt Helga minder;
ze wil zich liever niet bezighouden
met geld en contracten. Volgens haar
moet het buuttereednen leuk blijven
als hobby. Dat is meteen de reden
waarom Helga nooit van deze hobby
haar werk maakt. Na het afronden van
de pabo, ging ze meteen lesgeven.
Inmiddels staat ze al twintig jaar voor
de klas op de basisschool in Leunen.
In de klas gebruikt ze ook soms haar

Optredens voor 2020 staan al
gepland. Ze is er nog niet over uit of ze
volgend jaar al met een nieuwe buutte
op het podium staat. “Ik ben in een
beginstadium voor het bedenken van
mijn nieuw type, maar weet nog niet
of die buutte volgend seizoen al af is.
Het try-outen van deze buutte zal vast
lukken.”
Maar voordat de optredens in
oktober weer beginnen, volgt eerst
in de zomer de traditionele vakantie
naar een all-inclusive hotel in Turkije.
Samen met haar gezin rust ze dan uit
van hun drukke leven. “Thuis zit ik
nooit op de bank; ik ben altijd bezig.
Maar wanneer ik op vakantie ben,
vind ik het heerlijk om helemaal niks
te doen, niet hoeven nadenken en niks
hoeven organiseren. Dan ga ik de hele
week op een bedje aan het zwembad
liggen met een boek in de hand. Dat is
genieten.”

10

politiek

25
04

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.

Nepnieuws
Een grote bedreiging voor de huidige samenleving is het fenomeen
onjuist nieuws of nepnieuws.
Geen enkel medium ontsnapt
aan het verspreiden van onjuist
nieuws. Hierdoor worden bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet
die hier niet voor gekozen hebben.
Neem de niet aflatende campagne
om boeren in een kwaad daglicht
te zetten. Bijna dagelijks worden er
weer onjuiste statements losgelaten door zogenaamde deskundigen.

Dit terwijl de boeren voor het eten
in de wereld zorgen. Met een steeds
maar groeiende wereldbevolking is
deze bevolkingsgroep hard nodig. Een
tekort aan eten leidt tot onrust en een
(burger)oorlog. Ook in de toekomst
is deze bevolkingsgroep dus hard
nodig om de wereld te voeden. Een
ander geliefd onderwerp voor nepnieuws is het klimaat en de verande-

ring hiervan. Het klimaat heeft nooit
stilgestaan en verandert al zolang de
aarde bestaat. Ook de energietransitie die ingezet is in de jaren 70 van
de vorige eeuw en nog steeds voortduurt, is een geliefd onderwerp. Het
is goed dat ons land minder afhankelijk wordt van de aardolieproductie
in het algemeen. Echter, de energiebehoefte van deze wereld blijft maar
groeien en het verbruik van aardolie is
alleen maar toegenomen. De reserves aan aardolie raken in de toekomst

uitgeput en dan zal de behoefte aan
energie op een andere manier ingevuld dienen te worden. Helpt het dan
om nu al voedingsrijke landbouwgronden vol te leggen met zonnepanelen?
Wat is er in de toekomst belangrijker,
de v oeding of de energie van deze
grond? Door in te zetten op algehele
energiebesparing kan deze grond voor
voeding gebruikt worden, twee vliegen in één klap.
Erik Vullings,
Gemeenteraadslid CDA Venray

Aldi: nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Afgelopen dinsdagavond heeft de gemeenteraad het collegevoorstel
om de Aldi te vestigen op de locatie Dr. Poelsschool afgewezen. Is dat
erg? Of biedt dat een kans voor een betere oplossing?
Waar voor de andere partijen het
debat ging over de voor- en nadelen van de locaties Toverbal en Dr.
Poelsschool, ging het voor de VVDVenray vooral over de ondoorgrondelijke wijze waarop besluiten over
locaties van supermarkten tot stand
komen. Er is nauwelijks een touw

aan vast te knopen. Het college redeneert in onze ogen opportunistisch en
winkelt selectief in de visies. De ene
keer worden argumenten uit visies
gebruikt om niet gewenste opties af te
wijzen, bijvoorbeeld locatie de Brier,
terwijl de andere keer argumenten uit
visies even terzijde geschoven worden

om gewenste opties (vestigingen van
onder andere Jan Linders, Albert Heijn
en nu de Aldi) mogelijk te maken. Dat
is niet het consistente en betrouwbare beleid dat wij van de overheid
verwachten. Hoe komt het college
dan toch tot zo’n voorstel? Dat is in
onze ogen omdat het college graag
wil geloven dat daarmee het centrum-winkelgebied versterkt wordt.
Een voorstel dus onder het motto: baat
het niet dan schaadt het niet.

Inmiddels hebben veel inwoners
van Venray, de toekomstige klanten dus, allang duidelijk gemaakt dat
zij de Brier zien als een prima locatie voor een discounter als de Aldi.
Daarom biedt in de ogen van de VVDVenray het afwijzen van het collegevoorstel een mooie kans om tot een
betere oplossing te komen.
Harrie van Oosterhout,
VVD Venray
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ES

nen we het markante en historische Dr.
Poelshuis dat voor de geschiedenis van
Venray verankerd is met de bloeiende
Schaapscompagnie in de 18e eeuw. Een
van onze commissieleden is medebewoner van dit historische pand. Hij, en
ook Venray Lokaal, koesteren het historisch en architectonisch besef, en willen

Monumentaal, Rooys Gidsen Gilde en de
gemeente om hen gelijktijdig van dienst
te kunnen zijn. De kunsthistorische
stadswandelingen een extra beeldende
dimensie geven, dit tevens te zien als
een opmaat naar Venray Viert 75 jaar
Vrijheid en een impuls naar inwoners en
bezoekers. Wat in de loop der tijden in
Venray verloren is gegaan, krijgt weer
een gezicht. Gaan kijken dus.
Tino Zandbergen,
Fractievoorzitter Venray Lokaal

LE

Ontwikkelingen welke zijn gekoppeld aan de sterk veranderende
mobiliteit geven dynamische aanpassingen en daarmee in de loop der
tijd wisselende dorps- en vergezichten. In Venray is dat niet anders. In
dezelfde tijd ontstaan ook nieuwe
bouwstijl periodes. Natuurlijk ken-

dit uitdragen. Op persoonlijke titel is hij
de daad bij het woord gaan voegen. Op
de elektriciteitskast aan de gevel van
het Poelshuis prijkt nu permanent een
mooie foto met beschrijving van deze
omgeving anno 1920. Wethouder Carla
Brugman (Venray Lokaal) is, als verantwoordelijke voor openbare ruimte
en infrastructuur, blij met dit initiatief
en hoopt dat de plannen doorgezet
worden. Daartoe gaat de medebewoner
van het pand in overleg met Venray

VER
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Ruimtelijk en infrastructureel blijven steden en dorpen veranderen.
Is het niet om mee te groeien in de veranderende tijd, dan is het wel
door verwoesting in oorlogsgeweld. Zo ook Venray.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 16

Het is een goede zaak dat de Aldi niet op de locatie Dr. Poelsschool komt
De gemeenteraad van Venray stemde dinsdag 16 april tegen het vestigen
van een Aldi op de locatie Dr. Poelsschool. Toch waren niet alle partijen het
met elkaar eens. De stelling luidde daarom: Het is een goede zaak dat de Aldi
niet op de locatie Dr. Poelsschool komt.
Van de respondenten stemden 88 procent voor de stelling. Zij waren
het erover eens dat de locatie Dr. Poelsschool geen goede plek is voor het
bouwen van een Aldi. Marc Gommans: “Slechte keuze in verband met de
verkeersveiligheid daar, zeker in de weekenden en feestdagen. Wilbert de
Bruijni, die via Facebook een reactie achterliet, vindt ook dat een supermarkt
midden in een wijk alleen maar overlast geeft. “Mijns inziens is de enige
juiste plaats de Brier: ruimte genoeg.” Meerdere respondenten deelden de
mening van Wilbert. Maria Willems reageerde op Facebook: “De Aldi zou goed

tot zijn recht komen op de Brier. Daar is genoeg parkeerruimte en de Aldi is
daar niemand tot last. De plaats bij de Henri Dunantstraat, waar nu een filiaal
gevestigd is, is ook prettig.”
Van de respondenten stemden 12 procent tegen de stelling. Doordat
de gemeenteraad geen meerderheid haalde voor de voorkeurslocatie
Dr. Poelsschool, zal het moeilijk worden om voor de Aldi een nieuwe locatie
te vinden. Voorstanders van de stelling zien graag een supermarkt in de buurt
van het centrum, omdat er hierdoor meer bezoekers richting centrum trekken.
Vanwege de leegstand in het centrum is het belangrijk dat daar aandacht aan
besteed wordt.
Het college van B&W moet besluiten of de Toverbal als nieuwe
voorkeurslocatie wordt aangeduid of dat er een andere locatie gezocht wordt.

Te veel geld gaat naar de renovatie
van de Notre-Dame
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Een grote brand in de wereldberoemde kathedraal Notre-Dame in Parijs
schrok de wereld op. Donateurs zegden bijna 800 miljoen euro toe voor de
renovatie van de kathedraal. Maar nu zorgen de donaties voor discussies in
Frankrijk. Terwijl miljardairs strooien met geld, vragen onder andere de gele
hesjes zich af wie er geld doneert aan de armen in nood. De stelling luid
daarom deze week: Te veel geld gaat naar de renovatie van de Notre-Dame.
Donaties voor nationaal erfgoed zijn tot 90 procent aftrekbaar bij de Franse
belastingdienst. Franse vakbonden stellen dat vanwege het belastingvoordeel
voor bedrijven die geld geven, vooral de belastingbetaler opdraait voor de
kosten. Dat zijn juist net de mensen die in Frankrijk demonstreren tegen de
Franse regering, omdat ze moeite hebben om rond te komen. Voorstanders
van de stelling vinden het belangrijker om mensen in nood te helpen

dan geld te steken in de heropbouw van een kathedraal. Daarnaast zien
voorstanders van de stelling liever geen geld naar de kerk gaan, vanwege de
misbruikschandalen.
Tegenstanders van de stelling vinden dat de kathedraal een renovatie
verdient. Wanneer de Notre-Dame niet opnieuw opgebouwd wordt, gaat er
een stukje Franse geschiedenis verloren. De kathedraal is een belangrijke
toeristische attractie die ervoor zorgt dat er toeristen naar Parijs komen.
Daarnaast bepaalt iedereen zelf aan wie of aan welk doel ze geld geven.
De Franse president Macron wil de Notre-Dame na de verwoestende
brand nog mooier maken. Hij wil de heropbouw binnen vijf jaar afronden.
Welke mening heeft u over de gulle giften? Laat Hallo Venray weten hoe u over
de stelling denkt.
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Parijs
In 1990 ging ik met mijn
nieuwe liefde Petra op vakantie in Parijs. Ik was er al een
paar keer geweest en dacht
de weg te kennen. De Bastille
had ik nog nooit gezien en na
een lange zoektocht begreep
ik eindelijk waarom. Het
gebouw was tweehonderd
jaar eerder gesloopt.
Als er over tweehonderd jaar
weer een verliefd stelletje door
Parijs wandelt, op zoek naar de
Notre Dame, dan hoop ik dat ze
de kerk zullen vinden. Al leek
het er even op dat ook dit
monument voor altijd verloren
zou gaan. Achteraf kunnen we
stellen dat een groot deel van
de kathedraal gespaard is. Ook
hebben we gezien hoeveel geld
er ineens beschikbaar is om de
restauratiewerkzaamheden te
financieren.
Dat er mensen zijn die hun
middelen afgeven is mooi, maar
het riep bij mij ook vragen op.
En niet bij mij alleen. Meer en
meer kritische geluiden kwamen naar voren over de gulle
gevers. Hoe kan het bijvoorbeeld dat er bij een ramp met
een gebouw (nul doden, een
gewonde) plots zo’n kapitaal
boven komt drijven terwijl er op
datzelfde moment overal ter
wereld verschrikkelijke gebeurtenissen plaatsvinden waar we
nauwelijks hulp bieden?
En dat dan ook nog eens bij
een kerk, onderdeel van een
instituut dat geweldige rijkdommen bezit. Ik heb in Rome
gezien welke pracht en praal de
kerk in huis heeft. En dat is lang
niet altijd op een nette manier
verworven.
Laten we hopen dat het
verliefde stelletje, over twee
eeuwen in Parijs, de Notre
Dame kan bezoeken maar dan
ook leeft in een wereld waar
armoede, honger en geweld uit
het nieuws verdwenen is.
Willy
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Internationaal Symposium

Europees kenniscentrum
Nazorg Adoptie in Venray
De vereniging Nazorg Adoptie wil in Venray een Europees kenniscentrum vestigen dat zich richt op het helpen
van geadopteerden, adoptieouders en afstandsouders. De vereniging hoopt het kenniscentrum eind dit kalenderjaar of in het eerste kwartaal van 2020 te realiseren.

WSV De Natuurvrienden

Natuurwandeling
Merselo
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert
op zondag 28 april een natuurwandeltocht. De startplaats van de wandeltocht, die vijf verschillende afstanden telt, is bij Café Den Tommes
in Merselo.
De tocht van 30 kilometer start
tussen 07.00 uur en 09.30 uur. De
tochten van 20 en 15 kilometer starten tussen 07.00 uur en 12.00 uur
en de tochten van 10 en 5 kilometer
starten tussen 07.00 uur en 13.00 uur.
De langste tocht loopt via het
buitengebied van Merselo naar
sportpark ‘De Wieën’. De Sint
Petrusmolen in Venray wordt gepasseerd waarna koers wordt gezet naar
Oostrum. De route gaat daarna via
de Geijsterse bossen verder richting
de watermolen in Geijsteren. Na de
pauze gaat de tocht door de bos-

sen van Geijsteren waar ook de St.
Wilibrordus kapel staat. Vanuit dit
gebied gaat de tocht verder richting
Smakt en later weer richting de bossen van Overloon. Vervolgens wordt
teruggelopen naar de bossen van
Merselo waarna de startlocatie wordt
bereikt.
De kleinere afstanden splitsen
eerder af en gaan door de bossen van
Merselo en Overloon. De organisatie laat weten dat op de rustplaatsen
gezorgd wordt voor eet- en drink
mogelijkheden en dat er sanitaire
voorzieningen zijn.

De vereniging Nazorg Adoptie wil
het belang van gereguleerde nazorg
bij adoptie op de politieke agenda krijgen en wettelijk laten verankeren. Er
is namelijk niets wettelijk vastgelegd
over de nazorg van de geadopteerden,
hun adoptieouders en geboorteouders
als ze eenmaal zijn ‘geplaatst’. De vereniging wil zich met het kenniscenter
focussen op de behoefte aan hulp voor
deze doelgroep.
Maurice Ambaum, penningmees-

ter bij vereniging Nazorg Adoptie,
laat weten dat de vereniging twee
bestuursleden uit Venray telt.
Voorzitter Anne-Marie Goossens uit
Venray en bestuurslid Puk HeijnenPoels uit Oostrum zijn beiden geadopteerd. “Dat is een van de redenen dat
we kiezen voor een kenniscentrum in
Venray. Maar ook omdat gemeente
van oudsher veel aandacht voor psychische zorg voor kwetsbare mensen heeft. Hoe groot de behoefte aan

nazorg bij adoptie in Venray is, is niet
bekend en ook niet relevant, omdat
we ons richten op de zorg voor mensen uit de Euregio. Venray is geen
gemeente waarop het kenniscentrum
zich focust”, aldus Ambaum.
Op vrijdag 21 juni vindt in Venray
een internationaal symposium over
nazorg bij adoptie plaats. Tijdens dit
symposium worden de concrete plannen over het Venrayse kenniscentrum
besproken.

Two Wheel For You

Motortourclub 15 jaar
Motortourclub Two Wheel For You uit Venray viert haar 15-jarig jubileum. De vereniging organiseert ieder jaar
voor zowel leden als niet-leden tientallen activiteiten en is sinds de oprichting uitgegroeid tot een actieve
vereniging.

Winnaar
worstkoningschieten
Op een zonovergoten gildetrein van St. Antonius Abt Gilde
Blitterswijck werd zaterdag 20 april voor de 34e maal worstkoning geschoten. Sam Thiesen mag zich dit jaar worstkoning noemen. Hij schoot met het 108e schot het varkentje op de boom
naar beneden. Daarmee wint hij 5 meter braadworst.

“Het begon ooit met een kleine
advertentie, maar inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een stabiele vereniging. Ons doel is om op een gezellige
manier samen te genieten van al het
moois dat de recreatieve motorrijder
verbind”, vertelt Luc Egging, lid van
de vereniging. De motorclub organiseert ieder jaar tientallen toerritten
en twee weekenden, die ook regelmatig in het buitenland georganiseerd
worden. In WOC ‘t Schöpke in Venray

organiseert de vereniging iedere eerste vrijdagavond van de maand een
clubavond. Daar worden ervaringen
en belevenissen met elkaar gedeeld.
Naast deze vaste activiteiten worden
er ook ieder jaar twee feestavonden
georganiseerd.
De vereniging laat weten dat het
een recreatief karakter heeft. “Dat
houdt in dat we altijd gezamenlijk
vertrekken, dat er tussentijds gestopt
wordt en gezamenlijk gelucht wordt.

De ritten kennen een lengte van
ongeveer 250 kilometer. Snelwegen
verwijden we zoveel mogelijk
zodat we de mooie toeristische
binnenwegen kunnen opzoeken. De
groepen waarin we rijden bestaan uit
maximaal tien motoren. Dit doen we
uit veiligheidsoverwegingen en om
onderweg niemand kwijt te raken”,
aldus Luc.
Kijk voor meer informatie over de
vereniging op www.mtc2004you.nl
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Rooyse sporter: Wouter van der Waerden

Zelfbewuste Venraynaar gaat voor dubbeltitels
In de serie ‘Rooyse sporter’ brengt HALLO een bezoek aan sporters in de gemeente Venray en vraagt
hen naar hun drijfveren, ambities en motivaties. Deze week de 17-jarige tennisser Wouter van der Waerden.
Hij is al jaren actief in het eerste team van Tennisclub Venray en kan als een van de beste tennissers uit Venray
worden gezien.

De jonge Venraynaar is zo’n tien
uur per week bezig met zijn sport en
heeft zowel in het enkel- als dubbelspel speelsterkte 3. Hij benadrukt
dat hij veel plezier heeft in tennis en
‘echt voor zichzelf speelt’. “Veel jongens waar ik een aantal jaren geleden
mee trainde en speelde, zijn gestopt.
Ik denk dat dat met name komt door
de druk die ze ervaren om te moeten presteren”, vertelt hij. Wouter stelt
dat hij al snel doorhad dat hij geen
professionele tennisser zou worden.
“Dat is niet realistisch, je moet daarvoor bij de beste 150 tennissers van de

wereld behoren”, zegt hij. Ook denkt
hij dat hij veel gehad heeft aan de
manier waarop zijn ouders de sport
beleven. “Mijn ouders hebben altijd
veel gesport, tennissen nog steeds
en begrijpen hoe het werkt. Ze hebben me nooit gepusht en hebben me
altijd mijn eigen keuzes laten maken.
Ik denk dat dat een belangrijke reden
is waarom ik veel plezier heb in mijn
sport en verwacht dat nog lang te hebben”, aldus Wouter.
Op 5-jarige leeftijd begon hij al met
tennissen. “Mijn broer Ruben, die drie
jaar ouder is en in het eerste elftal van

SV Venray heeft gespeeld, tenniste al. Ik
ging dan mee kijken en op een bepaald
moment ben ik mee gaan doen en ben
ik er nooit meer mee gestopt”, lacht hij.
Toen beide broers ouder werden, hebben ze ook enkele officiële wedstrijden
tegen elkaar gespeeld. “Na die wedstrijden praatten we dan even een half
uur niet met elkaar. De een sprak dan
met mijn moeder en de ander met mijn
vader. Maar daarna was het ook weer
snel goed hoor”, vertelt hij met een
glimlach. Ondanks zijn jonge leeftijd
heeft hij al mooie resultaten behaald.
Zo bereikte hij twee jaar geleden in

Afsluiting Start to Run
Na een loopcursus van zeven weken sloten de deelnemers de cursus Start to Run op zaterdag 20 april af met
een finishloop van twintig minuten. De cursus werd georganiseerd door atletiekvereniging Venray.

een toernooi waar de beste 24 spelers van Nederland van zijn leeftijd aan
meededen, de halve finale in het dubbelspel. Ook het kampioenschap vorig
jaar met het eerste team van TC Venray
noemt hij een mijlpaal. “Het jaar ervoor
hadden we meer punten gehaald dan
onze concurrent, maar werden we
toch geen kampioen. Dat kampioenschap voelde als een soort gerechtigheid”, vertelt hij. Vorige zomer bereikte
Wouter ook, samen met Mees Roelofs,
de halve finale van het nationaal ranglijsttoernooi in Rijen
Het dubbelspel is voor hem een
belangrijk onderdeel. “Ik ben een
betere dubbelaar dan singelaar.
Mijn ambitie is dan ook om een
nationaal ranglijsttoernooi te winnen
in het dubbelspel. Verder wil ik me op
verschillende vlakken ontwikkelen.
Zo moet mijn forehand beter, wil
ik constanter presteren en moet ik
tactisch nog stappen maken”, aldus
de zelfbewuste Venraynaar. Het vele
trainen en het spelen van wedstrijden
eist ook zijn tol. Hij heeft al een
behoorlijke reeks van blessures
moeten doorstaan. Afgelopen
winterperiode heeft hij veel last gehad
van een irritatie aan zijn kniepees.
“Dat is gewoon heel frustrerend. Je
wilt dan veel trainen om fit te zijn

voor de zomer, maar ik heb veel rust
moeten nemen”, vertelt hij.
Wouter, die wordt omgeschreven als een tempo-speler die het
liefst korte rally’s speelt, heeft ook op
andere gebieden duidelijk voor ogen
wat hij wil. Dit jaar doet hij examen
voor het vwo, en na de zomer vertrekt
hij naar Rotterdam. “Daar ga ik economie en rechten studeren, een studie
die zes jaar duurt. Daarvoor moet ik
wel een 7,0 halen als gemiddeld cijfer
voor het examen, maar ik sta er goed
voor dus ik hoop dat het lukt. Ik kijk er
in ieder geval erg naar uit”, vertelt hij
gemotiveerd.
Op tennisgebied heeft dat ook
gevolgen. “Ik ga door de week in
Rotterdam trainen. In de weekenden ben ik wel van plan naar huis te
komen om te trainen en hier competitie te spelen”, stelt hij. Veel spelers van
zijn leeftijd en niveau maken de stap
naar Amerika om daar ‘college tennis’ te spelen. “Daar heb ik ook over
nagedacht, maar ik denk dat ik daar
niet gelukkig van word. Uiteindelijk is
studie toch belangrijker dan tennis en
daarvoor zie ik in Nederland betere
mogelijkheden”, stelt hij. Wouter blijft
de komende jaren dus nog regelmatig
te bewonderen in Venray.
(Foto: Marcel Rasing)

RooyIn

Verbindingsdag voor
vrijwilligers
Burgerinitiatief RooyIn organiseert op zaterdag 18 mei een ‘fysieke
LinkedIn-dag’ voor vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Venray.
Het is een evenement waar mensen elkaar ontmoeten, leren kennen
en zich kunnen verbinden met andere vrijwilligers.
RooyIn is een burgerinitiatief van
negen inwoners uit Venray. “We zoeken naar mensen die zich met hart
en ziel inzetten voor de eigen leefomgeving. Vrijwilligers die verbonden zijn aan een vereniging, actief
zijn in hun dorp of zich inzetten voor
goede initiatieven en doelen. Wij
willen deze mensen graag helpen”,
zegt Wilco van der Bas, één van de
initiatiefnemers.
De dag moet een ‘verbindingsdag’ worden. “Het is niet nodig telkens het wiel opnieuw uit te vinden,

de ervaring is vaak al opgedaan door
een ander, maar die ander moet je
dan wel zien te vinden”, vertelt Linda
Custers. De werkgroep die de dag
organiseert bestaat uit negen vrijwilligers die wekelijks een nieuwsbrief gaan uitbrengen in aanloop
naar het evenement. Het evenement vindt plaats in het gebouw
van Gilde Opleidingen aan de Henri
Dunantstraat en duurt van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Voor meer informatie
of aanmelden kijk op www.rooyin.nl
of mail naar info@rooyin.nl

Kleine nederlaag
voor SVOC
Het eerste damesteam van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en
Castenray speelde op tweede paasdag 22 april een uitwedstrijd tegen
Klimop uit Kekerdom. De uitploeg moest een 9-8 nederlaag incasseren.

Alle deelnemers slaagden voor
de test. Yakult Start to Run is een
programma van de Atletiek Unie
waarmee onervaren lopers de eer-

ste ervaringen met hardlopen kunnen opdoen. De cursisten van Start to
Run gaan door met hardlopen bij ATV
Venray. Onder leiding van ervaren trai-

ners bouwen ze verder aan hun conditie en de techniek van het hardlopen.
In september start een nieuwe cursus
Start to Run.

SVOC begon niet goed aan de
wedstrijd en keek al na negen minuten tegen een 3-1 achterstand aan.
Nadat er vlak voor rust twee doelpunten werden gemaakt, werd er met
een 4-3 achterstand de rust ingegaan.
Meteen na rust scoorde Klimop twee
keer waardoor de uitploeg opnieuw

tegen een ruime achterstand aankeek. Toch gaf SVOC het niet op en
mede door goed samenwerken werd
de stand teruggebracht naar 7-7.
Daarna ging het gelijk maar scoorde
Klimop bij 8-8 het winnende doelpunt.
De twee punten werd dus niet mee
naar Oirlo en Castenray genomen.
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Vier nederlagen op rij

Jespers schiet Ysselsteyn naar lang
verwachte overwinning
Ysselsteyn heeft op paasmaandag een felbevochten zege binnengehaald tegen directe concurrent Baarlo.
Twee dagen eerder werd er met 3-2 verloren in Baarlo, dit keer wist Ysselsteyn dankzij een doelpunt van Frank
Jespers te winnen: 1-0.

Aanvoerder Paul Jeurissen baalt nadat hij de bal net naast kopte

Voldoende perspectief voor handhaving

Nipte nederlaag TC Venray
Het eerste team van TC Venray heeft maandag 22 april een 5-3 nederlaag geleden tegen Frisselstein
uit Veghel. Door de nederlaag heeft de tennisformatie uit Venray tien punten uit drie wedstrijden, waardoor
het nu de voorlaatste positie inneemt.

Twee dagen eerder werd de wedstrijd in de 82e minuut beslist door
een strafschop van Tayo Janssen. De
Ysselsteynse ploeg was het oneens
met die beslissing en liet zien dat het
op deze maandag een en ander recht
wilde zetten. De nederlaag zorgde er
namelijk ook voor dat Ysselsteyn de
rode lantaarn overnam. “We hebben
natuurlijk geen invloed op de beslissing van de scheidsrechter, maar we
wilden ons vandaag wel even revancheren”, zei Ysselsteyn-trainer Ruud
Jenneskens na afloop.
De thuisploeg, dat al vier wedstrijden op rij verloren had, begon dan ook
met veel strijd aan de wedstrijd. De
eerste grote kans was echter voor de
matchwinner van twee dagen eerder, Tayo Janssen, maar hij schoot net
over. Even later hadden Ysselsteynaanvallers Dennis Teunissen en Bas
Koopmans goede schietmogelijkheden. Een paar minuten later kwam
de thuisploeg goed weg toen Baarloaanvaller Dennis van de Vinne, die
twee dagen eerder voor twee treffers
tekende, na een gevaarlijke counter
net over schoot.
In de 29e minuut was Dennis
Teunissen attent nadat hij op eigen
helft snel een vrij trap nam en Frank
Jespers diep stuurde. Jespers was ‘op
de brommer’ en zette de Baarlose
verdediger simpel weg waarna hij
koelbloedig afrondde. “Die Baarlose
verdediger deed dat niet zo slim,
daardoor kon ik zo doorlopen”, lachte

Jespers na afloop. De spits is dit seizoen niet verzekerd van een basisplaats, maar hoopt zijn kans nu
gegrepen te hebben. “Zaterdag 20
april, in de eerste confrontatie met
Baarlo, had ik een goede invalbeurt.
Daardoor stond ik vandaag in de basis.
Ik denk dat dat een terechte beslissing
was”, stelde hij.
In de tweede helft waren er vanuit
beide kanten vrijwel geen kansen te
noteren. Baarlo bracht de boomlange
spit Matthijs de Vogel in, die af en toe
voor onrust zorgde in de Ysselsteynse
defensie. De thuisploeg hield met
name tegen en kwam niet verder dan
een gevaarlijke kopbal van aanvoerder Paul Jeurissen die net naast het
doel ging.
Ysselsteyn-trainer Jenneskens was
blij met de overwinning. “Een volledig
terechte overwinning. We hadden het
eigenlijk in de eerste helft al moeten beslissen, maar dat is ook meteen ons probleem. We hebben moeite
om goals te maken, maar we hebben
gelukkig wel een defensie die weinig weggeeft”, vertelde hij na afloop.
Ysselsteyn doet door de overwinning
afstand van de laatste plaats en staat
nu met 21 punten uit negentien wedstrijden negende. Ivo, dat dertiende
en laatste staat, heeft 19 punten uit
18 gespeelde wedstrijden. Kortom, het
staat erg dichtbij elkaar in de derde
klasse C waardoor Ysselsteyn alle zeilen bij moet zetten om de nacompetitie te ontlopen.

Basketbal

Ruime nederlaag
voor Jumpers
Door: basketbalvereniging Jumpers
Het eerste herenteam van basketbalvereniging Jumpers speelde
zaterdag 20 april haar laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De wedstrijd tegen Yellow Sox uit Bakel resulteerde in een 58-79 nederlaag.

De damessingels, die voor de
derde keer op rij gespeeld werden
door Demy de Joode en Rosil Hesen,
werden verloren. De Joode won wel
voor het eerst een set, maar moest in
de beslissende set een 6-0 score incasseren tegen Kristel van der Heijden.
Rosil Hesen verloor met 6-4 6-2 van
Nika Beukers. Tim Cornelissen verloor vervolgens met 6-1 6-3 van Tim
Heijmans. Wouter van der Waerden
zorgde voor het enige punt uit de
singels. Hij won me 6-3 6-0 van Daan
Portier.
Na de singels stond er een 3-1
achterstand op het bord. Nicole Boots

en Marleen Lensen-Custers verloren
in twee spannende set met 6-4 7-5
van Kristel van der Heijden en Nika
Beukers. Het herendubbelspel werd
wel gewonnen. Ron van der Wouw en
de 17-jarige Wouter van der Waerden
wonnen met 6-1 7-5 van Tim Heijmans
en Daan Portier.
De eerste mixdubbel werd
gespeeld door het ervaren koppel Ron
van der Wouw en Marleen LensenCusters. Zij waren de meerdere van
Tim Heijmans en Nika Beukers. Tim
Cornelissen en Nicole Boots moesten
een ruime nederlaag incasseren. Zij
verloren met 6-0 6-2 van Daan Portier

en Kristel van der Heijden.
Door de nederlaag bezetten de
Venrayse tennissers, die vorig jaar
promoveerden uit de derde klasse, nu
de voorlaatste plaats, een plek die aan
het einde van de competitie degradatie zou betekenen. Echter blijft er
voldoende perspectief op handhaving,
want met Rapiditas, Veenendaal en
Frisselstein heeft TC Venray al tegen
de bovenste drie ploegen uit de competitie gespeeld. De volgende wedstrijd staat gepland op zondag 12 mei
wanneer er een uitwedstrijd wordt
gespeeld tegen Amstelpark 3 uit
Amsterdam.

Jumpers had deze middag
niet de beschikking over Maarten
Wijnen, Steffan Claessens en Claudio
Mendes. In het eerste kwart van de
wedstrijd ging het gelijk op, maar
bij Jumpers waren ze niet tevreden
over het eigen spel. De heren
uit Bakel namen dan ook al snel
een 16-20 voorsprong. Een timeout, aangevraagd door Jumpers,
mocht niet baten, want het waren
de bezoekers die scherper uit
de onderbreking kwamen en de
voorsprong verder uitbreidden naar
18-29. In het tweede kwart had
Jumpers ook moeite om het spel te
maken en liep het niet soepel. Door
scores van Peter Hoeijmakers en
Dirk Laurense werd de voorsprong
van Yellow Sox niet groter, maar de
thuisploeg kwam ook niet dichterbij.
Aan het einde van het tweede kwart
was er zelfs een voorsprong van
zestien punten voor de mannen uit
Bakel. De ruststand was 33-49.

Wouter Oosterbeek zorgde vlak
na rust met een score weer even
voor hoop, maar het was Yellow Sox
dat met twee rake driepunters het
gaat weer groter maakte. Jumpers
bleef hard werken. Jumpers bleef
hard werken, maar toch liep de
voorsprong op tot een verschil van
25 punten. De laatste paar minuten
van het derde kwart kwam Jumpers
beter in het spel en maakte het
vier scores op rij waardoor de score
aan het einde van het derde kwart
beperkt bleef tot 47-64.
Het laatste kwart van de
wedstrijd lieten de mannen uit
Venray nog altijd een goede inzet
zien, maar de tegenstander was
zoals de hele wedstrijd beter. De
voorsprong bleef hangen rond de
twintig punten. De eindstand was
58-79. Jumpers heeft nog twee
inhaalwedstrijden tegoed, maar het
is nog niet duidelijk wanneer deze
gespeeld worden.
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Vijfde klasse D

SVOC’01 blij met punt in derby tegen Leunen
SVOC’01 vierde de 1-1 remise in de derby uit tegen Leunen op tweede
paasdag 22 april als een overwinning. Het was de vijfde editie ooit van de
burenstrijd en voor het eerst pakten de tricolores uit Oirlo en Castenray, na
vier verliespartijen, een punt tegen de Leunenaren.

SVOC-aanvaller Rob Houwen glipt tussen de Leunse
verdedigers Tom Riensema (links) en Wouter Lenssen door

Breedtesport prijs 2018

X-triathlon in Venray
Iedereen Kan Sporten Noord Limburg en MEE Noord en Midden Limburg organiseren op zondag 19 mei voor de
tweede keer in Venray een X-triathlon voor mensen met een beperking. Het evenement, dat vorig jaar de
Breedtesport prijs won van de gemeente Venray, start bij het Laco Sportcentrum Venray en de finish is op de atletiekbaan van Sportpark De Wieën.

Beide ploegen kenden een druk
paasweekeinde. SVOC’01 speelde
zaterdag met 3-3 gelijk bij VCH, terwijl Leunen thuis tegen koploper VOS
met 3-2 won. Deze wedstrijd werd op
28 oktober halverwege gestaakt na
een opstootje bij een 1-0 stand in het
voordeel van Leunen. Zaterdag werd
de tweede helft tegen VOS gespeeld.
Ondanks twee directe rode kaarten,
voor Frank Gielens en Guus Nelissen,
won de Leunse ploeg met 3-2. Gielens
en Nelissen waren geschorst voor de
derby tegen SVOC’01, terwijl ook de
geblesseerde topscorer Thomas Weijs
ontbrak. SVOC’01 moest ook met
enkele invallers aantreden.
Leunen kreeg vanaf het beginsignaal het initiatief in handen. SVOC’01
liet zich terugzakken en gokte op
uitvallen via het gevaarlijke spitsenduo, de broers Danny en Rob Houwen.
Leunen-trainer Vincent van Sambeek
was niet te spreken over de spelopvatting van SVOC’01. “Ik kende die
ploeg niet, maar ze deden helemaal
niets. Ik vind dat geen voetbal. Als ik
trainer van zo’n elftal was, dan stopte
ik direct”, foeterde Van Sambeek na
afloop.
Na een goede actie van Sjoerd van
de Winkel aan de rechterkant ontstond na een kwartier de eerste kans
voor Mees Claessens die net naast
het SVOC-doel mikte. Leunen was het
meest dreigend en aanvaller Van de
Winkel dook twee keer gevaarlijk voor
het doel op. Beide keren strandde hij

op SVOC-sluitpost Mikey Ellery.
Leunen moest tot de 65e minuut
wachten tot de bevrijdende openingstreffer viel. Doelman Ellery ging niet
vrijuit bij een hoge voorzet van Stefan
Jacobs waardoor Erik Beelen de thuisploeg op voorsprong zette, 1-0. “Ik
kwam te laat uit. Dat doelpunt was
mijn fout”, erkende Mikey Ellery die
bij zijn actie ook nog zijn verdediger
Maikel Wismans in het gezicht raakte.
“Gelukkig heb ik het met enkele reddingen wat goed kunnen maken”, zei
hij. SVOC’01 bleef loeren op kansjes.
Acht minuten na de 1-0 was het zo
ver. Uit een pass van Koen Classens
kapte Rob Houwen zijn bewaker
Wouter Lenssen uit en de Oirlo afkomstige topschutter verschalkte Leunenkeeper Tim Jacobs met een bekeken
schuiver, 1-1.
Leunen probeerde in het slotkwartier tevergeefs de winst naar zich
toe te trekken. Er kwamen wel wat
mogelijkheden, maar de overtuiging
ontbrak bij de oranje-witte aanvallers. Bijna stal SVOC’01 op de valreep
ook nog de zege. Uit een vrije trap
van Roy Kersten kopte Danny Houwen
rakelings over de lat. “Het was flink
werken vandaag. Op karakter hebben
we een punt gepakt. Rob Houwen was
met zijn ene kans heel effectief”, zei
SVOC-aanvoerder Mikey Ellery. Vincent
van Sambeek baalde van de remise.
“We hebben onszelf flink tekort
gedaan. Wij kregen kansen genoeg en
zij scoren uit hun enige kans.”

Voorsprong uit handen gegeven

Venray op valreep
gelijk tegen Veritas
Venray speelde de uitwedstrijd tegen Veritas in Neeritter met 3-3
gelijk op tweede paasdag 22 april in de eerste klasse D. Venray moest
een 0-2 voorsprong uit handen geven (3-2), maar Danny Pelzer
bezorgde de rood-witten in de slotfase nog een punt.

Francina Kedong: Winnaar wedstrijdparcours
René komt met zijn buddy over de finish
“Het evenement is ingericht voor
mensen met een beperking. We hebben het zo ingericht zodat zij een
geweldige dag kunnen beleven”, aldus
Noortje Vrolijk, programmamanager
Iedereen Kan Sporten Noord-Limburg.
Vorig jaar was de eerste editie van het
evenement, waarbij vijftig deelnemers waren. “Zij werden ondersteund
door vijftig vrijwilligers en ook vijftig
buddy’s. Die buddy’s zwemmen, fietsen of lopen met de deelnemers mee
en ondersteunen hen. Denk bijvoorbeeld aan het helpen met omkleden
en het coachen”, zegt Noortje. “Het
maakt overigens niet uit wat voor
soort beperking iemand heeft. Het kan
bijvoorbeeld een dwarslaesie zijn, een

vorm van autisme of een verstandelijke beperking. We proberen voor elke
beperking een oplossing te vinden
zodat mensen deel kunnen nemen”,
vertelt Noortje.

Aangepast parcours
Het parcours voor de X-triathlon is
aangepast aan de mogelijkheden. “Zo
hebben we een recreantenparcours
en een wedstrijdparcours. Bij de
recreanten wordt er tien minuten
gezwommen, één of twee rondjes
van 3,3 km gefietst en wordt 15
minuten gerend, gewandeld of gerold.
Deelnemers mogen bijvoorbeeld
ook zelf bepalen hoeveel rondjes
ze fietsen”, vertelt Noortje. Het

wedstrijdparcours bestaat uit
250 meter zwemmen, 10 kilometer
fietsen en 2,5 kilometer lopen, rennen
of rollen. “Daarbij wordt echt de tijd
bijgehouden waardoor het iets meer
om de prestatie gaat”, vertelt Noortje.
De organisatie kijkt tevreden terug
op de eerste editie en mikt dit jaar op
meer deelnemers. “We hopen dit jaar
op ongeveer tachtig deelnemers uit te
komen. “We doen er alles aan om het
zo toegankelijk mogelijk te maken”,
zegt Noortje. Inschrijven voor de
X-Thriatlon is nog mogelijk tot en met
woensdag 1 mei.
Kijk voor meer informatie op
www.iedereenkansporten.nl/
x-triathlon (Foto: Francina Cedang)

Venray-trainer Frans Koenen
wilde met dezelfde basiself starten als een week eerder tegen
Schaesberg (1-0 winst). Tijdens de
warming-up had verdediger Stef
van Dijck echter te veel last van een
heupblessure om te kunnen spelen.
Daardoor keerde Rick Egelmeers, net
terug van een bovenbeenblessure,
terug in de basis.
Venray kwam sterk uit de startblokken. Bram Vievermans scoorde
voor het eerst sinds 25 november
weer een doelpunt en hij zette de
Venraynaren na tien minuten op een
0-1 voorsprong. De Venrayse ploeg
leek een eenvoudige zege te behalen nadat Danny Pelzer halverwege
de eerste helft de voorsprong verdubbelde naar 0-2. Vlak voor rust
kwam Veritas door een afstandschot
terug tot 1-2.
Na de thee waren de rollen

helemaal omgedraaid. De MiddenLimburgers scoorden snel de 2-2
gelijkmaker en na een kwartier in de
tweede helft keek Venray tegen een
3-2 achterstand aan. Daarna herstelden de rood-witten zich weer. Danny
Pelzer drong tien minuten voor tijd
na een goede actie vanaf de rechterkant het strafschopgebied binnen.
Hij passeerde twee, drie tegenstanders en schoot raak, 3-3. Venray
was in de slotfase nog dicht bij de
overwinning. Bram Vievermans brak
door over rechts maar zijn schot ging
rakelings voorlangs. Aron Franssen
was als debutant gelijktijdig in de
ploeg gekomen met Armend Shala.
Franssen kende een uitstekende
invalbeurt en kreeg nog een goede
kans maar de 3-3 bleef op het scorebord staan. Door het gelijkspel staat
Venray nu achtste met nog vier wedstrijden te spelen.

16

jongeren

25
04

15 VRAGEN

aan
Csaba Varnai

Leven als
een kat
Ze houden van knuffelen,
kroelen en kriebelen. Vaak
vind je ze luierend op een
rustig plekje, te genieten
van hun rust. Last van stress
hebben ze niet, ze doen
immers niet aan werken,
rekeningen betalen of sociale verplichtingen. Zo heel af
en toe lijkt het me best fijn,
om een kat te zijn.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Csaba Varnai
15 jaar
Raayland College
Venray

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou het liefst heel sterk willen
zijn. Want dan kan ik bijvoorbeeld
mensen helpen en mensen
redden. Ik zou gelijk de straten op
gaan om te kijken wie hulp nodig
heeft.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?
Het beste advies wat ik heb
gekregen, was van mijn moeder.
Zij zei dat je blij moet zijn met wat
je krijgt. Ik denk daar nog altijd
over wanneer ik iets koop of krijg.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Het liefst zou ik Hulk zijn van
Avengers, want ik vind zijn gedrag wel
bij mij passen. Alleen zijn agressiviteit
niet wil ik niet overnemen. Ik denk dat
anders niemand mij zou mogen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik heel veel aan het leger denk.
En dat ik er altijd over praat, omdat ik
ook graag in het leger wil. Mijn familie
begint er altijd over wanneer we bij
elkaar zijn of als we ergens heen gaan.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan voetbal, want ik
voetbal bijna elke dag minstens een
of twee uur. Ik voetbal vaak bij veldjes met mijn vrienden. Zelf zit ik niet
op voetbal, maar wie weet komt daar
verandering in.

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Dat ik op vakantie naar Turkije ga,
omdat het daar heel leuk was. De cultuur daar is heel mooi, en de mensen
zijn er aardig.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, Goosebumps van Travis Scott omdat
het mij een goede vibe geeft. Ik luister het nummer heel vaak tijdens het
sporten of als ik op de fiets zit.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om bij het Korps
Commandotroepen te werken, omdat
ik het werk bewonder. Vanaf mijn
zevende wil ik al bij het leger en ik
hoop dat ook te kunnen bereiken later.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik sportief
ben, en mijn slechtste is dat ik soms

SPRANKELENDE
MODE!
Koningsdag open
van 12.00 tot 17.00 uur
Koopzondag open
van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

heel stil ben. Wanneer ik met mijn
vrienden buiten ben, ben ik vaak stil
maar wanneer we bijvoorbeeld aan
het voetballen zijn, ben ik dat niet
meer.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik vaak de ijskoude emoticon.
Waarom? Nou dat weet ik zelf niet
eens. Ik gebruik hem vaak bij alles.
Introvert of extravert?
Ik kan wel allebei zijn. Soms ben ik
liever alleen en het ander moment
ben ik liever in een groepje. Maar ik
ben over het algemeen liever met
mijn vrienden.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar Amerika willen
gaan, bijvoorbeeld naar New York
of Los Angeles. Ik zou daar het liefst
heen gaan met mijn moeder, omdat ik
met mijn moeder alles van de wereld
wil zien.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn ketting weggooien
omdat het veel waard is voor mij.
Mijn moeder heeft hem voor mij
gekocht en het staat voor geluk en
vrede.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
was van mijzelf en ik had het vest van
mijn vriend aan. We hadden het voor
de lol gemaakt.
Wat is je favoriete hobby?
Voetbal, omdat ik mijzelf daarin graag
wil verbeteren en ik vind het over het
algemeen een leuke sport. Ik voetbal
zo wat elke dag ik kan er geen genoeg
van krijgen.

Als ik voor een dag met
mijn kat van leven zou ruilen,
zou ik me het meest verheugen op de vrijheid die hij
heeft. De vrijheid om te doen
en laten wat je wil zonder dat
anderen zich met je bemoeien.
Het zou mijn gemoedstoestand vast goed doen als ik
zonder autoriteit door het
leven zou gaan. Er zitten
namelijk veel voordelen aan
zo’n autonoom leven. Je
bepaalt zelf wanneer je gaat
eten, wanneer je gaat slapen
en wanneer je gaat spelen. Als
kat kun je dan ook nog eens
gezellig knuffelen met je
baasje dat jou dan vertelt dat
hij heel veel van je houdt.
Er zitten echter ook nadelen aan een kattenleven. Het
lijkt me op den duur namelijk
erg saai om een kleine ‘mauwerd’ te zijn, want je hebt als
kat lang niet zoveel carrièremogelijkheden als een mens.
Ook kun je je afvragen of het
leuk is om bijna elke dag
hetzelfde te eten, op dezelfde
plekken te komen en altijd
dezelfde mensen te zien.
Misschien moet ik toch maar
genoegen nemen met het feit
dat ik een mens ben.
Vera Andriessen
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Lammetjesdag in Venray
Stichting Loobeek organiseerde op tweede paasdag, maandag 22 april, een Lammetjesdag. De dag vond
plaats op het St. Annaterrein van 11.00 tot 16.00 uur in Venray.

Terugplaatsing
kruis in Heide
Stichting Kruisen en Kapellen plaatste om 10.00 uur op vrijdag 19 april
in Heide een kruis terug dat de afgelopen winter in het atelier groot
onderhoud heeft gekregen.

Er kon die dag een lammetje
geadopteerd worden. In ruil
hiervoor ontving de deelnemer een
unieke foto van een gezinslid met
een lammetje. Daarnaast konden

de kinderen met de lammetjes
knuffelen. Ook de pasgeboren
drieling was te aanschouwen tijdens
de lammetjesdag.
Ook herder Jan Manders was deze

dag aanwezig. Hij vertelde over zijn
schapen en beantwoorde alle vragen
die er gesteld werden. Tevens konden
de bezoekers een kijkje nemen
in het leescafé.

Venrays mannenkoor

Concert met Russisch ensemble
Het Venrays mannenkoor krijgt donderdag 2 mei Vocaal Ensemble Vivat uit St. Petersburg op bezoek.
Zij verzorgen samen om 20.00 uur een concert in de St. Petrus Banden Kerk.

Het kruis dateert uit 1932, en
werd geplaatst uit dankbaarheid
voor de voorspoedige tijd van
de familie Van Meyel in Heide.
Vrijwilligers van de stichting

hebben het houtwerk en het beeld
behandeld en goed in de lak gezet.
Al meer dan dertig jaar lang plaatst
de stichting kruisen terug op goede
vrijdag.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert rondom Klaproos €

11,88

Venray Brabander rondom Lavendelplein €

11,25

Venray Centrum rondom St. Antoniusstraat €

10,00

Venray Veltum rondom Isabellahof €

10,00

bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
Het Venrays Mannenkoor brengt
samen met Vivat ook enkele liederen
ten gehore. Na afloop van het concert is er in de Witte Hoeve in Venray
de mogelijkheid voor toehoorders en
overige geïnteresseerden om kennis te
maken met het Venrays Mannenkoor.
Het koor zal hier nog meer van hun
eigen repertoire laten horen. Vocaal

Ensemble Vivat bestaat uit vier solisten en is opgericht in 1991 met als
doel Russische religieuze muziek
onder de aandacht te brengen van
een breed publiek met name in West
Europa. Dat doen zij middels een
tweejaarlijkse tournee door diverse
landen, waaronder Nederland. Hun
repertoire omvat geestelijke werken

van de orthodoxe Liturgie van de 14e
eeuw tot heden, als ook kerkelijke
en profane muziek van barok tot jazz
en volksliederen. Voor het Venrays
Mannenkoor is religieuze muziek maar
één van de vele muziekstijlen uit het
repertoire. Zo worden er ook regelmatig musicalnummers, klassiek, barbershop en popmuziek gezongen.

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Eerste keer

Koningsmarkt in de
Oranjebuurt Venray
De Oranjebuurtvereniging organiseert dit jaar voor het eerst een
Koningsmarkt op zaterdag 27 april. De markt worden opgesteld op het
plein van de Petrus’ Bandenschool in Venray.

Meiboom plaatsen
in Blitterswijck
Het St. Antonius Abt Gilde plaatst op zaterdag 27 april tijdens Koningsdag de meiboom op het dorpsplein
in Blitterswijck. Door het dorp is er ook een optocht onder leiding van muziekvereniging Moed en IJver en het
St. Antonius Abt Gilde.

zige kinderen zaterdag hun fietsen
versieren en showen aan vrienden
of familie. Vanaf 08.00 uur mogen
deelnemers van de rommelmarkt
een plekje zoeken op het plein. Van
09.00 tot 13.00 uur kan er speelgoed
of huiswaar verkocht worden.

Een aantal buurtbewoners
sloegen de handen ineen om in de
Oranjebuurt een Koningsfestijn te
organiseren. Zij regelden voor de
Koningsmarkt een springkussen en
een grote ranja koe voor de kinderen. Daarnaast kunnen aanwe-

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Nu vele zoip
n
en ku plante
Koningsdag g
e

opend

lte
gedee
iment
assort ij
ook b
alet
interch

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

De kinderen van de basisschool
zijn ook aanwezig in de optocht, die
om 12.45 uur start, met versierde
fietsen, trapauto’s en steps. Bij
huize Hendriks aan de Langstraat
stopt de stoet en pakken acht
gildebroeders de versierde meiboom
op om deze vervolgens mee te

dragen naar het dorpsplein en te
plaatsen voor gemeenschapshuis
‘De Zaal’. Bij aankomst spelen de
tamboers en klaroenblazers van
het gilde en Moed en IJver enkele
nummers. Na het spelen van het
Wilhelmus wordt bekend gemaakt
wie van de basisschoolleerlingen

de mooist versierde fiets of creatie
heeft. Het koningspaar van het
St. Antonius Abt Gilde reikt de
prijzen per leeftijdscategorie uit.
Vervolgens beginnen om 13.45 uur
de Koningsspelen voor de basisschool,
georganiseerd door Oudervereniging
Kinderpret.

Wensenambulance Limburg

Ysselsteyners op tournee
Orkest SjanTé toert op zaterdag 18 mei door de regio om geld in te zamelen voor Wensenambulance Limburg.
Het orkest bestaat uit zestien muzikanten uit Ysselsteyn en omgeving.

We zijn van 27 april t/m 5 mei alle dagen open

Horeca, natuur- en informatiecentrum

Midden in de natuur
Bosbrasserie
Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

De band speelt van 10.00 uur
tot en met 12.00 uur op de markt
voor het oude stadhuis in Venlo.
Daarna gaan ze naar Roermond waar
ze van 15.00 uur tot en met 17.00 uur
in de kiosk op het Munsterplein
spelen. De tour wordt afgesloten met
een slotoptreden vanaf 20.00 uur
in De Smelehof in Ysselsteyn, de
thuisbasis van de band. Tijdens de
avond, die ‘SjanTé & friends’ genoemd
wordt, zingen diverse regionale en

lokale artiesten samen met de band
enkele nummers.
Tijdens de optredens kan er
tegen betaling een verzoeknummer
aangevraagd worden waarvan de
opbrengst naar Wensenambulance
Limburg gaat. Daarnaast wordt er
‘s avonds een veiling gehouden
van producten en diensten die door
diverse sponsoren beschikbaar zijn
gesteld. Wensenambulance Limburg
vervult wensritten voor mensen

die ernstig ziek zijn. Zij kunnen het
vervoer verzorgen wanneer regulier
vervoer niet meer mogelijk is en er
geen alternatieven zijn. “Ondanks het
grote verdriet kan iemand door de
vervulling van zijn of haar wens
weer even genieten. Het gaat vaak
om ‘kleine’ dingen, momenten die
voor velen vanzelfsprekend lijken.
Daarom vinden wij het belangrijk om
dit onder de aandacht te brengen”,
aldus SjanTé.
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Agenda t/m 2 mei 2019
vr
26
04

Kienen wijk Zuid

Kinderworkshop living statue

The Elvis Concert 2019

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw, Beukenlaan 4 in Venray

Tijd: 12.30 - 16.30 uur
Locatie: Grotemarkt, Venray

Tijd: 20.15 - 22.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
27
04

Koningsdag Oranjebuurt

Hoeveville Roots Revival met
optreden Lucky Came to Town

DOC-vergadering Dorpsraden
Oirlo-Castenray

Tijd: 15.00-19.00 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Cafe De Köster, Castenray

Tijd: 08.00 uur
Plein Petrus Bandenschool

Kindermarkt

Bands op zondagmiddag

Tijd: 09.00-12.30 uur
Locatie: Centrum Venray

Tijd: 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum het Stekse

Meiboom plaatsen in Blitterswijck
Organisatie: Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck
Tijd: 12.45 uur
Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Zaal’, Blitterswijck

zo
28
04

ma
29
04

Optreden seniorenorkest en
blaaskapel

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Petrus’ Bandenkerk, Venray

Voorstelling Kees van Amstel
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray, kleine zaal

Groepswandeling in Merselo

Optreden vocaal ensemble VIVVAT

Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Den Hoek, Grootdorp 99 in Merselo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: St. Petrus Banden Kerk Venray

Lezing over Donald Trump
Organisatie: Adelbert Venray en Literair Café Venray
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Anno’54

Organisatie: Blaaskapel die Rübensammler Leunen
Tijd: 11.00 tot 13.00 uur
Locatie: Odeon, Hoenderstraat 12 te Venray

Installatie deken Ed Smeets

do
02
05

wo
01
05

Dansmiddag mensen met demen
tie en/of lichamelijke beperking
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke, Venray

Wandeling door Venray

Voorstelling ‘Emma wil leven’

Organisatie: Rooys Gidsen Gilde
Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV kantoor, Mgr. Goumansplein 1 te
Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray, kleine zaal

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

De commissie van toezicht bij de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord bestaat in totaal uit zes leden
waaronder een rechter, een advocaat, een medicus en iemand uit de kring van het maatschappelijk werk. De leden
verrichten hun werkzaamheden volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Zij worden – behoudens vacatiegeld en
onkostenvergoeding – niet bezoldigd en doen het werk in hun vrije tijd. De commissie is op zoek naar een

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

lid commissie van toezicht m/v en
lid commissie van toezicht: medicus m/v

Merselo € 7,50

Eén keer per maand wordt vergaderd volgens een vaste agenda. De vergaderingen worden bijgewoond door de directie,
die de commissie informeert over de gang van zaken in de inrichting en over toekomstige ontwikkelingen.
Taken van de commissie van toezicht
• toezicht houden op de wijze waarop de gedetineerde zijn straf moet ondergaan;
• de vragen of klachten van de gedetineerde aanhoren en in bemiddeling nemen of
• de klachten behandelen via de beklagcommissie en
• zo nodig de Minister van Justitie en de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming informeren en
adviseren over de wijze waarop de gedetineerden in de inrichting worden bejegend.

Castenray € 10,00
Geijsteren € 9,38
Ysselsteyn rondom Pater Tulpstraat € 8,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Belangstelling voor deze bijzondere functie? Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden.
Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle,
telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 mei 2019 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

186 + 252 x 97 cm

8.999,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)
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Geen ervaring nodig!
Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

• Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
• Je volgt cursussen en trainingen
• Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur
• Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
• Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
• Uitstekende after-sales service verlenen

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?
WAT GA JE ZOAL DOEN?

WWW.SUPERKEUKENS.NL

werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

koelkast, oven, vaatwasser, spoelbak

interieur. Inclusief gaskookplaat, afzuigkap,

Een prachtige, tijdloze keuken die past in ieder

Sorrento Plus

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

