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Iedereen is een winnaar
Vijftig sporters met een beperking, variërend van 8 tot en met 77 jaar, hebben zondag 19 mei deelgenomen aan de tweede editie van de X-triathlon in Venray. De deelnemers doorliepen met hun buddy een parcours waar achtereenvolgend gezwommen, gefietst en hardgelopen werd. Met een racefiets, handbike of tandem: De deelnemers
legden het parcours op verschillende manieren af. “Iedereen moet mee kunnen doen, dat is wat dit evenement uniek maakt”, liet Eric Brueren weten, projectleider X-triathlon.
Het evenement werd georganiseerd door Iedereen Kan Sporten Noord Limburg en MEE Noord en Midden Limburg. (Foto: Francina Kedong) Lees meer op pagina 14.

Buurtbewoners zien coffeeshops graag verdwijnen

Problemen in ‘Vergeten Driehoek’ aanpakken
Het college van B&W van Venray wil een integrale aanpak van de problemen in de ‘Vergeten Driehoek’ en
omgeving. Het gebied bestaat uit bewoners van de Langstraat, Paterslaan en Henseniusstraat. Het gemeentebestuur heeft besloten om een integrale verkenning in het gebied te starten waaruit moet blijken welke
maatregelen haalbaar en zinvol zijn om de problematiek aan te pakken.
De buurtbewoners van de
‘Vergeten Driehoek’ zijn ongeveer
tien jaar in gesprek met gemeente
Venray over de problemen in het
gebied. Het college van B&W gaf
eind vorig jaar opdracht voor een
onderzoek naar de klantenstroom
van de beide coffeeshops in Venray,
de illegale straathandel van drugs en
overige vormen van overlast in het
gebied van de ‘Vergeten Driehoek’
en het aangrenzende deel van de

wijk West-Zuid. Onderzoeksbureau
LokaleZaken deed begin 2019
uitgebreid onderzoek naar het
gebied en presenteerde onlangs de
resultaten aan het college en aan de
bewoners. Uit het onderzoek bleek
dat de problematiek een optelsom
van factoren is. Overlast, illegale
drugshandel, de aanwezigheid van
uiteenlopende bedrijvigheid en
woonfuncties in een relatief klein
gebied, gewijzigd parkeerbeleid

en leegstand zorgen samen voor
irritaties bij bewoners. Zo liggen er in
het gebied ook twee drukbezochte
coffeeshops, die volgens onderzoek
samen op jaarbasis ongeveer een half
miljoen keer worden bezocht.
Vanaf oktober 2018 overleggen
tien buurtbewoners uit de
‘Vergeten Driehoek’ en omstreken
in een klankbordgroep samen
met burgemeester Hans Gillissen,
wethouder Carla Brugman en drie

ambtenaren. Volgens Theo Swinkels,
voorzitter van de klankbordgroep
‘Vergeten Driehoek’, is er dankzij
het ontstaan van de klankbordgroep
eindelijk gehoor gegeven aan de
buurtbewoners. “Na bijna twintig
jaar van groeiende overlast lijkt het
er op dat er echt iets gaat gebeuren
om deze buurt in het centrum van
Venray te verbeteren. De overlast
moet stoppen en daarna kan de
grote opknapbeurt beginnen.”
Volgens Swinkels is niet alleen
de overlast gegroeid, maar ook
de omvang van het gebied waar
overlast wordt ervaren. Naast de
oorspronkelijke ‘Vergeten Driehoek’

ervaart de wijk West-Zuid (Pastoor
Wijnhovenpark, Kruisstraat
en omstreken) en het Gouden
Leeuwplein een groeiende overlast,
zo laat Swinkels weten.
Het College van B&W oor
deelt dat complexe problemen om
veelzijdige oplossingen vragen.
Daarom heeft het college beslo
ten om een integrale verkenning te
starten, waaruit moet blijken welke
maatregelen haalbaar en zinvol zijn.
Een onderzoek naar de haalbaarheid
om coffeeshops te verplaatsen, gaat
deel uitmaken van de verkenning.
Lees verder op pagina 06
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Gemeente houdt geld over door meevaller
Gemeente Venray heeft het jaar 2018 afgesloten met een voordelig
resultaat van 6,2 miljoen euro. Hiervan wordt 1,3 miljoen euro doorgeschoven naar 2019 vanwege projecten die vorig jaar niet zijn uitgevoerd of
budgetten die nog niet besteed zijn. Het netto positieve resultaat van 4,9
miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
De financiële positie van
gemeente Venray is de laatste twee
jaar flink verbeterd, blijkt uit de
jaarrekening. De algemene reserve
is gestegen naar 15,5 miljoen euro.
Die was in 2017 nog 13,7 miljoen
euro en een jaar eerder 8,9 miljoen
euro. “Venray is financieel gezond
en heeft voldoende reserves om
tegenslagen op te vangen“, zegt
Martijn van der Putten, wethouder
van financiën.
Het voordelige resultaat wordt
veroorzaakt door enkele financiële

meevallers, zoals een voordeel bij
het sociaal domein van 1 miljoen
euro, ondanks het tekort van
470.000 euro in de jeugdzorg, en
meer inkomsten van het Rijk.

Financiële meevallers
Het aantal bijstandsuitkeringen
daalde opnieuw, van 881 naar 833.
In 2016 zaten nog 918 personen

in de bijstand. Andere meevallers
zijn de gestegen inkomsten uit
bouwleges en meer inkomsten aan
toeristenbelasting doordat er meer
arbeidsmigranten in de gemeente
overnachten.

Huiseigenaren betaalden
5,9 miljoen euro terwijl gebruikers
en eigenaren van bedrijfspanden
en maatschappelijke gebouwen
7,6 miljoen euro aan ozb afdroegen
aan de gemeente.

Inkomsten

Uitgaves

Gemeente Venray gaf vorig
jaar 124,5 miljoen euro uit. De
inkomsten bedroegen 130,7
miljoen euro, waarvan 83 miljoen
euro afkomstig was van het
Rijk. Onroerende zaakbelasting
(ozb) is met 13,6 miljoen euro
de grootste inkomstenbron.

Het meeste geld dat gemeente
Venray uitgaf, 69 miljoen euro,
ging naar het sociaal domein
met onderwijs, kunst en cultuur.
Het aantal fulltimebanen in het
gemeentehuis is licht gestegen,
van 317 naar 320, waardoor dit
ook een hogere kostenpost is

geworden.
Het gemeentelijk grondbedrijf
zat jarenlang in de rode cijfers door
de bouwcrisis. De risicoreserve
stond lange tijd op nul.
In 2017 kon het grondbedrijf
voor het eerst weer geld opzij
zetten, 1,3 miljoen euro. De reserve
is vorig jaar opgelopen naar
3,1 miljoen euro, onder meer door
winstgevende grondexploitaties in
de wijk Brabander, Ysselsteyn en
bedrijventerrein De Blakt.
De gemeenteraad behandelt de
jaarrekening in de vergadering van
donderdag 27 juni.

Minder mantelzorgers vragen waardering aan
Steeds minder personen vragen een mantelzorgcompliment aan bij gemeente Venray. Het aantal is de laatste jaren gedaald van 712 in 2016 en
691 in 2017 naar 628 vorig jaar.

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
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Yosef Baker, Anne Jeuken
Henk Willemssen, Valentine Kalwij
Fotografie
Rob Beckers
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0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
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.
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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.

Gemeente Venray zegt geen
verklaring te hebben voor de
afname. In het jaarverslag geeft de
gemeente aan dat er veel publiciteit
is voor de mantelzorgwaardering.
Alle geregistreerde mantelzorgers

worden ook door de gemeente
aangeschreven. Ze kunnen kiezen
voor een geldbedrag van 65 euro
of voor waardebonnen van 75 euro
of voor respijtzorg. Respijtzorg is
bedoeld om mantelzorgers even

vrijaf te geven. Ze kunnen gratis
twee overnachtingen krijgen bij
logeerhuis Kapstok in Venray. Uit
een enquête onder mantelzorgers
blijkt dat 73 procent deze manier
van waarderen positief ervaart.

De mantelzorgwaardering kan voor
dit jaar nog tot 1 november worden
aangevraagd. Voorwaarde is dat
langer dan drie maanden minimaal
acht uur per week mantelzorg wordt
verleend.

Ledverlichting bespaart veel energie
Het vervangen van lampen in straatlantaarns door ledverlichting levert een grote energiebesparing op. Gemeente Venray bespaarde vorig jaar ruim
13 MWh (megawattuur), goed voor zes ton minder CO2-uitstoot. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2018.
In sommige straten wordt de
oude verlichting vervangen door
dynamische ledlampen, zoals onlangs
op de Geijsterseweg tussen Oostrum
en Geijsteren. Deze lampen sprin
gen aan als een auto, fiets of een
andere verkeersdeelnemer nadert.

Aan de Parkweg en een deel van
de Hoenderstraat in Venray is vorig
jaar ook dynamische ledverlichting
geplaatst.
In 2018 is bij veel onderhouds
projecten aan straten de openbare
verlichting vervangen. Grote projec

ten zijn de wijken Bomenbuurt en
Brukske in Venray, de omgeving van
Rondeveld in Leunen, Ien de Nej Erf in
Wanssum, Dorpsstraat in Geijsteren,
De Leng in Oirlo, Randenrade in
Oostrum, Smakt en Stationsweg en
Kroonkruid in Venray.

Voor vervangingskosten van
openbare verlichting is jaarlijks
315.000 euro beschikbaar om de
doelen uit het Energieakkoord
van 2013 te halen: 20 procent
energiebesparing in 2020 en
50 procent in 2030.

Opnieuw te veel huishoudelijk restafval
De hoeveelheid ingezameld huishoudelijk restafval blijft hoog in de gemeente Venray. Net als in 2017 lag vorig jaar het gemiddelde op 117 kilo per
inwoner, terwijl het doel 70 kilo is. Dat meldt het jaarverslag van 2018.
Restafval is afval dat niet meer
geschikt is voor hergebruik. Gemeente
Venray heeft als doel 50 kilo restaf
val per inwoner in 2020. Het College
van B&W meldt in het jaarverslag dat
dat doel nog steeds reëel is. Na de
zomer introduceert wethouder Carla
Brugman een vernieuwd afvalinzame
lingssysteem. Dat moet ervoor zorgen
dat Venray de milieudoelen wel gaat

halen. Ook uit financieel oogpunt is
een omslag nodig, omdat de tarieven
voor afvalverwerking aan het stij
gen zijn. Dit komt onder meer door
dat de belasting op het verbranden
en storten van restafval per 1 januari
2019 flink is verhoogd. De afvalstof
fenheffing is kostendekkend, zodat de
tariefsverhogingen worden doorbere
kend aan de inwoners.

Vorig jaar was er een tegenval
ler bij de inzameling van kunststof
verpakkingsafval. Door de slechte
kwaliteit werd er meer afgekeurd,
wat leidde tot 25.000 euro extra aan
verwerkingskosten. Bij het milieus
tation werd minder afval aangebo
den, dat weer leidde tot een voordeel
van 50.000 euro door lagere verwer
king- en afvoerkosten. De hoeveelheid

e-waste (elektronische apparaten)
en oud papier nam juist toe, wat een
voordeel van 10.000 euro opleverde.
De kosten van het afvalbeleid
bedroegen vorig jaar 3,1 miljoen euro.
De inwoners betaalden 1,6 miljoen
euro aan vastrecht en 1,5 miljoen
euro voor het aanbieden van afval in
containers of ondergrondse voorzie
ningen.

Venrayse kermis valt duurder uit
Gemeente Venray heeft vorig jaar het budget voor de Venrayse kermis met 66.000 euro overschreden. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2018.
Burgemeester Hans Gilissen heeft
in overleg met de politie besloten
tot camerabewaking en extra
beveiliging tijdens de openingsuren
van de kermis. Het betekende een
extra kostenpost van 22.000 euro.

Kermisexploitanten betalen al
jaren te weinig voor de huur van
tijdelijke stroomvoorzieningen,
aggregaten en diesel, die de
gemeente verzorgt. Het tekort
bedroeg 28.000 euro. Daarnaast

gaf gemeente Venray 13.500 euro
extra uit voor het nemen van
verkeersmaatregelen, het beheer
van het salonwagenterrein, het
schoonmaken van de openbare
ruimte en het afvoeren van afval.

Om kostenoverschrijdingen te
voorkomen gaat het College van
B&W nog voor de komende kermis,
van 2 tot 8 augustus, duidelijke
afspraken maken met exploitanten
en het kermisbeheer.

‘Spoorbomen langer dicht in Oostrum’
De spoorbomen over de Mgr. Hanssenstraat in Oostrum blijven soms langer dicht. Het kan leiden tot lange rijen wachtende auto’s voordat de trein
vanaf het station richting Nijmegen vertrekt.

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

Secretaris Coert Voesten meldde
dinsdag 14 mei in de dorpsraadverga
dering dat het probleem wordt veroor
zaakt door treinen die vanaf Nijmegen
niet doorrijden naar Roermond, maar in

Oostrum ‘keren’ om terug te gaan naar
Nijmegen. “Als de trein op tijd rijdt is er
geen probleem”, zei Voesten. “Maar het
spoor blijft langer dicht als de trein te
laat is. Dan duurt het ook langer voor

dat hij weer terugrijdt naar Nijmegen.”
In de tussentijd blijven de spoorbomen
gesloten. Navraag bij vervoersbedrijf/
vervoerder Arriva leerde dat het pro
bleem over enkele maanden moet zijn

opgelost doordat de treinen dan beter
aansluiten. “Als op 1 september de
nieuwe dienstregeling ingaat, zullen de
spoorbomen minder lang gesloten blij
ven”, aldus Voesten.
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Gouverneur mist scherpte in profielschets

Venray een ambitieus persoon zoekt
met doorgroeimogelijkheden. Verder
moet de nieuwe burgemeester
bestuurlijke ervaring hebben, de
talen Nederlands, Duits en Engels
beheersen en dialect kunnen
verstaan. De vertrouwenscommissie
wil daarnaast dat de nieuwe
burgemeester de ontwikkelingen in
Venray versterkt. Een burgervaderof burgermoederrol is daarbij heel
belangrijk. Over leeftijd wordt niet
gesproken in de profielschets, maar
de vertrouwenscommissie is niet op
zoek naar een persoon die zijn of haar
carrière in Venray gaat afbouwen.
“Venray zoekt een burgemeester

die toegankelijk is, die tussen de inwo
ners staat en makkelijk aanspreekbaar
is. Een burgemeester die verbin
ding zoekt zowel binnen als buiten
de gemeentegrenzen. Maar ook die
optreedt waar nodig is en toeziet op
een open en integer bestuur. Deze pei
lers kwamen hoog bovendrijven uit de
peilingen die werden gedaan onder de
inwoners van Venray”, vertelt Loonen.
450 Inwoners van de gemeente
Venray vulden deze enquête over de
profielschets in. De vertrouwenscom
missie deelde dezelfde mening als de
inwoners en nam de resultaten over in
de concept-profielschets.
Theo Bovens, Commissaris van

Geen wanklank over
campus Oostrum
De huisvesting van 240 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Hulst in Oostrum zorgt nauwelijks voor
overlast. Dat bleek dinsdag 14 mei tijdens de dorpsraadvergadering in Oostrum.
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Burgemeester Gilissen heeft te
kennen gegeven dat hij per 1 januari
2020 stopt met zijn functie. Dit bete
kent dat de gemeenteraad van Venray
de taak heeft om op zoek te gaan naar
een nieuwe burgemeester. Het stre
ven is om op 1 januari 2020 een
nieuwe burgemeester aan te dragen.
De raad heeft een vertrouwenscom
missie, die bestaat uit de fractievoor
zitters onder leiding van Toon Loonen
(CDA), ingesteld die is belast met de
voorbereiding van de aanbeveling tot
benoeming van de burgemeester.
Toon Loonen begon de vergadering
met de uitleg over de profielschets.
In de profielschets is te lezen dat

meester de laatste zes jaar van zijn
burgemeesterschap komt uitdrijven.
Gouverneur bespaar ons dat.”
Jan Hendriks van SP lichtte toe
dat dialect praten of verstaan voor de
partij geen voorwaarde is, maar dat
het mooi meegenomen is. “Ik ver
wacht wel dat de nieuwe burgemees
ter de moeite neemt om met mensen
in gesprek te gaan. Die persoon mag
wat mij betreft ook een transgender
zijn”, aldus Hendriks.
Nadat de raad de profielschets
goedkeurde tijdens de raadsverga
dering, werd op maandag 20 mei de
vacature opengesteld. Deze sluit op
maandag 10 juni weer. Op 26 augus
tus presenteert de gouverneur zes
tot acht kandidaten die solliciteerden
naar de functie. Vervolgens heeft de
vertrouwenscommissie vier tot vijf
weken de tijd om gesprekken met
de kandidaten te voeren. In septem
ber vindt er een voordrachtvergade
ring plaats tijdens de gemeenteraad.
Dan heeft het kabinet ongeveer
vier weken de tijd om een besluit
te nemen over de persoon die door
de gemeenteraad is uitgekozen.
Dat betekent dat eind oktober het
besluit klaar ligt, zodat de nieuwe
burgemeester op 1 januari van start
kan gaan.

LE

Gouverneur Theo Bovens en Toon Loonen

de Koning in Limburg, vindt de pei
ling onder de inwoners goed voor het
draagvlak van de profielschets, maar
mist de diepgang. “De peiling van de
inwoners komt meestal op gemiddel
des uit, denk aan zinnen als de ‘krach
tige verbinder’ of ‘een sociaal iemand
die goed met de bevolking praat’. De
scherpte van de profielschets komt
nooit uit de enquête die is ingevuld
door de bevolking. Die scherpte moet
de vertrouwenscommissie bieden.”
Bovens wees er ook op om de alge
meenheden in de profielschets te
verduidelijken. Hij vroeg de vertrou
wenscommissie om meer specifieke
en onderscheidende kenmerken, zodat
hij bij een eerste selectie de juiste
kandidaten voor Venray kan uitfilte
ren. Zo verduidelijkte Daan Janssen,
fractievoorzitter van D66, wat hij
bedoelt met een ‘krachtige verbinder’:
“Dan hebben we het over iemand die
wel eens met de vuisten op tafel kan
slaan, die ervoor zorgt dat er besluiten
worden genomen en dus daadkrachtig
optreedt.”
De meeste raadsfracties lieten
tijdens de vergadering weten iemand
van 35 jaar of ouder te zoeken voor
de functie. Tino Zandbergen van
Venray Lokaal: “Wij moeten er niet
aan denken dat onze nieuwe burge

VER
S

De gemeenteraad stemde donderdag 16 mei tijdens de extra ingelaste gemeenteraadsvergadering in met de
profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ook al vond Theo Bovens, gouverneur van Limburg, de profielschets
te algemeen. Hij liet in de vergadering weten scherpte in de profielschets te missen.

KER

V

Gebraden 500g
kipsatevlees
+Gehaktballen
4 roomschijven
4 HALEN
Samen
€ 8,25

3 BETALEN

Woensdag gehaktdag
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Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
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Op onze parkeerplaats en in de rijhal van onze buren Ruitersport Equidrôme
Begin april werd het Mobile Home
Parc met zestig woonchalets officieel
geopend aan de Henri Dunantstraat.
Het is een initiatief van uitzendorga
nisatie Otto Work Force. De locatie is
eigendom van gemeente Venray, dat
een vergunning voor vijf jaar heeft ver
leend. Leden van de dorpsraad bezoch
ten de open dag en hebben zitting in
de klankbordgroep. “Het ligt er prach
tig bij en er is 24 uur per dag beheer”,

zei secretaris Coert Voesten. Tijdens
de opening werd de directe buurman
van het MHP Venray gevraagd naar zijn
bevindingen de afgelopen maanden.
In het begin was hij sceptisch over hoe
het zou gaan lopen, maar inmiddels
heeft hij alle vertrouwen voor de toe
komst. Kleine problemen zijn er al wel
geweest volgens de buurman, maar
die worden volgens hem goed opge
pakt door Kafra.”

Een omwonende merkte tijdens de
dorpsraadvergadering op dat de bewo
ners vaker over het fietspad van de
Henri Dunantstraat in de richting van
Venray lopen. “Er is hier geen trottoir
en het levert wel eens problemen op
als er veel fietsverkeer is.” Tussen de
arbeidsmigrantencampus en de A73
wordt in 2020 een verbindingsweg
aangelegd, tussen Henri Dunantstraat
en Stationsweg.

Tuinmeubels, BBQs, potterie en Weberoutlet-prijzen!
modellen tegen outlet-prijze

W ij zijn
geo pend o p
Hemelva artsd a g
van 09.00 to t
18.00 uur

elke
zondag
open
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Grote uitgaven

Venray houdt in
voorjaarsnota
ruimte voor ambitie

Recordaantal tickets
Schouwburg Venray
Het programma voor het theaterseizoen van Schouwburg Venray werd maandag 13 mei bekendgemaakt.
Het theater vermeldt dat er een recordaantal tickets is verkocht tijdens de vrije verkoop die maandag 20 mei van
start ging.

Het college van Venray presenteert een Voorjaarsnota 2020 zonder
een uitgebreid Meerjaren Uitgaven en Investeringsprogramma (MUIP).
Burgemeester en wethouders nemen de komende maanden de tijd om
in het najaar keuzes te kunnen maken over de grote uitgaven voor de
komende vier jaar.
De reden voor het bescheiden
lijstje met uitgaven en investerin
gen, is dat een aantal belangrijke
kaders voor die uitgaven nog niet
bekend is. In de aanbiedingsbrief
voor de gemeenteraad noemt het
college de Toekomstvisie en de
Investeringsagenda Noord-Limburg.
Maar ook de meicirculaire van het
Rijk is nog niet bekend. Daarin ver
wacht het college onder meer duide
lijkheid te krijgen over de tekorten
bij de Nederlandse gemeenten op de
jeugdzorg en de GGZ.

Financieel gezond
Wethouder Financiën Martijn
van der Putten voegt er aan toe
dat de keuze om uit te stellen niets
te maken heeft met de financiële
positie van de gemeente. “Die was
en is goed. De meerjarenbegroting is
positief en ons weerstandsvermogen
is voldoende. Venray is financieel
gezond. Maar de onzekerheid over
de rijksuitkering en het ontbreken
van belangrijke kaders zorgt ervoor

dat we ondanks die gezonde basis
niet alle ambities van dit college
kunnen verwezenlijken. Het
college gaat in het traject richting
de begroting kritisch kijken naar
de mogelijkheden in de huidige
begroting om financiële ruimte
te creëren voor nieuw beleid. De
organisatie is inmiddels gestart met
een analyse.”

Geld over
of in de min
Zonder de grote investerings
beslissingen presenteert het col
lege een voorjaarsnota waarin de
gemeente komend jaar onder de
streep geld overhoudt. In de drie
volgende jaren loopt dat bedrag op
tot ruim 3 miljoen euro. Wil het col
lege alle ambities uit het collegepro
gramma uitvoeren, ziet het plaatje
er heel anders uit. Dan duikt Venray
de komende drie jaren in de min en
schrijft de gemeente pas in 2023
weer zwarte cijfers.

In de eerste week na de bekend
making van het programma zijn er
56 procent meer tickets verkocht ten
opzichte van vorig seizoen. Maar ook
ten opzichte van de vijf seizoenen
daarvoor heeft seizoen 2019|2020
het recordaantal verkochte tickets.
Een mogelijke verklaring voor de flinke
percentuele groei is de groei in het
aantal voorstellingen. Daarnaast zijn
er grote namen eerder in de verkoop

gegaan op verzoek van de desbe
treffende managers van artiesten.
Er bestaat ook een groei van 19 pro
cent meer verkochte tickets, berekend
over het aantal voorstellingen.
Volgens directeur Paul Franssen
zit de groei niet alleen in pro
gramma-aanbod, maar veel meer
in de gastvrijheid waarmee arties
ten en gasten worden ontvangen.
Schouwburg Venray is daarmee vol

gens Franssen een instituut gewor
den en geen opeenstapeling van
stenen en glas.
Het theaterseizoen start in
september 2019 en eindigt juni
2020. In dit seizoen staan er shows
van onder andere Rowwen Hèze,
Scapino Ballet, Rundfunk, Huub
Stapel, Juf Roos en Verliefd op Ibiza.
Meer informatie over het programma
is te vinden via schouwburgvenray.nl.

Rooyin brengt vrijwilligers bij elkaar

‘Ervaringen uitwisselen en kennis delen’
Dertig vrijwilligers waren zaterdag 18 mei aanwezig bij het eerste kennisevenement dat Rooyin
organiseerde in het schoolgebouw van Gilde Opleidingen in Oostrum. Vrijwilligers uit de gemeente Venray
leerden elkaar kennen, wisselden ervaringen uit en deelden kennis. “En dat is gelukt”, zegt mede-organisator
Wilco van der Bas.
Vanaf 09.30 uur druppelden de
eerste deelnemers binnen, waarna
om 10.00 uur het programma begon.
Opvallend daarbij was de bevlogen
heid van de mensen. Dat bleek onder
andere wanneer Linda Custers en Jan
Fleurkens gepassioneerd vertelden
over de projecten waar zij momen
teel hun energie in stoppen. Custers
vertelde over het opknappen van
een dorpsspeeltuin in Ysselsteyn en
Fleurkens deelde op zijn beurt de
kennis die hij heeft opgedaan bij de

organisatie van Schijt aan de Grens.
Gespreksleider Tom Vaessen zorgde
ervoor, onder ander met korte kennis
makingsgesprekjes, dat mensen met
elkaar in gesprek gingen.
“Iedere deelnemer had een spe
cifieke vraag of behoefte waarom hij
of zij gekomen was. We hebben de
opzet bewust heel open gehouden
zodat het programma kon aansluiten
bij de vragen die deelnemers hadden”,
zo vertelt Wilco. Er werd gewerkt in
kleine groepjes, waar volgeschreven

flipovers eerder regel dan uitzonde
ring waren.

Ervaringen
uitwisselen
Wilco zegt er vanuit te gaan dat
iedereen een stukje kennis heeft.
“We hoeven daarom niet steeds
opnieuw het wiel uit te vinden, maar als
mensen met elkaar in contact komen
en ervaringen uitwisselen kan dat veel
bijdragen”, aldus Wilco. De onderwer

pen waarover gesproken werd, waren
dan ook divers. Zo werd besproken hoe
er draagvlak gecreëerd kon worden bin
nen een vereniging en werd gediscus
sieerd over de vraag hoe er omgegaan
kan worden met het fenomeen ‘tijd’.
Maar ook een meer concrete vraagstel
ling als ‘hoe zet ik een dorpsdagvoorzie
ning op?’ kwam naar voren.
De vrijwilligers die deelnamen
kwamen uit verschillende dorpen en
hebben als vrijwilliger ook diverse
functies. “De meeste kenden elkaar
niet, maar dat maakt het juist interes
sant om eens van anderen te horen
hoe zij omgaan met bepaalde zaken.
De deelnemers hebben aangegeven
iets geleerd te hebben en hebben

onder meer contactgegevens uitge
wisseld. En dat is mooi, want we wil
len mensen verbinden”, vertelt Wilco.

Linked-in dag
Het evenement, door de organisa
tie ook wel een fysieke Linked-In dag
genoemd, is een voortvloeisel uit de
Burgertop Venray van 2017. De orga
nisatie bestaat uit tien vrijwilligers
die zich richten op het verbinden en
samenbrengen van vrijwilligers uit
gemeente Venray. Het evenement in
het schoolgebouw is volgens Wilco
een opstapje naar meer. “We gaan dit
evenement eerst eens goed evalue
ren, maar we willen het zeker gaan
voortzetten”, aldus Wilco.

Milieueffecten

‘Onderzoek alternatieve locaties De Spurkt’
De Commissie m.e.r (milieueffectrapportage) adviseert om in het milieueffectrapport voor bedrijventerrein
De Spurkt in Venray duidelijk te maken welke type bedrijven zich daar mogen vestigen en meer onderzoek te
doen naar mogelijke locaties. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wil aan De Spurkt in Venray een
bedrijventerrein van 30 hectare ontwikkelen voor regionale bedrijven in de agrofood, maakindustrie en
logistieke sector.
De gemeenteraad heeft de
Commissie m.e.r om advies gevraagd
over de inhoud van het nog op
te stellen milieueffectrapport.
Het nieuwe bedrijventerrein heeft

mogelijk nadelige invloed voor het
Loobeekdal en de nabijgelegen
natuurgebieden Bosschuizerbergen
en De Maasduinen. Dit zijn beide
kwetsbare Natura 2000-gebieden

waar de stikstofdepositie al hoog is.
Ook het leefgebied van de das wordt
mogelijk aangetast door de komst
van het bedrijventerrein. Het is van
belang, omdat de das al in de knel

raakt door de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum.

Leefgebied
das aangetast
De stichtingen Das & Boom en
Natuur en Milieufederatie Limburg
hebben een bezwaarschrift ingediend
bij gemeente Venray. De commissie
adviseert ook rekening te houden

met de aanleg van een zonnepark in
Smakt, vlak bij de beoogde locatie.
Voordat de gemeenteraad van
Venray een besluit neemt, worden
de milieugevolgen onderzocht in een
milieueffectrapport. De Commissie
m.e.r geeft de gemeente het advies
de keuze voor De Spurkt goed te
onderbouwen en tevens uit te kijken
naar andere geschikte locaties, ook
buiten de gemeentegrenzen.
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‘Bestaande rol en werkwijze loslaten’

Onvrede over nieuwe opzet Participatieraad
Gemeente Venray gaat de Participatieraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente, vernieuwen.
De bestaande vorm met de twee kamers Jeugd, Welzijn en Zorg (JWZ) en Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO)
wordt per 1 januari 2020 opgeheven. Er komt een nieuwe, afgeslankte Participatieraad die een andere rol krijgt.
Die beslissing leidde tot onvrede bij de huidige participatieraad.
De Participatieraad is een wet
telijke plicht om inwoners en cliën
ten te betrekken bij het gemeentelijk
beleid in het sociaal domein. In plaats
van een adviesrol, krijgt de nieuwe
Participatieraad een meer signa
lerende functie waardoor van de
leden andere vaardigheden worden
gevraagd, zoals netwerken en contac
ten leggen. De nieuwe Participatieraad
telt maximaal tien leden en dient als
sparringpartner en klankbord voor
de gemeente. Het college meldt dat
de formele adviesrol niet overboord
wordt gezet, maar blijft bestaan bij
belangrijke onderwerpen. In plaats
van het achteraf adviseren over de
inhoud, wordt de Participatieraad
vroegtijdig betrokken bij het beleid.
Om burgers te bereiken en een stem
te geven, zijn vaardigheden als net

werken en verbinden nodig. De
Participatieraad moet de bestaande
rol en werkwijze loslaten, vindt het
college.

JWZ Ontevreden
Kamer JWZ hekelt de gang van
zaken. Voorzitter Sjaak Aveskamp,
voormalig regiodirecteur van de
Zorggroep, uit zijn ongenoegen in
een brief aan het gemeentebestuur.
Hij spreekt van een gelopen koers
en vindt dat de Participatieraad
nauwelijks inbreng had in de nieuwe
opzet. De gemeente vroeg vorig
jaar kenniscentrum Movisie een
evaluatie uit te voeren. Movisie
concludeerde dat de Participatieraad
onvoldoende functioneert en
dat beide kamers verschillen van
inzicht. Movisie concludeerde ook

dat de huidige samenstelling geen
goede afspiegeling is van de lokale
samenleving. Zo zijn jongeren en
allochtonen niet vertegenwoordigd in
beide kamers. De Participatieraad is
te weinig zichtbaar en heeft te weinig
contact met dorps- en wijkraden en
andere organisaties. Daardoor komt
de signaalfunctie niet tot zijn recht,
oordeelt Movisie.

Negatief
Aveskamp is niet te spreken over
de verhouding tussen het ambtelijke
apparaat en de Participatieraad.
‘Een aaneenschakeling van niet
of te laat informeren, niet aan de
afspraken houden, advies vragen
terwijl de besluiten al genomen zijn
en een betuttelende en denigrerende
houding bij een deel van het ambtelijk

‘Slecht straatwerk
bij aanleg glasvezel’
De aanleg van het glasvezelnetwerk van GlaswebVenray in Oostrum is in volle gang. Enkele dorpsbewoners
meldden tijdens de dorpsraadvergadering van dinsdag 14 mei klachten over het terugleggen van de stoeptegels.

apparaat ten opzichte van de leden
van beide kamers’, meldt hij in zijn
reactie. Volgens hem wordt de nieuwe
Participatieraad een verlengstuk van
het gemeentelijk apparaat dat geen
toegevoegde waarde heeft.

‘Doormodderen’
De kamers JWZ (17 leden) en WIO
(8 leden) zijn het onderling niet eens
over de nieuwe opzet. JWZ wil dat
beide kamers worden opgeheven,
terwijl WIO de huidige vorm juist wil
behouden. WIO wijst op de deskundig
heid en ervaring van de leden op een
deelterrein van het sociaal domein.
JWZ zegt dat de Participatieraad vooral
reageert op beleidsnota’s en sterk
afhankelijk is van ambtenaren. De
leden van de kamer JWZ blijven tot
eind 2019 in functie. ‘Doormodderen,
ik kan het niet anders noemen’, zegt
Aveskamp die meldt dat zes leden
stoppen omdat ze geen heil zien in
de nieuwe opzet en vijf andere leden
hebben grote twijfels.

Het College van B&W zegt in een
brief aan de kamer de toonzetting van
JWZ te betreuren en niet te herkennen.
Volgens het college is het proces zorg
vuldig verlopen en is er zo veel moge
lijk rekening gehouden met ieders
belang. Het college zegt het jammer
te vinden dat leden stoppen. “Maar
we respecteren de keuze. De tijdgeest
is veranderd en dit vraagt om een
andere manier van participeren.”
De Participatieraad is in 2015
opgericht als onafhankelijk advies
orgaan voor de gemeente door de
samenvoeging van drie advies- en
cliëntenraden. Afgesproken is dat
iedere drie jaar een evaluatie plaats
vindt. Het budget van 30.000 euro per
jaar blijft in de nieuwe opzet beschik
baar. De komende maanden worden
benut voor de werving van leden en
het vastleggen van de nieuwe werk
wijze in een verordening die komend
najaar naar de gemeenteraad gaat. De
gemeenteraad bespreekt op dinsdag
28 mei het voorstel.

Website gemeente
op portal
De website van gemeente Venray is vanaf dinsdag 14 mei bereikbaar via een zogenaamde portal. Hierdoor wordt het onder meer
makkelijker om de toeristische informatie op de website van Venray
Bloeit te vinden.
Als bezoekers de website van
gemeente Venray intypen, kunnen
ze kiezen tussen meerdere web
sites. Gemeente Venray wil een
meerdaags verblijf aantrekkelijk
maken voor bezoekers. Ook wil ze
meer dagjesmensen aantrekken.
Toeristische informatie moet daarom
makkelijk te vinden zijn. Wethouder
Carla Brugman: “Ook onze eigen
inwoners profiteren daarvan. Er
wordt zoveel georganiseerd in onze

gemeente. De site van Venray Bloeit
geeft een goed overzicht en brengt
je op leuke ideeën.”
Alleen sites waar de gemeente
eigenaar of direct belanghebbende
van is, mogen op de portal. Naast
de website van de gemeente en de
website van Venray Bloeit, ontsluit
de portal op dit moment de web
sites Venray Verkoopt, Hulpwijzer, de
raadsinformatiewebsite en Venray
Beweegt.

Vroegste trein
Venray vervalt
Vervoerder Arriva wil de vroegste trein vanuit Venray richting Venlo
schrappen. Dit komt omdat Arriva een extra trein in de ochtendspits wil
inzetten op de Maaslijn die twee keer gaat pendelen tussen Cuijk en
Nijmegen.
De trottoirs zouden ongelijk en
scheef worden gelegd met gleuven
tussen de tegels die soms gebroken
zijn. “Drie jaar geleden is er een mooi
nieuw trottoir aangelegd langs de
Stationsweg. Het ziet er nu schandalig
uit, er zijn ook oude tegels gebruikt”,
zei een bewoonster.
“Het zijn harde werkers maar het
zijn duidelijk geen stratenmakers”,
merkte een dorpsbewoner op. Een
omwonende heeft de klacht doorge
geven aan de gemeente. “We moe
ten niet accepteren dat het trottoir
zo wordt opgeleverd. De gemeente
bevestigde dat het werk soms slecht
gebeurt”, zei hij. Volgens een andere
bewoner zou gemeente Venray een
schriftelijke waarschuwing heb

ben uitgedeeld. Dorpsraadslid Leo
Lenssen kon dit niet bevestigen en
hij zei contact op te nemen met de
gemeente. Ook in andere dorpen,
zoals vorig jaar in Leunen, kwamen
klachten over het weer dichtleggen
van de trottoirs.
Gemeente Venray laat weten
dat bewoners hun klachten kunnen
doorgeven aan GlaswebVenray. “Op
die manier zijn de lijnen kort en kan
Glasweb of Spitters meteen in actie
komen als de klachten moeten wor
den opgelost”, zegt een woordvoer
der van de gemeente. Los van de
klachten zien toezichthouders van de
gemeente erop toe dat het straatwerk
in de openbare ruimte goed wordt
uitgevoerd. “Is dat niet het geval, dan

nemen wij rechtstreeks contact op
en zorgen Glasweb en Spitters dat de
zaak weer netjes in oorspronkelijke
staat wordt teruggebracht”, aldus de
woordvoerder.
De gemeente heeft vorig jaar een
schadepost van 37.000 euro geleden
door beschadigingen aan de riolering
door graafwerkzaamheden voor de
aanleg van glasvezel. De rekening van
de herstelkosten is doorberekend aan
Spitters, dat meldt de gemeente in het
jaarverslag van 2018.
Vanaf eind juni tot eind augustus
worden de huishoudens in Oostrum
aangesloten op het glasvezelnet. Na
Oostrum gaan de graafwerkzaamhe
den van het bedrijf Spitters verder in
Smakt en Holthees.

Arriva diende een
adviesaanvraag in bij het
Reizigersoverleg Limburg. Daaruit
bleek dat in ruil voor de extra
spitstrein, Boxmeer de aansluiting
op de nieuwe spitstreinen verliest en
dat Venray de vroegste trein richting
Venlo kwijtraakt.
Volgens Arriva zit er gemiddeld
doordeweeks één passagier in
de trein die om 5.19 uur richting
Venlo vertrekt. De vroegste trein
op zaterdag telt gemiddeld ook één
passagier en zondag gemiddeld
twee passagiers. Daarnaast zorgt
de extra spitstrein van 08.03 uur
tussen Boxmeer en Nijmegen, die
volgens de plannen wordt vervangen

door twee spitstreinen tussen Cuijk
en Nijmegen, bijna dagelijks tot
vertragingen.
Alle plannen zijn onderdeel van
een project dat de vele storingen en
vertragingen op de Maaslijn moet
beperken. VVD-raadslid Harrie van
Oosterhout wil opheldering van het
college van B&W.
De nieuwe dienstregeling
moet op 2 september ingaan.
Van Oosterhout vraagt zich af of
gemeente Venray zich nog kan
verzetten tegen de plannen van
Arriva en of de vervoerder het col
lege vooraf heeft ingelicht over het
schrappen van de vroegste trein van
Venray.
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Venrayse politici bezoeken bibliotheek Weert
Venrayse politici brachten vrijdag 17 mei samen met wethouder
Anne Thielen en enkele ambtenaren een bezoek aan de openbare
bibliotheek van Weert. Met dit bezoek konden de politici inspiratie
opdoen voor het stellen van concrete doelen voor de toekomstvisie van de
Venrayse bibliotheek.
Michel Vogelaar, beleidsmedewer
ker Maatschappelijke Ontwikkeling,
is één van de initiatiefnemers van dit
bezoek. Hij stelt dat de visie biblio
theekwerk Venray, waar de gemeen
teraad zich onlangs over heeft
gebogen, een behoorlijk abstract stuk
is. Een bezoek aan een andere biblio
theek die goed staat aangeschreven

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

zou de raadsleden kunnen helpen
zich een beeld te vormen van wat ze
nu eigenlijk concreet willen met de
bibliotheek in Venray.
De Venrayse politici werden door
directeur Liesbeth Vogelaar ontvangen
met een presentatie. Zij schetste het
reilen en zeilen van Bibliocenter en gaf
de Venrayse gasten inzicht in de finan

Geboren
15 april 2019

Enzo

Zoon van
Lizzy en Edinho
Bos-van der Avoort
Broertje van Boaz en Feline
Geldersedam 71, 5212 RC Den Bosch

ciële kant van het verhaal. Daarbij gaf
ze duidelijk aan dat het om een educa
tieve instelling gaat en dat zoiets altijd
geld zal kosten.
Bij de rondleiding werd duide
lijk dat de bibliotheek in Weert een
gastvrije omgeving biedt met veel
uitnodigende rekken vol boeken voor
jong en oud, ruim opgesteld zodat er
ook plaats is voor zitjes en studie- en
werkplekken, grote ontmoetingstafels,
computers en een lange leestafel bij
de tijdschriften en kranten. Vergeleken
met Venray is het allemaal wat groter
opgezet (twee etages) en wat flitsen
der vormgegeven.
Doordat de boekenkasten van
wieltjes zijn voorzien is het mogelijk
ruimte te scheppen voor bijeenkom
sten die veel publiek trekken. “Een

briljant idee,” vindt Theo Franken van
Venray Lokaal. “Het is opvallend hoe
veel er door de Weerter bieb wordt
georganiseerd en hoeveel mensen ze
weten te bereiken. Ze hebben daar
zelfs een aparte medewerker voor.
Er is altijd wel iets te doen.” Hem viel
verder op dat er ook bijeenkomsten
worden georganiseerd die voor meer
mannelijk bezoek zorgen. Een lezing
over bouwen in eigen beheer bijvoor
beeld. “Maar”, voegt hij daaraan toe,
“Weert is natuurlijk ook wel een slagje
groter dan Venray en de gemeente
verstrekt daar ruimhartiger subsi
die dan bij ons, ook per hoofd van
de bevolking. Bovendien is in Weert
de gemeente goed voor de complete
huisvesting en het onderhoud daar
van.”

Ook Leonie Cals (VVD) is getrof
fen door het open huis-karakter van
de bibliotheek. Ze noemt het bezoek
inspirerend. “Er gebeurt zoveel in
dat gebouw”, zegt ze “onder andere
door de frequente samenwerking
met andere instanties in Weert zoals
de Schouwburg. De mensen in Weert
lopen gemakkelijk de bibliotheek bin
nen door de combinatie van educatie
en ontspanning - er is een professio
nele Coffee Corner in de bibliotheek en door de centrale ligging. In Venray
is de ligging ook niet gek, maar de
bibliotheek zou meer de aandacht op
zich moeten vestiging en voor meer
reuring moeten zorgen.” Op 27 juni
wordt in de gemeenteraad het dien
stenaanbod en herstelplan van
BiblioNu behandeld. (Foto: Theo Franken)

Vervolg voorpagina

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

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

Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm op de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Gazon vernieuwen: oud
gras er af en nieuwe zode er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.
Langer genieten van uw
terrasoverkapping!
www.Zeilmakerijsevenum.nl
Tel. 06 22 27 44 35.

&

Problemen in ‘Vergeten
Driehoek’ aanpakken
Ook maatregelen met het oog op
het terugdringen van de parkeerover
last en maatregelen voor een betere
inrichting van de openbare ruimte,
worden op haalbaarheid onderzocht.
Functies terugbrengen in het gebied,
in het kader van het omgevingsplan
voor Venray-Centrum, zit ook in de
verkenning. Met het oog op de aan
pak van ondermijnende criminaliteit
is er ook aandacht voor de ‘Vergeten
Driehoek’.
De bewoners uit de klankbord
groep hebben een document opge
steld waarin hun eisen en wensen
zijn verwoord. Zij hopen dat deze

punten worden opgepakt in de inte
grale verkenning. Het belangrijk
ste punt uit het document is dat de
coffeeshops uit deze buurt moeten
verdwijnen zodat de veiligheid in de
buurt terugkeert en het karakter van
de buurt verbetert. “Natuurlijk moet
er ook een oplossing komen voor de
problemen met verkeer en parkeren.
Daarom vragen we de gemeente om
een integrale aanpak én een ver
betertraject. De bewoners willen in
overleg blijven met de gemeente
Venray onder het motto ‘niet alleen
praten, vooral aanpakken’”, aldus
Swinkels.

Het college streeft ernaar om in
het eerste kwartaal van 2020 een
richtinggevend besluit te nemen over
mogelijke maatregelen. Op dinsdag
27 juni mag de gemeenteraad stem
men over het voorstel van het college.
Burgemeester Hans Gilissen gaat de
gemeenteraad ook voorstellen om
Venray niet aan te melden voor het
landelijke experiment met geregu
leerde wietteelt. Gilissen verwacht dat
meedoen aan de proef onvoorziene
effecten kan hebben op de toch al
complexe situatie. Bovendien vraagt
meedoen aan de proef veel inzet van
boa’s en andere medewerkers.

Minder parkeeroverlast Vennenweg
De overlast van geparkeerde vrachtwagens op de Vennenweg in Oostrum is de laatste tijd flink afgenomen. Door tussenkomst van de dorpsraad werden afspraken gemaakt met het bedrijf DSV Solutions en
gemeente Venray.
Omwonenden van de
Vennenweg hadden overlast van
de vrachtwagens, ook omdat
de chauffeurs vaak veel rommel
achterlieten. De chauffeurs
moesten ’s nachts wachten
omdat ze pas ’s ochtends op het
terrein van DSV Solutions werden

toegelaten. Een buurtbewoner
sprak in de dorpsraadvergadering
van dinsdag 14 mei van een open
riool. “Het is nu rustig maar we
moeten niet te vroeg juichen”,
zei hij. “Als er één vrachtwagen
parkeert, dan zijn het er snel meer.
De meeste vrachtauto’s staan nu op

De Hulst.” Aan de Macroweg op
bedrijventerrein Smakterheide ligt
Truckparking Venray, een beveiligde
parkeerplaats voor vrachtwagens.
Er zou weinig gebruik van worden
gemaakt omdat een dag parkeren
10 euro kost en een weekeinde
19,50 euro.
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GEPLUKT Marloes Kempkens
voor de repetities van de harmonie
in Well, toch ziet ze zichzelf daar niet
meer wonen. “In Well zit je binnen
vijf minuten in het bos, verder is daar
weinig te vinden. Ik ben een stads
mens en zou de bedrijvigheid om me
heen missen wanneer ik in Well zou
wonen. In het centrum van Venray
woon ik graag.”

Fitness en wandelen

Muziek loopt als een rode draad door haar drukke leven. Ze is geboren en getogen in Well, maar verhuisde voor haar baan bij Cultura Venray naar
Venray, waar ze inmiddels 2,5 jaar woont. Deze week wordt Marloes Kempkens (27) geplukt.
Marloes rondde in juni 2016 haar
tweede master Strategische Communi
catie af in Antwerpen. Daarvoor deed
ze de bachelor Communicatie- en
Informatiewetenschappen en de mas
ter Communicatie en Beïnvloeding aan
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Nadat ze afstudeerde ging ze op
zoek naar een baan. Via Facebook

kwam ze terecht bij een vacature van
Cultura Venray en raakte enthousiast.
Meteen na haar sollicitatiegesprek
werd ze aangenomen als marketing
communicatiemedewerker met speci
alisatie dans en blaasmuziek. “Ik wist
totaal niet wat ik moest verwachten
van mijn nieuwe baan. Maar inmid
dels heb ik mijn werk eigen gemaakt,

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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omdat ze me de vrijheid gaven om
te leren. Je groeit daardoor ergens
naar toe. Ik mocht meedenken over
de huisstijl, het logo en de website.
Dat maakt deze baan zo leuk.”
Elke ochtend vertelt Marloes
in de live-uitzending van Omroep
Venray over de culturele activiteiten
in Venray. In het begin vond ze het
vreemd om haar eigen stem op de
radio te horen. “Toch vind ik het lasti
ger om voor de camera te staan. Dan
ben je meer bezig over hoe je moet
gaan zitten bijvoorbeeld. Door de
televisie- en radioklusjes herkennen
mensen me op straat. Er komt niet
vaak iemand voorbij die niet ‘hoi’
tegen me zegt. Dat vind ik leuk, maar
als ik op zondag in de supermarkt
sta, dan vind ik het soms wel eens
minder”, vertelt Marloes lachend.
“Maar dat neem ik dan voor lief”,
voegt ze toe.
Marloes is ook in haar vrije tijd
veel bezig met haar passie blaas
muziek. Omdat ze als kind voetbal
of tennis niets vond, koos ze voor
het bespelen van een instrument.
In groep 4 begon ze met blokfluitles.
Marloes speelt nu inmiddels al acht
tien jaar klarinet bij de Harmonie de
Vriendenkring in Well. Eén keer in de
week gaat ze naar Well om de repe
tities bij te wonen. “Mensen vragen
me wel eens waarom ik niet bij de
harmonie in Venray ga, maar de har
monie in Well blijft mijn clubje. Het
voelt als een warm bad. Mijn zusje,
oom en nichtjes spelen ook bij de
vereniging en oma zat in het bestuur.
Daardoor is het ook een ‘familieding’

geworden. We zijn allemaal met de
harmonie opgegroeid, dat vind ik
superleuk. Het is heerlijk om met
muziek bezig te zijn.” Marloes ver
zorgt samen met twee anderen de pr
en communicatie voor de harmonie
en is daarnaast secretaris en organi
sator van de praktijkexamendag van
de Stichting Bevordering Blaasmuziek
Gemeente Bergen. “Daar gaat veel
tijd in zitten, maar het is leuk om te
doen.”
Ook al komt Marloes elke week

Marloes kan naar eigen zeggen
niet goed stilzitten. Dat verklaart ook
haar volle agenda. Naast haar baan
bij Cultura Venray en de repetities
voor de harmonie, maakt ze ook nog
tijd vrij om te sporten. Drie tot vier
keer in de week is ze in de sport
school te vinden waar ze doet fitnes
sen en groepslessen volgt. Daarnaast
traint ze voor de Nijmeegse
Vierdaagse. “Ik daag mezelf graag uit
en het wandelvirus heeft me door
de Nijmeegse Vierdaagse te pak
ken gekregen. Mijn doel dit jaar is,
om naast de Nijmeegse Vierdaagse,
later dit jaar de 80 kilometer van
de Langstraat te gaan lopen in
Waalwijk.”
Ondanks de drukte in haar leven,
vindt Marloes het ook fijn om alleen
te zijn en af te schakelen. “Ik vind de
drukte in mijn leven prima, omdat ik
alles goed kan plannen. Ik vind het
fijn om mensen om me heen te heb
ben, maar ik vind het ook heerlijk
om een dag in de week alleen op de
bank te zitten.”

Organisatie
Ambities kent Marloes ook.
Toen ze samen met haar collega
De Cultuurprijs 2018 organiseerde,
merkte ze dat daar ook haar interes
ses liggen. “Ik zou het leuk vinden
om een baan te hebben waarbij ik
grote evenementen mag organiseren.
Denk bijvoorbeeld aan een introduc
tieweek van een universiteit of con
certen zoals Groots met een zachte G.
Ik denk dat ik daar veel voldoening
uit zou halen.”

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Agrarische bedrijven horen op het platteland
De Commissie Wonen heeft dinsdag 7 mei gesproken over een eerste
aanzet richting beleid over grootschalige agrarische bedrijvigheid in het
buitengebied. Het is best een uitdaging om beleid te ontwikkelen waar
breed draagvlak voor is, omdat de belangen soms uiteenlopen. We
zullen dus keuzes moeten maken om tot een evenwichtige visie op het
gebruik van het buitengebied te kunnen komen zonder te veel beknellende en beperkende regelgeving.
We zijn het er allemaal wel over
eens dat het buitengebied geen
industriële uitstraling moet krijgen.
Daarom vinden we het belangrijk om
een duidelijk onderscheid te blijven
maken tussen industriële en agrari

sche bedrijvigheid.
We zijn trots op onze kennisin
tensieve, efficiënte, hoogproductieve
en innovatieve boerenbedrijven in
de gemeente Venray. Deze bedrij
ven dragen immers voor een groot

deel bij aan het karakter en de eco
nomische waarde van het buitenge
bied. Schaalvergroting in de landbouw
maakt het voor deze ondernemers
mogelijk om meer te investeren in
emissiebeperkende maatregelen en
zaken die leiden tot een lager verbruik
van fossiele energie. Daarnaast moet
het toelaten van beperkte ondersteu
nende en verwerkende faciliteiten
op locaties waar dit landschappelijk
passend kan worden gemaakt moge
lijk blijven. We kunnen bepaalde
gebieden, die nu al grotendeels uit

grootschalige agrarische bebouwing
bestaan, aanwijzen als agrarisch
industrieel ontwikkelgebied. Daar
wordt grootschalige bedrijvigheid dan
zoveel mogelijk geconcentreerd. Hier
kunnen dan ook passende verkeers
maatregelen worden genomen voor
veiligheid en doorstroming.
Zo zorgen we dat in het buitenge
bied van de gemeente Venray ruimte
blijft voor wonen, natuur, recreatie én
een duurzame agrarische sector.
Michel Gerrits,
VVD Venray

Kiezen voor Europa én de regio
Als het goed is, heeft u vandaag gestemd voor het Europees
Parlement of gaat u dat nog doen. Veel is er de afgelopen periode te
doen geweest over het nut en de noodzaak van de Europese Unie. Met
als absoluut dieptepunt de hopeloze en beschamende discussie in het
Verenigd Koninkrijk over de Brexit. Voor mij persoonlijk staat vast dat de
Europese integratie en samenwerking ons veel goeds heeft gebracht.
Alleen is te veel nagelaten door
deze voordelen duidelijk in beeld
te brengen en slaat Brussel soms
door in regelgeving op gebieden
die lidstaten ook goed zelf kunnen

invullen. De stabiliteit die Europa ons
gebracht heeft, is ongekend en maakt
dat we in vrijheid en harmonie kunnen
leven, al mag de bureaucratie in de EU
wel een tandje minder.

Dat samenwerken lastig is erva
ren we ook in onze eigen regio. De
regio Noord-Limburg heeft moeite
met het formuleren van een geza
menlijke agenda. Daarnaast is er een
gebrek aan bereidheid om de eigen
autonomie ondergeschikt te maken
aan regionaal belang. Toch is dat
laatste echt nodig om als regio sterk
te staan. Een gezamenlijke visie met
daaraan gekoppeld een gedragen
investeringsprogramma voor de regio

kan daarbij helpen. In het verleden
was de Floriade voor ons als regio
een gezamenlijk doel. Dat hebben
we nu opnieuw nodig. Het thema
gezondheid in een brede beteke
nis lijkt zich daar bij uitstek voor te
lenen. Ook hier dus geen ‘exit-discus
sies’ maar een volmondig ‘ja’ tegen
samenwerken in Europa én in onze
eigen regio.
Jan Loonen,
Wethouder, CDA Venray

Hoe waardeert Venray mantelzorg?
Venray Lokaal blijft zeer kritisch op het beleid aangaande mantelzorg. Zo ook de waardering hiervan. Het verbaast de gemeente Venray
dat de aanvragen voor een mantelzorgwaardering afnemen. Dat verbaast ons helemaal niet!
Het waarderen van de mantel
zorgers vinden wij van groot belang,
we kunnen absoluut niet zonder
hen. Al van alles is er opgetuigd,
zoals het nu geldende keuzemenu.
Prima maatwerk zou je zeggen. Maar
voor ons staat vast, in gesprekken
met mantelzorgers, dat zij het liefst

een vrij te besteden bedrag ontvan
gen. Dat blijkt ook uit eerdere evalu
aties. In 2017 koos 83 procent en in
2018 80 procent voor een uit te keren
bedrag.
Geen selectie uit kortingsbonnen,
maar écht maatwerk, omdat je het
zelf kunt besteden. Dit temeer omdat

de mantelzorger ook veel extra kos
ten maakt, die zij niet vergoed krij
gen. Dan is dit bedrag ook van harte
welkom.
Het keuzemenu van vouchers zoals
het nu bestaat zorgt volgens ons ook
voor allerlei onnodige bureaucratische
rompslomp en kosten bij de afhan
deling van de aanvragen, promotie,
ondersteuning, vouchers versturen en
contacten met partijen als Steunpunt
Mantelzorg, Centraal, Cultura Venray,
Logeerhuis Kapstok, het Schakelplein

en functioneel beheerder.
De gemeente stelt dat mantel
zorgers graag een uitgebreide keuze
willen en dat de stabiliteit voor con
tinuering van de huidige manier van
waarderen belangrijker is dan de
inhoud. Ook de bewustwording van de
ondernemers zou een belangrijk punt
zijn. Welnu de evaluatie geeft een dui
delijk ander beeld. Waarom moeilijk
doen als het makkelijk kan?
Als Venray Lokaal denken wij dat
maatwerk, stabiliteit en vooral een

voud juist door middel van een vaste
financiële, jaarlijkse uitkering dé
oplossing is voor de waardering rich
ting de Venrayse mantelzorger.
Er is niet in financiële middelen
uit te drukken hoe de mantelzorger
gewaardeerd zou moeten worden
maar wij blijven gaan voor een sub
stantiële verhoging van het huidige
bedrag van 65 euro. Ons verkiezings
programma is hierin duidelijk.
Laura Puts,
Commissielid Leven, VENRAY Lokaal

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
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 20

Agressie tegen boeren gaat te ver
Meer dan honderd dierenactivisten van de groep Meat te Victims drongen
maandag 13 mei een boerderij in het Brabantse Boxtel binnen. Met deze actie
wilden de activisten aandacht vragen voor dierenleed en de misstanden in
de vleesindustrie. De stelling luidde: Agressie tegen boeren gaat te ver. Veel
boeren vrezen nu dat zij de volgende zijn bij wie activisten plots op het erf
staan. Een groep boeren voerde zondag 19 mei actie naar aanleiding van de
bezetting van de varkensstal in Boxtel door dierenactivisten. “Wij staan op
tegen polarisatie en vóór normaal met elkaar omgaan, ook als je van mening
verschilt”, aldus initiatiefnemer Eline Vedder. 85 procent van de respondenten
is het eens met de stelling. Twee respondenten gaven op Facebook aan dat
de activisten aangepakt moeten worden en dat ze beter kunnen gaan werken

in plaats van demonstreren. Robert van Soest reageerde ook op Facebook:
“Ze noemen zich dierenactivisten maar door hun optreden zijn de dieren
volledig gestrest waardoor ze waarschijnlijk allemaal afgemaakt moeten
worden. Resultaat: schade aan inkomen boeren en onnodig leed bij de dieren.
Hoezo wij zijn er voor de dieren!?” Ans van den Bogart is het eens met de
stelling: “Ik vind niet dat men een bedrijf moet ‘gijzelen’, maar wel dat deze
misstanden op deze boerderij(en) niet kunnen!”
16 procent van de respondenten stemden tegen de stelling. Op Facebook
lieten deze personen geen reacties achter. Wellicht vinden deze personen
dat elke vorm van aandacht is meegenomen. Wantoestanden op boerderijen
zouden aan de kaak moeten worden gesteld.

Dorpsraadsleden zouden een vergoeding
moeten krijgen
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Tijdens het dorpsradenoverleg op 11 maart kwam voor het eerst ter
sprake dat dorpsraadsleden een vergoeding moeten krijgen voor het werk
dat ze voor de samenleving doen. Nog steeds voeren de dorpsraden discus
sies over deze kwestie. Waar ligt dan de grens? En helpt het uitkeren van een
vergoeding voor nieuwe aanwas van leden? De stelling van deze week luidt:
Dorpsraadsleden zouden een vergoeding moeten krijgen.
De gemeente vraagt steeds meer van dorpsraden terwijl aan de
andere kant de subsidiekraan langzaam wordt dichtgedraaid. Henny
Jenner, van kerngroep Bitterswijck, stelde voor om dorpsraden per ver
gadering een vergoeding van 70 euro te geven. Jenner: “Het is niet juist
dat wij geen enkele financiële waardering krijgen. Terwijl de gemeente
in het kader van zelfsturing steeds meer taken naar ons doorschuift.”

Lavendelweek!

Tip van

Maurice
Alle
lavendel

Dorpsraad Smakt-Holthees heeft dit jaar te maken met een leegloop van
leden. Ook andere dorpsraden hebben moeite met het vinden van leden.
Als gemeente Venray een extra budget beschikbaar stelt, krijgen de dorps
raden wellicht meer aanwas. In Smakt-Holthees vinden zelfs verkiezingen
plaats om nieuwe leden te werven.
Leden van de dorpsraad in Leunen willen geen persoonlijke vergoeding.
Zij zijn bang dat vrijwilligers door het uitkeren van een vergoeding juist daar
door met een ander doel in de dorpsraad willen. Volgens dorpsraadsvoor
zitter Bas Künen uit Oirlo is het ook lastig om een grens te trekken wie wel
en wie geen vergoeding zou moeten krijgen. “Dorpsraden werken vaak met
allerlei werkgroepen, zoals een kermiscommissie. Moeten die werkgroeple
den ook een vergoeding krijgen? Waar ligt dan de grens?” Wat vindt u?

Tip van

Remco
Limonium
‘Salt Lake’

In alle maten,
kleuren en soorten

Super vlinderlokker,
bloeit de hele zomer!
€ 10,99/st

-25%

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

€ 8,99

Acties geldig t/m 28 mei 2019

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Het woord dialoog ge(mis)bruiken
Als voorzitter van Venray in Dialoog wil ik reageren op een artikel uit
de HALLO Venray van donderdag 16 mei. Het betreft een verslag over de
bijeenkomst van Work and Stay en buurtbewoners. Ik citeer: “Aan het
einde van de dialoog avond klonk zelfs dreigende taal.”
Laat ik over één ding duidelijk
zijn, als mensen met elkaar in dia
loog gaan zal er nooit dreigende taal
ontstaan of geuit worden, omdat
de dialoog het luisteren naar elkaar
bevorderd en vanuit ‘waarderende
benadering’ begrip voor elkaar ont
staat. En, een dialoog is vooral géén
discussie of debat.
Ik begrijp waarom steeds meer
organisaties zoals overheidsinstel

lingen en bedrijvige ondernemers
het woord dialoog ge(mis)bruiken.
De meeste burgers hebben het gehad
met die zogenaamde bijeenkomsten
waar ze voor worden uitgenodigd.
Je mag wat zeggen, wat vinden en
je mening geven, maar het besluit is
vaak toch al genomen. Waarom zou je
dan als betrokken buurtbewoner nog
naar zo’n bijeenkomst gaan als het
alleen maar om een mededeling gaat

waarover al beslist is? Vandaar dat
men het woord dialoog gebruikt om
mensen naar zo’n info avond te ‘lok
ken’ om te peilen hoezeer de weer
stand eventueel is. Dit is dus absoluut
géén dialoog.
Venray in Dialoog verzorgt al
vanaf 2012 dialoogtafels in en
rondom Venray met uiteenlopende
thema’s. De dialogen worden gevoerd
vanuit het ‘waarderend benaderen’.
In vier stappen doorloop je de dialoog
met als volgorde: kennismaken, erva
ring delen, dromen en wensen delen
en doen. De ervaring leert dat de
meeste mensen wel een gezamen

lijke droom en wens hebben (bij
voorbeeld fatsoenlijke huisvesting
voor arbeidsmigranten) maar de
ene partij wil linksom en de andere
partij wil rechtsom. Bij de stap erva
ring delen, ontstaat er vanuit de
dialoog begrip over waarom de een
linksom wil en de ander rechtsom.
Bij de laatste stap wordt de vraag
gesteld: wat zou jij kunnen doen om
jouw wens dichterbij te halen of te
verwezenlijken. Of, wat zouden jul
lie samen kunnen doen? Dit is een
zuivere manier om een dialoog met
elkaar aan te gaan.
Gerard van den Buijs

Song
festival
Nou nou, het was me het
weekje wél weer zeg!
Nederland sinds járen weer
winnaar songfestival, chapeau Duncan! Het is niet zo
mijn ding, dat gegil en
gezwaai met vlaggetjes, maar
ik heb er stiekem toch wel van
genoten. Schitterende kopstem, waarschijnlijk door het
koude water waarin hij zich
schaars gekleed begaf in de
videoclip.
Schaars, want hij droeg
immers een baardje. Het leukste vond ik de ontknoping op
die bewuste zondagnacht.
Zoals u weet kijk ik geen televisie, en moest ik het met mijn
transistorradiootje doen.
Precies tijdens het journaal van
01.00 uur werd de winnaar op
tv bekend gemaakt. De altijd zo
neutrale nieuwslezer was
duidelijk met een scheef oog
mee aan het kijken toen hij het
over een Oostenrijks schandaal
had, iets met de FPÖ aldaar.
Op de achtergrond opeens
rumoer, er was merkbaar iets
aan de hand wat niet in het
protocol stond. Kort daarna het
verlossende bericht, práchtig,
dát was pas radio! En dan de
‘Tapetenwechsel’ van het CDA,
Sybrand Buma verlaat de fractie. Altijd zeer populair geweest
in de landelijke politiek met z’n
prachtige karakteristieke kop.
Moet altijd aan de Muppet Show
denken als ik hem zie.
Nee, sympathieke man, én een
Fries, dat schept toch een band
nietwaar? Vandaag nog even
stemmen, al zie ik door de
bomen het bos niet meer. Ik ga,
denk ik, voor Frans
Timmermans, omdat ik dat zo’n
aardig baasje vind. Geen idee of
hij verkiesbaar is, maar z’n
naam komt vaak voorbij, dus zal
hij er wel iets mee te maken
hebben. Stem ze vandaag!
Maarten
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Fietstocht tussen Ooijen
en Wanssum
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 26 mei een fietstocht door de oude Maasarm en het natuurgebied ’t Sohr. Deze fietstocht met de gidsen Jan Janssen en Twan Vollenberg start om 09.30 uur vanaf het oude
gemeentehuis van Meerlo.

In een fietstocht van ongeveer
18 km door het gebied van de oude
Maasarm tussen Ooijen en Wanssum
krijgen belangstellenden een indruk

op welke wijze waterkundige ingre
pen worden gecombineerd met het
ontwikkelen van natuur en landschap.
De invloed van de Maas in het gebied

neemt weer toe, waardoor het gebied
zijn oorspronkelijke dynamiek terug
krijgt. De fietstocht is voor iedereen
toegankelijk.

IVN Natuurontbijt
en wandeling
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 25 mei opnieuw
een natuurontbijt. Het ontbijt start om 09.30 uur bij de kasteelruïne in
Geijsteren waarna er aansluitend een wandeling is in de directe
omgeving.

Het kasteel ligt op weg van
Geijsteren naar Maashees, even
voorbij de brug over de Geijsterse
Beek. De deelnemers luisteren deze
ochtend naar de geschiedenis van
het kasteel, maken een een wan
deling door de omgeving en kun
nen de meanderende loop van de
Oostrumse beek bekijken.

De wandeling is met name
bedoeld voor mensen die het afge
lopen jaar lid zijn geworden en
mensen die overwegen om lid te
worden. Aanmelden kan via info@
ivn-geysteren-venray onder ver
melding van het aantal personen
waarmee deelgenomen wordt.
Deelname is gratis.

Sinds 1967 zijn wij een naam in de landen tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn
wij een landbouwmechanisatiebedrijf
welk dealer is van diversen A-merken, en
anderzijds zijn we producent van COENDERS
speciaal machines welke met name worden ingezet in de land- en tuinbouw en de
plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden
op onze website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Baliemedewerker
onderdelen magazijn (m/v)
Wij vragen:
• mbo werk- en denkniveau;
• affiniteit met de land- en tuinbouwbranche;
• kennis en ervaring met landbouwmachines
in de ruimste zin van het woord;
• ervaring in soortgelijke functie is wenselijk;
• accuraat en zelfstandig
kunnen werken;
• een servicegerichte
instelling;
• technisch onderlegd;
· rijbewijs B.

Wij bieden:
• een zelfstandige functie in een klein en prettig teamverband;
• een prima salaris overeenkomstig leeftijd en ervaring;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een afwisselende baan bij een gerenommeerd bedrijf;
• aanvullende opleidingen;
• groeimogelijkheden tot afdelingshoofd.

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
of per e-mail: m.coenders@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!
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Mobiele boerderij op
Henseniusplein
Op Henseniusplein in Venray staat koopzondag 26 mei een mobiele boerderij die bedoeld is om jong en oud in
contact te laten komen met dieren. Er bevinden zich ongeveer zeventig bijzondere dieren in en om de boerderij.

verenigingen 11
Excursie door
‘Lönse Paes’
Veldeke Venray organiseert op dinsdagavond 28 mei om 19.30 uur
een excursie met IVN-gids Jan Michels. Dit wordt gedaan in de ‘Lönse
Paes’ in Leunen.
In het gebied is een nieuw
natuurgebied aangelegd om water
vast te houden zodat dit niet met
een via de meanderende Oostrumse
beek naar de Maas stroomt.
“Hierdoor is een gebied ontstaan
met een verrassende begroeiing die
in mei op haar mooist is”, aldus de
organisatie. Ook wordt het monu
ment van Fr. Michels gepasseerd.
Hij kwam in 1944 hier om het leven

vanwege zijn verzetsactiviteiten.
Er wordt verzameld bij de
Venrayse wateroverlast (bergings
vijver). De tocht is zowel voor leden
als niet-leden van Veldeke. Veldeke
Venray is een vereniging die zich ten
doel stelt om de belangstelling voor
de Venrayse taal en cultuurgeschie
denis levend te houden. Dat doen ze
door jaarlijks activiteiten te organise
ren en door publicaties te verzorgen.

Open repetitie
Venrode Voices
De dames van popkoor Venrode Voices uit Venray zetten op woensdag 29 mei de deuren van hun repetitielokaal weer open. Vrouwen die
overwegen om lid te worden van het koor kunnen op die dag meezingen. De repetitie begint om 20.00 in zaal Thielen op het Kennedyplein
in Venray.

Terwijl op het Schouwburgplein
het evenement Smaak alles ver
teld over de inwendige mens, kun
nen de kinderen zich vermaken bij
de mobiele kinderboerderij op het
Henseniusplein. Deze mobiele kin
derboerderij staat elke week ergens
anders in Nederland. In het huisje
zijn diverse soorten konijntjes, cavia’s
en kippen te bewonderen. Op het erf

treft men onder andere een lama,
alpaca, ezel, pony, kalfje, biggetje,
ganzen, eenden, twee duiven op de
til en diverse soorten schaapjes en
geitjes. De dieren zijn te aaien en
mogen onder begeleiding gevoerd
worden. Twee begeleiders verzorgen
de dieren, houden een oogje in het
zeil, ruimen tussendoor op en zorgen
ervoor dat na afloop alles weer net

jes wordt achtergelaten. De mobiele
boerderij, die van 12.00 tot 17.00 uur
toegankelijk is, wordt gedecoreerd
met oude potten, pannen en melk
bussen.
Daarnaast staan er twee overdekte
springkussens op het plein: een hooi
berg springkussen en een kabouter
plop springkussen in de vorm van een
heuse paddenstoel.

Venrode Voices is een popkoor
dat bestaat uit veertig dames.
Tijdens de repetitie zingen ze hun
repertoire van musicalklassiekers,
ballads en hedendaagse
popmuziek. Het koor staat onder
leiding van Max Smeets die hen
tevens begeleidt op de piano en
alle nummers arrangeert. Smeets
heeft meer koren onder zijn hoede,
waaronder het Castellumkoor uit
Alphen a/d Rijn en het Remunjs

Theaterkoor uit Roermond. De drie
koren treden dit jaar gezamenlijk
in ieders thuishaven op, wat
uniek is omdat de koren daarvoor
nooit samen gezongen hebben.
Zaterdag 18 mei was de vuurdoop
van de tournee in Roermond.
Op zondag 29 september maken
de drie koren hun opwachting
in Venray. Voor meer informatie
over Venrode Voices kijk op
www.venrodevoices.nl

Jubilaris Zonnebloem
De afdeling Rooy van de Zonnebloem Venray heeft vorige week Wiel Pelzer gehuldigd, omdat hij al tien jaar
vrijwilliger bij deze afdeling is. Namens de directie van de landelijke vereniging overhandigde voorzitter Jo van
Lieshout hem de zilveren speld met bijbehorende oorkonde van de Zonnebloem. Dat gebeurde tijdens een druk
bezochte vrijwilligersbijeenkomst.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Geijsteren € 9,38
Blitterswijck € 9,38
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Wiel Pelzer begon ruim tien jaar
geleden als allround vrijwilliger bij
de Zonnebloem. Vrij snel werd hij
de vaste begeleider van een van de

zonnebloemgasten. Hij bezocht de
laatste gast die hij begeleidde zeer
frequent. Samen namen ze deel aan
allerlei activiteiten en uitstapjes.

Enkele weken geleden overleed deze
gast. Dit was voor Wiel de aanleiding
om zijn werk voor de Zonnebloem af
te bouwen.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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SV United heeft titel voor het grijpen
Dubbele blijdschap bij voetbalvereniging SV United na afloop van de moeizame 3-1 thuiszege op Kwiek Venlo
op zondag 19 mei. Door het verlies van koploper Grashoek tegen VOS (2-3) greep de fusieclub uit MeerloWanssum, met nog één wedstrijd te gaan, de koppositie in de vijfde klasse D. Zondag 26 mei uit tegen Resia in
Wellerlooi valt de beslissing.

United-aanvaller Michal Kolodziejski (midden) ziet dat een
Kwiek-verdediger (10) de bal uit het doel kopt
De blauw-witten staan in punten
aantal gelijk met VOS, maar het doel
saldo van SV United (+57) is beter dan
dat van de Venlonaren (+47). Bij een

zege op Resia kan de ploeg van trainer
Fenne Smits de titel nauwelijks nog
ontgaan. “Ik ben heel blij. We hebben
nu alles in eigen hand”, jubelde hij.

De kampioensstrijd in de vijfde
klasse D lijkt een onverwachte wen
ding te krijgen. Na de winterstop leek
VOS op de titel af te stevenen. Toen de

Venlonaren steken lieten vallen tegen
Leunen en Kwiek Venlo, nam Grashoek
de leidende positie over. Maar ook
Grashoek is blijkbaar niet tegen de
druk bestand, waardoor SV United als
lachende derde met het kampioen
schap aan de haal lijkt te gaan.
SV United werkte zondagmiddag in
de zomerse warmte zijn warming-up
af, terwijl er van de tegenstander nie
mand op het veld te bekennen was.
Voor en na druppelden de Venlose
spelers binnen. Met als laatste ex-prof
Ahmed Ammi die om 14.23 uur rus
tig met zijn tas kwam aanwandelen.
Pas om 14.30 uur betraden de eerste
Kwiek-spelers het veld.
Al in de openingsminuut trof
Michal Kolodziejksi de lat. Toch namen
de Venlonaren na vijf minuten de
leiding. Diego Samafu kapte zijn
tegenstander uit, raakte de bal half
maar verraste daardoor wel keeper
Bas Rademacher, 0-1. Kwiek Venlo
probeerde het spel te vertragen en
dat lukte. SV United had het lastig.
Het tempo lag te laag en het spel was
te slordig om de tegenstander op de
knieën te krijgen. Totdat Indy Phillips
in de 26e minuut mocht aanleggen
voor een vrije trap. Van net buiten
de zestien krulde de topschutter de
bal onhoudbaar in de kruising, 1-1.
Rik van de Pasch liet even later een

goede actie zien maar hij trof de paal.
Vlak voor rust voorkwam de attente
verdediger Stijn Hendrix een nieuwe
achterstand door de bal net voor de
doellijn weg te trappen.
Ook na de pauze lukte het de
thuisclub niet om openingen te vin
den. De beste kansen waren zelfs
voor de Venlonaren, maar de lat en
sluitpost Rademacher hielden de
stand op 1-1. Conditioneel kregen de
Venlonaren, met slechts een vete
raan als enige wisselspeler op de
bank, het steeds moeilijker. SV United
probeerde het wel maar miste de
slagkracht. De opgekomen laatste
verdediger Kevin Koolhof brak tien
minuten voor tijd met een bekeken
schot de ban, 2-1. Toen twee minu
ten later Michal Kolodziejski vrij voor
het Venlose doel opdook, was het
opnieuw raak, 3-1. Het moegestreden
Kwiek Venlo eindigde met tien man
nadat de enige wissel was ingezet
en nog een speler geblesseerd uit
viel. “Het was een zware wedstrijd”,
vond trainer Fenne Smits. “We heb
ben het tot het eind lastig gehad.
Kwiek Venlo was conditioneel zwak,
maar ze hebben wel goede voetbal
lers die op een hoger niveau heb
ben gespeeld. Op basis van fitheid en
karakter trokken we de winst naar
ons toe.”

SVOC draait wedstrijd om
Door: SVOC
Korfbalvereniging SVOC stond op zondag 19 mei tegenover korfbalvereniging JES uit Venhorst. De dames
uit Oirlo en Castenray wisten met 14-7 de overwinning uit het vuur te slepen.
De wedstrijd werd gestart met
een goede doorloopbal van Maartje.
De dames uit Venhorst reageerden
snel waardoor er een gelijke stand op
het bord kwam te staan. Tot de 22e
minuut bleef het een gelijke stand,

daarna liep JES uit. De ruststand was 3-5.
Na de rust ging SVOC zich beter focussen
op haar eigen kwaliteiten en dat pakte
goed uit. De ploeg speelde ook feller en
kwam mede daarom op voorsprong. De
tegenstander kreeg het steeds zwaarder

waar SVOC van wist te profiteren.
De tweede helft werd, onder warme
omstandigheden, uitgespeeld met
mooie aanvallen. De thuisploeg liep
ver weg van de tegenstander, wat
resulteerde in een 14-7 eindstand.

Komt over van De Treffers

Niek Versteegen terug naar
SV Venray
Niek Versteegen (24) keert komend seizoen terug naar SV Venray. De uit Ysselsteyn afkomstige aanvaller
vertrok drie jaar geleden naar Achilles’29 uit Groesbeek dat toen uitkwam in de eerste divisie.
Na anderhalf jaar vertrok
Versteegen bij Achilles’29 vanwege
de financiële perikelen. Hij stapte in
januari 2018 over naar De Treffers,
ook uit Groesbeek. Dit seizoen
stond hij bij de tweede divisionist

lange tijd buitenspel vanwege een
gebroken middenvoetsbeentje.
Niek Versteegen kan het voetballen
in Groesbeek niet meer goed
combineren met zijn werk. Dat is
de reden dat hij terugkeert op het

oude nest. Op 6 mei 2012 maakte
hij als 17-jarige zijn debuut in
de Venrayse hoofdmacht in de
uitwedstrijd tegen EHC. Hij scoorde
in vier seizoenen 36 doelpunten
voor Venray.

Venray kopje onder in Deurne
Venray verloor op zondag 19 mei de derby in en tegen Deurne met 2-1 in de eerste klasse D. Door de winst
won Deurne de derde periodetitel en plaatste ze zich voor de nacompetitie.
Voor Venray, dat naar de
zevende plaats zakte, staat er
weinig meer op het spel. Met
Armend Shala in de voorhoede
in plaats van Ron Kleuskens,
namen de Venraynaren wel snel
de leiding. Bram Vievermans
scoorde na een goede actie de
openingstreffer, 0-1. Twee minuten

later kwam Deurne op gelijke
hoogte toen Mark Louwers raak
kopte uit een corner, 1-1. Achterin
speelde Sander Lenders in plaats van
de geblesseerde Stef van Dijck en op
het middenveld stonden de broers
Stan en Bram Kersten weer samen in
de basis. Na de gelijkmaker golfde
het spel op en neer met kansen

voor beide doelen. Trainer Frans
Koenen paste na rust drie wissels
toe, Jeroen Vullings, Jesse Rommen
en Jordy Wismans kwamen binnen
de lijnen. De derby leek onbeslist
te eindigen, totdat de ingevallen
Parfait Luwawa de Deurnese ploeg
in de slotminuten de 2-1 zege
bezorgde.
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Voor de vijfde keer in Geijsteren

Jubileumeditie wedstrijd schapen drijven
De Dutch Open International Sheepdog Trial wordt dit jaar in het weekend van vrijdag 5 tot en met zondag 7
juli voor de vijfde keer georganiseerd in Geijsteren. Op het landgoed rondom de kasteelruïne strijden in totaal 96
honden met hun handlers om de wisseltrofee en de titel Dutch Open Champion 2019. Carlette van Schaick, één
van de initiatiefnemers, vertelt over het evenement.

De Dutch Open International
Sheepdog Trial is een wedstrijd scha
pen drijven. Naast Van Schaick zijn
Mathijs Cuijpers en Kevin Winterswijk
betrokken bij de organisatie. “Voor
Kevin is het dit jaar zijn laatste jaar”,
zegt Van Schaick. “Maar gelukkig
staat zijn opvolger al klaar om het

stokje over te nemen.” De Sheepdog
Trial vond in 2015 voor de eerste keer
plaats. “We zijn ermee begonnen uit
liefde voor de sport. Geijsteren is een
prachtige locatie en het is zo goed
aangeslagen in de omgeving dat we
er zelf van geschrokken zijn.” Het eve
nement is inmiddels een begrip, zowel

regionaal als nationaal en internati
onaal. Dat blijkt uit onder andere het
aantal aanmeldingen. “Op 1 januari
ging de inschrijving open en binnen
een mum van tijd hadden we 260 aan
meldingen. We hebben echter maar
plaats voor tachtig honden met hun
handler. Dit jaar hebben we het iets

SV United kan kampioen worden

Laatste speeldag:
Wat staat er op het spel?

omhoog gesmokkeld, naar 96, om zo
min mogelijk mensen teleur te hoeven
stellen”, aldus Van Schaick.
“Dit jaar hebben we deelnemers
uit zestien Europese landen. Onder
andere de wereldkampioen Torbjorn
Jaran Knive doet weer mee. Hij heeft
hier vorig jaar ook gewonnen. Maar
ook de Nederlander Serge van der
Zweep, Europees Kampioen, is aanwe
zig met zijn hond”, aldus Van Schaick.
Op de donderdag voorafgaand aan
het weekend komen alle deelnemers
aan. “Dan komt ook Tineke Camps van
Peelkudde Schaapsdrift naar de ruïne
gewandeld met haar schapen. We
openen het weekend op die dag met
een gezellig samenzijn, waarbij alle
handlers elkaar kunnen ontmoeten.”
Op vrijdag en zaterdag wordt dan
om 06.30 uur in de ochtend begonnen
met de eerste runs, waarbij de honden
vanaf een bepaald punt worden weg
gestuurd om schapen te gaan halen.
Met die schapen moeten ze vervol
gens een parcours afleggen, waarbij
de handler, de baas van de honden,
alleen fluitcommando’s mag geven.
Het programma eindigt telkens in de
avond. “Alle honden rennen twee keer
per dag en uiteindelijk komen er een
aantal finalisten uit de bus. Die lopen

op zondag in de finale, die ieder jaar
spectaculair is.” Twee juryleden beoor
delen de combinaties. Van Schaick:
“Die laten we dit jaar overkomen uit
Wales en Ierland.”
Van Schaick is ontzettend blij met
de locatie van het landgoed. “Het is
een prachtige locatie en Geijsteren is
bovendien een ontzettend betrokken
dorp. Het mooie vind ik dat het hele
dorp meehelpt. Zo is het Koninklijk
Sint Willibrordusgilde Geijsteren
verantwoordelijk voor de catering.”
Omdat dit jaar een jubileumeditie
is, wordt er op zaterdagavond
een thema-avond georganiseerd.
“Het wordt een Hollandse party, dat
is ook leuk voor de buitenlandse
deelnemers. Er worden spelelementen
georganiseerd en iedereen is welkom
die dag.” Het landgoed is het hele
weekend gratis te bezoeken voor
publiek en er worden weer veel
bezoekers verwacht. “Schapen
drijven is spectaculair om te zien
en de wedstrijd trekt ieder jaar veel
bezoekers, maar ook eromheen is
genoeg te doen met onder meer
een springkussen, een ijskar en een
friettent. Het is gewoon een leuk
evenement om te bezoeken”, zegt
Van Schaick.

Van SV Venray naar Bethany Vikings

Jonge Venrayse voet
baller naar Amerika
De 18-jarige voetballer Daan Huntjens uit Venray gaat vanaf volgend seizoen voetballen in de Verenigde Staten. Hij treedt in dienst bij
Bethany Vikings en gaat daar sport en school combineren.

Het amateurvoetbal loopt op zijn einde. Zondag 26 mei wordt de laatste speelronde gespeeld en valt voor veel
clubs de beslissing. Een overzicht van wat er op het spel staat voor de negen voetbalverenigingen uit de gemeente
Venray. Één ding is duidelijk: vijfdeklasser SV United is de enige ploeg die een kampioenschap kan behalen.
SV United, uit Meerlo en Wanssum,
won zondag 19 mei moeizaam met 3-1
van Kwiek Venlo. Doordat Grashoek in
de slotsecondes verloor van VOS, gaan
SV United en VOS nu aan de leiding.
Het doelsaldo van SV United, met de
Poolse topscorer Michal Kolodziejski in
de gelederen, is tien doelpunten beter
waardoor een overwinning bij Resia
in Wellerlooi normaal gesproken vol
staat voor het kampioenschap. Directe
concurrent VOS speelt thuis tegen
RKSVN. Grashoek, dat één punt achter
beide ploegen staat, gaat op bezoek
bij Egchel.
Voor het hoogst spelende team
in de gemeente Venray staat er niets
meer op het spel. Bij een overwin
ning kan het team nog vijfde eindigen.
Daarvoor zijn ze wel afhankelijk van
Geldrop en RKSV Heeze die respectie
velijk vijfde en zesde staan. Bij een
nederlaag tegen Venlosche Boys zon
dag 26 mei, kan de ploeg nog zakken
naar een negende positie. Om een
wisselvallig seizoen positief af te slui
ten is een overwinning welkom bij de

laatste wedstrijd.
Ysselsteyn heeft zich 12 mei tegen
IVO in Velden veilig gespeeld. De
ploeg van Ruud Jenneskens, die vorig
seizoen zesde eindigde, bungelde
lange tijd onderaan de ranglijst in de
derde klasse C. Door een goede peri
ode aan het einde van de competitie
heeft de ploeg de lijn omhoog weer
gevonden en staat het een ronde voor
het einde negende, en kan het zelfs
nog verder stijgen.
SV Oostrum staat in de vierde
klasse G zevende en zal die positie
ook na de laatste speeldag bekle
den. Dat is dezelfde plek als waar de
Oostrumers in de winterstop ston
den en geldt als een teleurstelling.
Vorig seizoen werd de club tweede
en door het binnenhalen van enkele
versterkingen werd verwacht dat er
meegedaan zou worden om het kam
pioenschap. De andere club die actief
is in de vierde klasse, BVV’ 27 uit
Oostrum, moet vol aan de bak de laat
ste speelronde om de nacompetitie te
ontlopen. De club staat twaalfde met

22 punten en heeft SVEB en America
met respectievelijk één en twee pun
ten boven zich staan. Wanneer het
een van die clubs passeert, wordt de
nacompetitie ontlopen door de promo
vendus.
Naast SV United zijn vierde andere
Venrayse clubs actief in de vijfde
klasse. Leunen, dat vorig jaar degra
deerde uit de vierde klasse, staat
zesde en heeft geen zicht meer op
de nacompetitie. SVOC uit Oirlo en
Castenray staat een wedstrijd voor het
einde elfde en kan hoogstens nog één
plek zakken of stijgen.
In de vijfde klasse F komen
Merselo en Holthees-Smakt uit.
Merselo stond halverwege achtste
en is opgeklommen naar een vijfde
plaats. De ploeg, die halverwege
achtste stond, heeft echter geen zicht
meer op nacompetitie voor promo
tie. Holthees-Smakt stond halverwege
tweede en dacht voorzichtig eraan om
zich te plaatsen voor de nacompetitie.
Ze zijn echter teruggezakt naar een
zevende plaats.

Daardoor is Daan vanaf vol
gend seizoen niet meer actief voor
SV Venray, waar hij nu bij onder-19
speelt. “Naast het voetballen ga ik
daar Exercise Science studeren. Ik
kan het per jaar bekijken, maar mijn
intentie is om voor de volle vier jaar
naar Amerika te gaan”, vertelt hij.
Daan, die momenteel naar
het CIOS in Sittard gaat, is bij zijn

Amerikaanse club actief op het derde
niveau. “Mijn ambitie is om met de
ploeg voor het nationaal kampioen
schap te gaan. Ik ben momenteel
wel in gesprek voor een transfer
naar een school die een divisie hoger
speelt, maar dat staat nog in de
kinderschoenen”, aldus Daan die op
alle posities in de verdediging uit de
voeten kan.
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Vijftig deelnemers leggen parcours af

X-triathlon zorg voor lachende gezichten
De jongste deelnemer was 8 jaar, de oudste 77. Iedereen Kan Sporten
Noord Limburg en MEE Noord en Midden Limburg organiseerden zondag
19 mei voor de tweede keer de X-triathlon in Venray. Vijftig sporters met
een beperking gingen samen met hun buddy achtereenvolgens zwemmen, fietsen en rennen.
Wethouder Anne Thielen en Arno
van Bommel, regiomanager MEE
Noord en Midden Limburg, openden in
het Laco Sportcentrum het evenement.
Na het startschot gingen de 41
recreanten met hun buddy’s het water
in. Zij doorliepen in kleine groepjes de
verschillende onderdelen, maar doen
dat zonder tijdsdruk.

‘Geweldig gevoel’
“Het gaat erom dat zij ondanks
hun beperking mee kunnen doen
aan dit sportevenement”, aldus de
organisatie. De deelnemers zwemmen
10 minuten, fietsen één of twee
rondes van 3,3 kilometer en (hard)
lopen over een afstand van 400,
1.000, 1.400, 1.800 of 2.200 meter.
“De inspanning, maar ook het plezier
is van hun gezichten af te lezen”,
zegt de organisatie. Iedereen heeft

de finish gehaald, ongeacht of het
parcours met een rolstoel, krukken of
een loopfiets werd afgelegd. Iedereen
is winnaar en heeft zowel een
medaille als certificaat gekregen, zo
laat de organisatie weten.

Wedstrijdparcrous
Negen deelnemers starten later in
de middag aan het wedstrijdparcours.
Daarbij wordt 250 meter gezwommen,
10 kilometer gefietst en 2,5 kilometer
hardgelopen. In tegenstelling tot het
recreantenparcours wordt hierbij wel
de tijd gemeten. De deelnemers,
die onder andere op een racefiets,
handbike en tandem deelnamen,
maakten er een spannende strijd
van. Op de atletiekbaan bleek René
Peeters, net als vorig jaar, de snelste.
Marloes Vos werd tweede en Omar
Daboui derde.

Projectleider X-triathlon Eric
Brueren keek terug op een geslaagde
dag. “Iedereen deed mee, met welke

beperking dan ook. Dat is wat dit
evenement uniek maakt. Ondanks
hun beperking de eindstreep halen.

Mensen dát geweldige gevoel
geven, daar doen we het voor”, aldus
Brueren. (Foto: Francina Kedong)

Teunissen wint in Duinkerken

• Onderhoud en reparaties

Wielrenner Mike Teunissen uit Ysselsteyn heeft zondag 19 mei de Vierdaagse van Duinkerken gewonnen.
Hij was in de laatste etappe opnieuw de beste en stelde daarmee de eindzege in het algemeen klassement veilig.

• Service op locatie
• Diagnose en uitlezen
van alle merken
landbouwmachines

Teunissen, actief voor de
Nederlandse ploeg Jumbo-Visma,
was in de vijfde etappe ook al de
sterkste en had meerdere keren een
aandeel in overwinningen van team
genoot Dylan Groenewegen. In de

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl

laatste etappe, die van Roubaix naar
Duinkerken ging over 187 kilometer,
werd een koproep op drie kilometer
van de meet teruggehaald. Teunissen
trok vervolgens de massasprint aan
voor Groenewegen, maar die hield zijn

benen stil waardoor Teunissen kon
winnen. De Ysselsteynse renner, die
ook actief is in de komende Tour de
France, hield in het algemeen klas
sement 24 seconden over op Amund
Grøndahl Jansen.

TC Venray doet goede zaken
Het eerste team van Tennisclub Venray heeft een 7-1 overwinning geboekt op het tweede team van
Bemmel. Door de overwinning heeft de thuisclub goede zaken gedaan in de strijd om degradatie.

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

11,88

Venray Centrum rondom St. Antoniusstraat €
Venray Veltum rondom Isabellahof €

10,00

10,00

bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Marleen Lensen-Custers werd
opgesteld voor de eerste singel.
Zij wist die met 6-4 6-0 te winnen.
Ook Nicole Boots won haar singel in
twee sets: 6-4 6-3. Bij de herensingels
logen de setstanden er ook niet
om. Wouter van der Waerden won
met 6-1 6-1 van Boy Barneveld en
Tim Cornelissen met 6-1 6-0 van
Bob Leebeek. Na de singels was de
stand al 4-0 in het voordeel van de
Venraynaren.
De damesdubbel, waar namens
Venray Rosil Hesen en Marleen
Lensen-Custers speelden, werd

in twee spannende sets met 6-4
7-6 gewonnen. Wouter van der
Waerden en Ron van der Wouw
hadden in de herendubbel weinig
te duchten van de tegenstanders:
6-1 6-1. Tim Cornelissen en Nicole
Boots speelden zoals vaker deze
competitie samen een mixwedstrijd.
Tegenstanders Barneveld en Famke
Wijers gaven in de tweede set
op waardoor er weer een punt
naar Venray ging. De tweede
mixwedstrijd ging verloren voor
Venray. Voor het eerst werd het
koppel Ron van der Wouw en Demy

de Joode opgesteld. Nadat ze
de eerste set wonnen met 6-4,
moesten ze met 6-7 en 8-10 hun
meerdere erkennen in Marc en Lisa
Hoogstraten.
Venray staat nu vierde
met 21 punten waardoor het
negen punten los staat van de
degradatiestreep. Echter is de de
wedstrijd tussen twee ploegen die
onder Venray staan, De Pettelaer
uit Den Bosch en Eeckenrode uit
Waalre, bij een 3-2 stand gestaakt.
Die ontmoeting wordt op een later
moment uitgespeeld.

Oranje-Wit wint in Groesbeek
Het eerste damesteam van korfbalvereniging Oranje-Wit ging zondag 19 mei op bezoek bij korfbalvereniging De Horst in Groesbeek. De wedstrijd werd met 7-15 gewonnen waardoor de ploeg mee blijft doen
voor de koppositie.
Oranje-Wit begon fel aan
de wedstrijd. Dat resulteerde
in tien minuten tijd in een 0-3
voorsprong. De Horst werd daardoor
wakker geschud en maakte een
tegentreffer. Daarna bleef OranjeWit scoren en liep de ploeg uit naar
1-7. De Horst had genoeg kansen,
maar waren minder scherp in de

afronding. Voor rust scoorden beide
ploegen nog een keer, waardoor de
ruststand 2-8 was.
Na rust begonnen beide ploegen
fel, maar Oranje-Wit had moeite met
de afronding. De Horst wist daardoor
haar achterstand te verkleinen tot
vier doelpunten, 5-9. Met enkele
mooi uitgespeelde kansen wist

Oranje-Wit de score uit te breiden
naar 6-12. Met nog tien minuten op
de klok kwam de winst niet meer
in gevaar en werden uiteindelijk
de twee punten mee naar huis
genomen. Aniek en Maureen
Drabbels waren met respectievelijk
vier en drie doelpunten de
topscorers van het team.
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Joost Swinkels

Winst op het
Eurovisie
Songfestival

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Joost Swinkels
13
Raayland College
Venray

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou het liefst de kracht hebben
om de tijd terug te draaien. Want als
ik iets fout zou doen, dan kan ik het
opnieuw doen. Of als ik spijt heb van
iets, dan kan ik dat ook terugdraaien.
Dat is super handig om te hebben als
een superkracht.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat je in jezelf moet geloven. Dat
advies heb ik van mijn ouders gekre
gen, en ik heb er nu nog steeds wat
aan. Bijvoorbeeld als het wat min
der gaat op school of met voetbal,
dan denk ik er nog altijd aan dat ik in
mezelf moet blijven geloven.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou heel graag Iron Man willen zijn.
Zodat ik kan vliegen naar elke plaats
waar ik heen zou willen. Je hebt dan
ook automatisch Stark Tower, en je

bent super rijk. Het feit dat je mensen
kan redden is leuk. Bovendien ben je
ook het sterkst van allemaal.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie vertelt niet echt een spe
cifiek verhaal over mij. Behalve dat ik
het goed doe op school, en dat ik een
goede zoon ben. Meer is er niet echt
te vertellen over mij denk ik.
Waar ben je verslaafd aan?
Lekker eten. Tja, wie is er nou niet
verslaafd aan eten? Ik heb altijd zin in
heel lekker eten. Behalve als ik ga sla
pen, maar dat is ook logisch. Voor eten
mag je me wel wakker maken. Ik ben
altijd in de stemming voor eten.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Naar de Verenigde Staten gaan. Omdat
ik daar ben geweest toen ik heel klein
was. Ik vond het daar heel leuk, vooral
omdat het zo groot en warm was. Ik
kan me er alleen niet veel meer van
herinneren omdat ik toen nog klein
was. Dus daarom zou ik daar nog een
keer heen willen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Het liedje Wavin Flag. Daar heb ik een
speciale herinnering van toen mijn
oom helaas was overleden. Elke keer

als ik het liedje hoor of als ik er aan
denk, denk ik aan mijn oom. Het is
een heel speciaal liedje voor mij.
Wat is je droombaan?
Baas worden van een meubelbedrijf,
omdat ik het leuk vind om met hout
te werken. Ik zou er veel plezier in
hebben en aardig wat mee verdienen.
Om het te bereiken zou ik eerst bij een
meubelbedrijf willen werken. Dan kan
ik een pand afhuren en dat later kopen
en mijn werknemers betalen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is de leiding
nemen. Omdat ik zelf de captain ben
van ons voetbalteam (C5 SV Venray)
en omdat mijn teamgenoten vinden
dat ik de leiding moet nemen. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik er soms
niet tegen kan als ik mijn zin niet krijg.
Waarom weet ik eigenlijk niet eens.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik het meest de lach emoji.
Want lachen is gezond en ik lach
altijd. Ik gebruik de lach emoji vaak
bij Whatsapp, Instagram, Snapchat
en alles wat je maar kan opnoemen
waarbij je emoji’s kan gebruiken. En ik
gebruik het soms om een gesprek af
te sluiten.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Plastisch chirurg
17 juni Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
T 0478 533702 • M 06 54366249Huidverbetering
Massages

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
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Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

Introvert of extravert?
Extravert. Ik ben liever met meerdere
mensen dan dat ik in m’n eentje ben.
Want alleen zijn is niet leuk en met al
je vrienden zijn wel. Met voetbal speel
ik ook extravert. Ik speel de bal vaak
rond naar m’n teamgenoten, en soms
ga ik er zelf voor.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou naar Dubai of opnieuw weer
naar de Verenigde Staten gaan. Dubai
simpelweg omdat het een mooi en rijk
land is waar je kan genieten van het
weer op het strand. En de Verenigde
Staten omdat toen ik klein was daar
heen ging, en er niet heel veel meer
van kan herinneren.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou de sterke band tussen mij en
mijn beste vrienden nooit weggooien.
Omdat ze er altijd voor me geweest
zijn, en er nog steeds altijd voor me
zijn wanneer ik ze nodig heb. Het zou
echt jammer en zonde zijn als ik later
niet meer met hun bevriend ben.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van een vriend van mij op
Snapchat. Die had ik gemaakt omdat
ik zo’n grappige filter er op had gezet.
En die stuurde ik dan weer door naar
hem en onze groepsapp op Snapchat.
Het grappigste was dat hij niet wist
dat ik die foto van hem had geno
men.
Wat is je favoriete hobby?
Ik doe het liefst voetballen en gamen.
Voetballen omdat ik het gewoon heel
erg leuk vind. Je kan het heel uitge
breid doen bijvoorbeeld partijtje en
vrije trappen nemen of penalty’s.
En gamen omdat als je er goed in
bent, je het leuker gaat vinden. En met
vrienden is het nog leuker als je bij
voorbeeld wint.

Na 44 jaar hebben wij het
eindelijk weer geflikt. Wij, of
ja eigenlijk Duncan Laurence,
heeft het Eurovisie Song
festival gewonnen. Duncan
Laurence stond al een tijdje
bovenaan bij de bookmakers
met zijn liedje Arcade.
Toch was het erg spannend
tot het laatste moment. Het
begon erg goed met de ‘douze
points’ van een aantal landen
die naar Nederland gingen.
Uiteindelijk zakte Nederland
wat naar beneden, waar je zelfs
zou verwachten dat Nederland
het niet meer ging lukken om te
winnen. Op dat moment ging
Noord-Macedonië erg goed en
stond zij bovenaan. Ook Italië
en Zweden deden het erg goed
bij de vakjury’s van alle
Europese landen. Nadat elk land
haar punten had gegeven aan
de finalisten, kwamen de
publieke stemmen. Wat ik erg
opvallend vond, was dat Israël
amper punten had gekregen
van de vakjury of van de
publieke stemmen. Ook Duits
land had erg weinig stemmen
gekregen. Gelukkig was dat bij
Nederland niet het geval.
Toen de punten kwamen van de
publieke stemmen ging het erg
snel en spannend door. Landen
die eerst onderaan stonden,
kregen zoveel punten dat ze in
de top-10 kwamen. Bij Rusland
was zelfs het geval dat zij, van
één van de laatste naar de
eerste plek gingen. Toen alleen
nog Nederland en Zweden de
publieke stemmen moesten
krijgen, was het enorm spannend. Nederland kreeg vervolgens een groot aantal punten
waardoor zij Italië hadden
ingehaald en bovenaan stonden. Zweden moest 253 punten
krijgen om te winnen. Uiteinde
lijk had Zweden maar 58 punten
gekregen, waardoor heel
Nederland vol vreugde kon
zeggen dat wij volgend jaar het
Eurovisie Songfestival mogen
organiseren. Al met al, ik ben
erg trots op Duncan en wat hij
heeft geflikt voor Nederland.
Jélena
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SjanTé haalt geld op voor
Wensenambulance
De band SjanTé uit Ysselsteyn heeft zaterdag 18 mei een tour gehouden met als doel zoveel mogelijk geld op
te halen voor de Wensenambulance. De vrijwilligers van de Wensenambulance kregen in de Smelehof in
Ysselsteyn een cheque ter waarde van 3.673,53 euro uitgereikt.

Festival A Night at
the Gallery
Het festival A Night at the Gallery wordt gehouden in
Gemeenschapshuis De Wis in Castenray op zaterdagavond 25 mei. Dit is
een internationaal hoogstaand festival met drie bands waaronder de
Belgische formatie The Mississippi Swimmers, het uit Engeland afkomstige John Fairhurst Trio en de Nederlandse band Blowbeat.
Om 20.30 uur brengt The
Mississippi Swimmers, vier Belgische
muzikanten met een ode aan Jeff
Buckley, een Amerikaanse singersongwriter, met herkenbare versies
van zijn bekende en minder bekende
songs. Frontman Pieter Peirsman
wordt ondersteunt door een begelei
dingsband. The Mississippi Swimmers
vat de essentie van Buckley’s groot
ste momenten en geven observaties
van pijnlijke liefdes weer.
Na het optreden van The
Mississippi Swimmer speelt het John
Fairhurst Trio. De in Londen wonende
John Fairhurst maakt met zijn band

zware blues gebruikt rock ‘n roll als
protest-muziek. Deze live act brengt
het album ‘The Divided Kingdom’ ten
gehore.
Als afsluiter treedt de
Nederlandse band Blowbeat op.
Blowbeat is de Brabantse band
rondom de muzikale duizendpoot
Ton Engels. De band werd begin
jaren ‘80 opgericht. De sound van
Blowbeat wordt gekenmerkt door
indrukwekkend gitaarwerk en tech
nische arrangementen. Het is één
van Nederlands beste muzikanten
collectieven. Voor meer informatie
mail naar ballbetween@home.nl

Fietscrosswedstrijd
Landweert
De tour begon om 10.00 uur in
Venlo waar vele verzoeknummers
werden gespeeld. Daarna vervolgde
de band hun reis naar Roermond.
Op het Munsterplein werd alles opge
bouwd en speelde de band opnieuw
de aangevraagde verzoekjes.
Het laatste optreden van de dag
was ‘s avonds in de Smelehof in

Ysselsteyn. In hun thuishaven speelde
de band onder het motto ‘SjanTé &
friends’ samen met diverse lokaal en
regionaal bekende artiesten enkele
nummers. Nadat de band Lazy Chair
het spits afbeet, zongen achtereen
volgend Suzan Spreeuwenberg, Geert
Pelzer, oud-SjanTé duo Robert en
Mirjam, Coen Classens, Gert Janssen

en Ria Linders diverse nummers met
SjanTé.
Er vond ook een goederen- en dien
stenveiling plaats die ten goede kwam
van de wensemambulance. De vrijwil
ligers van de Wensenambulance waren
de hele dag aanwezig bij de optredens
en kregen aan het eind van de avond
de cheque uitgereikt.

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

Wijkvereniging Landweert organiseerde zaterdag 18 mei voor de
derde keer een fietscrosswedstrijd voor de kinderen van Venray in de
leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar. 26 deelnemers streden de hele
middag voor een plek op het erepodium.

€ / PER M2
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De kinderen waanden zich
tijdens een zonnige dag in een
echte competitie, maar keken ook
vol spanning naar de andere rondes
waarbij er zelfs enkele valpartijen
waren met lichtgewonden.
De spanning bij de kinderen was
voelbaar.
Zoals ieder jaar waren er tussen

de wedstrijden door ook een
springkussen, hamburgerverkoop
en een snoepkraam aanwezig. Voor
ouders, opa’s en oma’s was er koffie,
thee of bier. Velen hadden een eigen
campingstoel meegenomen.
De organisatie laat weten de
wedstrijd volgend jaar weer een
vervolg te geven.
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Kunstroute tijdens hemelvaartsweekend

Holthees-Smakt verwelkomt kunstenaars
Holthees-Smakt staat in het hemelvaartsweekend van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni in het
teken van de kunstroute ‘Op de grens van ...’. Ongeveer vijftig kunstenaars laten over een route van 3 kilometer
hun kunstwerken in de tuinen van de inwoners zien. Henk van Os, samen met Selma Tak de hoofdorganisator,
vertelt over het evenement.
“Kunstenaars komen vanuit
alle hoeken naar Holthees-Smakt.
Zweden, Duitsland, België en vanuit
Nederland komen ze uit onder meer
de Achterhoek en Breda”, vertelt
Henk. Het is niet zo dat alle kunste
naars zomaar mogen exposeren op de
route die één keer in de de twee jaar
georganiseerd wordt. “Nee, we gaan
voor kwaliteit en diversiteit. We willen
een verrassend, hoogwaardig aanbod.
Daarvoor maken we zelf een lijst van
kunstenaars die we graag willen heb
ben. Vervolgens gaan we hen benade
ren”, aldus Henk.
De kunstroute wordt al sinds 2001
georganiseerd onder de vlag van de
Stichting Mariakapel. De stichting
organiseert onder meer exposities en
concerten waarmee het onderhoud
van de Mariakapel in Holthees gefi
nancierd wordt. Toen na de editie van
2009 de kunstcommissie aangaf niet
langer een kunstroute te willen orga
niseren, was Henk één van de mensen
die het voortzette. “Dit jaar wordt mijn
vijfde keer. Sinds mei 2018 zijn we er
al mee bezig en in de laatste maan
den krijgen we hulp van andere men

sen. Maar blije kunstenaars en vrolijke
bezoekers brengen veel voldoening.
Zoals ook het winnen van de cultuur
prijs van gemeente Boxmeer een sti
mulans was om door te gaan.”

‘Ik probeer te zoeken
naar een goede match’
Henk hoopt ongeveer 3.000 men
sen, die voornamelijk uit de gemeente
Venray en omliggende gemeenten
komen, te mogen begroeten tijdens de
vier dagen, maar hij zegt erbij dat het
afhankelijk is van het weer. “Het hoog
tepunt is toch wel dat Mathieu Klomp
aanwezig is, die eerder ook al in het
Odapark in Venray stond”, vertelt Henk.
Dat de exposities veelal in de tuinen
van mensen uit Smakt en Holthees
plaatsvinden, betekent dat de kunste
naars ook vier dagen bij hen op bezoek
zijn. “Ik probeer te zoeken naar een
goede match, wat soms lastig is. Maar
het is niet zelden dat er vriendschap
pen uit voortkomen”, stelt hij.
Het thema is dit jaar ‘Zien’.
Met het centraal stellen van een
thema probeert de organisatie de

kunstenaars uit te dagen. In 2017
was het thema ‘Iemandsland’. “Dat
was ten tijde van de vluchtelingen
crisis. Met die thema’s proberen we
kunst en maatschappelijke issues met
elkaar te verbinden”, vertelt Henk.
Met het thema van dit jaar wil de
organisatie de betekenis die men
sen geven aan kunst centraal zetten.
Henk: “In tijden waar ‘fake news’
hoogtijdagen lijkt te vieren en polari
satie toeneemt, hopen we door mid
del van de kunstexposities mensen
met verschillende invalshoeken te
leren kijken en zo bij te dragen aan
een goede discussie”, aldus Henk.
Nieuw dit jaar is de opzet van de
kunstpuzzel. Mensen kunnen vragen
invullen over de kunstwerken en heb
ben vervolgens kans op het uitkiezen
van een kunstwerk. De organisatie
heeft boekjes beschikbaar waar alle
informatie in vermeld staat. Mede
door de opbrengst hiervan en een
klein percentage van de verkoop van
de kunstwerken, kan het evenement
de kosten dekken. “We gaan er in
ieder geval een feestje van maken”,
zegt Henk.

Kunstwerk Mathieu Klomp

Eerste serie van drie concerten

Project Urban & Nature
De eerste serie van drie concerten van Project Urban & Nature in
Odapark Venray vindt op zondag 26 mei plaats. Accordeonist Foppe Jacobi
uit Valkenburg en klarinettiste Germaine Sijstermans uit Heerlen wandelen
vanaf 14.00 uur al musicerend door het ‘beeldenbos’, waarbij ze zich laten
inspireren door de internationale kunst.
Na deze performance gaan ze
naar binnen, waar ze musiceren in
het combo Canto Perto. Op de wan
den van het theehuis wordt een film
geprojecteerd die een sfeer-impressie
geeft van natuur en cultuur in het
park. Daarna is er nog een muzikaal
onderonsje met de bezoekers. Het pro
gramma duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Project Urban & Nature is een
initiatief van de Stichting Pro2 met
ondersteuning van De SLiM, de
Stichting Limburg Geïmproviseerde
Muziek. Achter het project gaat
onder andere Jo Dautzenberg schuil,
producer van origine en een bekende
naam in het Limburgse jazzcircuit.

Dautzenberg vindt het 19 hectare
grote park, ingericht als beeldenbos,
en het bijbehorende theehuis en een
expositieruimte een inspirerende plek.
Doel van Urban & Nature is volgens
Dautzenberg een symbiose tussen
het ‘gemaakte’ en het ‘natuurlijke’,
een samenvoeging van verschillende
kunstvormen, zoals beeldende kunst,
(geïmproviseerde) muziek, film en
fotografie.
De drie concerten in Odapark
Venray zijn de pilot van het project.
Ze zijn de opmaat voor een Limburgs
project Urban & Nature in Parkstad,
Heerlen en Aken, waarna een tournee
volgt.
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Pop Up Galerie
Zeven kunstenaars hebben de handen in elkaar geslagen voor een
nieuwe expositie in de Pop Up Galerie aan het Kapelaanspad 38. Vanaf
vrijdag 24 mei tot en met 14 juli staan de werken van Marianne van der
Berg, Herman Marissen, Carel Huls, Lied de Haas, Mike Veger, Leon Lobach
en Trudy Dales in de galerie.
Van het werken met Epoxy
(metaaldraad) en glas tot aan het
bronsgieten van sculpturen. Lidy de
Haas licht toe: ‘We hebben allemaal
onze eigen expertise, wat de expositie
extra bijzonder maakt’. Een aantal kun
stenaars richt zich hierbij op de mens

als uitgangspunt, waarbij herkenning
voorop staat. Echter richten andere
kunstenaars zich weer op voorwerpen.
De galerie is geopend op vrijdagen van
14.00 tot 17.00 uur, op zaterdagen van
12.00 tot 16.00 uur en op koopzonda
gen van 12.00 tot 16.00 uur.

Wandeltocht
Ysselsteyn
Partycentrum Roelanzia organiseert voor de bewoners van ‘t Zorghuus
in Ysselsteyn op zondag 26 mei een wandeltocht door Ysselsteyn.
Geïnteresseerden kunnen kiezen uit vijf verschillende tochten die zijn
uitgezet door Hay Seuren.

Venraynaren naar de Eiffel
Seniorenvereniging AVOS Venray organiseerde woensdag 15 mei een dagreis naar de Eiffel. Zestig
leden gingen in de bus mee naar Duitsland. Reisleider Paul de Wit ontpopte zich tot een humorvolle
gids die de mensen enkele mooie plekjes van de Eiffel liet zien. Op de foto wachten de mensen op
een boottochtje naar Schwammenauel. “Het mooie gebied, de kerken, de abdij, maar ook de schitterende monumenten hebben veel indruk gemaakt op onze leden”, aldus Kees Moerkerk, lid van AVOS
Venray. (Foto: Kees Moerkerk)

Er zijn diverse afstanden te lopen:
tochten van 2.5, 11, 16, 21 en 30 kilo
meter. Vanaf 07.00 tot 13.00 uur kun
nen geïnteresseerden zich op zondag
26 mei aanmelden bij het inschrijfbu
reau.
Om in aanmerking te komen voor
een afgestempelde moeten de wan
delaars voor 16.00 weer teruggekeerd
zijn.

De tochten lopen door het
Limburgse landschap met een uitstap
naar Brabants grondgebied en kun
nen via pijlen gevolgd worden. Elke
afstand zal door bossen en over onver
harde paden gaan.
Voor meer informatie neem con
tact op met Roelanzia via telefoon
nummer 0478 54 12 21 of via mail
info@roelanzia.nl

Het MAXimale uit je proefrit?
Kom naar de AutoArena proefrittendag in Venlo.
KOOPZONDAG 26 mei 10.00 - 17.00 uur
Beschikbare modellen
Volkswagen T-Cross, T-Roc, Tiguan
SEAT Ibiza, Arona, Ateca, Tarraco
SKODA SCALA, KAROQ
AUDI E-tron, Q2, Q3

Tijdens de AutoArena Proefrittendag kunt u intensief kennismaken met de specifieke
rijeigenschappen en prestaties die zo kenmerkend zijn voor de modellen van
Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA. Elektrisch rijden, een zuinige motor of een
motor met een extra bite? U kiest uw proefrit uit onze beschikbare modellen.

Op zondag 26 mei kiest u uw eigen teammaatje. En wilt u geen moment missen
van de FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO? We kijken gezellig
samen om 15.10 uur live naar Formule 1 en halen zo het MAXimale uit deze dag.
Bent u er klaar voor? Vergeet niet uw rijbewijs mee te nemen!

AutoArena Venlo, Celsiusweg 5. Telefoon 077 - 320 30 40

www.autoarena.nl
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Koffie inloop

Pubquiz Heide

Bands op zondagmiddag

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad Centrum
Locatie: Venrays Museum Venray

Tijd: 20.00 - 23.00 uur
Locatie: De Schól, Heide

Tijd: 14.30 - 18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Landweert

Oorlogsgeheimen | 9+

Pink Floyd Project
The Dutch Years

Orgelconcert

Tijd: 10.00 - 11.10 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Orgelcomité Venray
Locatie: Grote Kerk

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Maandelijkse dansavond

Natuurontbijt en wandeling
Geijsteren

Collin Hoeve
Addicted Tour

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dansvereniging Amusement
Locatie: Partycentrum ANNO ‘54 Venray

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Kasteelruïne Geijsteren

Tijd: 18.00 - 21.00 uur
Locatie: The B Venray
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Naakt-Expositie Venray

A Night at the Gallery, Part VI

Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Locatie: Pop Up Atelier, Schoolstraat 26 Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Wis Castenray

Jeugd Motorcrosswedstrijden

Silent Nights | The B Venray

Veiling postzegels

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: MAC Wanssum
Locatie: Circuit Wanssum

Tijd: 22.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Venray Postzegel Vereniging
Locatie: MFC Brukske Venray

Stadswandeling Venray
Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV kantoor Venray
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Wandeltocht Ysselsteyn
Tijd: 07.00 uur
Locatie: Roelanzia Ysselsteyn

50-plus wandeling
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
Locatie: Den Hoek Merselo

Rondleiding Expositie
Boerenleven
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Opening speelveld in Veltum

Fietstocht Ooijen Wanssum

Kruisprocessie

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Achter Boudewijnhof en Alexanderhof
Veltum

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Gemeentehuis Meerlo

Tijd: 18.15 uur
Locatie: Kerk Blitterswijck

Muziek in Venray Centrum
op zaterdag

Naakt-Expositie Venray

Hadewych Minis
Minis plus

Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 10.00 - 18.00 uur
Locatie: Pop Up Atelier, Schoolstraat 26 Venray

Oorlogsgeheimen | 9+

De Meitocht

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal

Tijd: 10.00 uur en 14.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Legends of Rock Trubute Festival XL

Nationale Motorcrosswedstrijden

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Sporthal de Wetteling, Venray

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: MAC Wanssum
Locatie: Circuit Wanssum

Vur en Dur Blitterswik

Opening seizoen Engelse Tuin

Tijd: aanvang 19.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Moed en IJver
Locatie: De Zaal Blitterswijck

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Engelse Tuin Venray

La Salsa ’88

Urban & Nature Odapark
Germaine & Trio

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Tijd: 20.15 - 22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Open repetities
Venrode Voices
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal Thielen Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Odapark Venray

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

BROEKENWEEK!
DAMES- OF HERENBROEKEN
2e BROEK HALVE PRIJS!

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

(tenzij anders aangegeven)

15% TOT 50% KORTING
OP SCHOENEN!
00 tot 17.00 uur

a.s. zondag open van 13.

Graag tot ziens bij:

Wij verkopen ook verse aspergesoep en aspergekroketten
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

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

www.aspergeboerderij-friesen.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56

U

N
O

EE

O

W

K

!
RT

4K

ULTRA HD
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T V Inruil
1499,-

1999,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

SMART

300,-

GRATIS
BEZORGD!

4K

-/-

OLED

ULTRA HD

1199,-

500,-

GRATIS
BEZORGD!

1499,-

4K QLED TV / QE55Q9FNAL

4K OLED TV / KD55AF8BAEP

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • QLED
• Ultra Black Elite • Beeldkwaliteit PQI 3700, HDR 2000

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • OLED
• Acoustic Surface-technologie • 4K HDR Processor X1 Extreme

GRANDIOZE INRUILKORTING
op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

12 49
4 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

FullHD

SMART

449,-

379,-

FULL HD TV / TX-40FSW404

SMART

649,-

569,-

4K TV / KD49XF7096BAEP

• 40" (101 cm) • Full HD • Smart TV • V-Real-Smart Pro Technologie

Tummers

4K

ULTRA HD

NIEUW!

• 49" (124 cm) • 4K Ultra HD • Smart TV • 4K X-Reality PRO

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

IN

Tummers

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

