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Ladies Cup Venray
De WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk is in volle gang. De Oranje Leeuwinnen hebben zelfs de eerste overwinning al binnen. Dinsdag 11 juni versloegen zij in hun openingswedstrijd Nieuw-Zeeland met 1-0. In navolging van de grote sterren in Frankrijk werd in het afgelopen Pinksterweekend bij SV Venray een international voetbaltoernooi voor meisjes georganiseerd. 48 teams uit Nederland en Duitsland kruisten met elkaar de degens. Naast de wedstrijden die er gespeeld werden, had de organisatie
een camping ingericht en werd de kantine speciaal voor de gelegenheid aangekleed. De organisatie was tevreden met de veertiende editie van het toernooi. “Een mooie
afsluiting van het seizoen”, aldus de organisatie.

Hans Teunissen over nieuwe college in Limburg

‘Oude wijn in nieuwe zakken’
Doordat D66 geen steun verleent aan het nieuwe college, gaat Hans Teunissen uit Venray niet op voor een
tweede termijn als gedeputeerde voor de provincie Limburg. Hij stelt dat de voorwaarden die hij had gesteld
om mee te doen aan het extraparlementair college niet werden geaccepteerd. Daarop besloot D66, de partij
waarvoor hij in Limburg lijsttrekker was, niet mee te willen werken.
Over die voorwaarden was
Teunissen duidelijk. “Wij wilden dat
alle partijen zouden deelnemen aan
dit ‘experiment’ en dat de gedeputeerden van buiten de politiek
afkomstig zouden zijn”, zei hij. “Als je
dan toch voor een vernieuwing gaat,
wilden we het helemaal goed doen.
Ons voorstel was om onafhankelijke deskundigen aan te stellen als
gedeputeerden die geen politieke
kleur hebben. Vijf van de zeven

gedeputeerden stonden al vast, waardoor dat al snel niet mogelijk bleek”,
aldus Teunissen. Ook de voorwaarde
dat alle partijen moesten participeren
in het nieuwe college, werd verworpen. “Daarop besloten we niet mee te
doen, net als zes van de elf partijen”,
aldus de Venraynaar.

Vreemde constructie
Hij stelt het een vreemde constructie te vinden. Zijn partij wilde

een coalitie met VVD, CDA, PvdA,
GroenLinks en eventueel een aanvulling van een andere partij. Teunissen
vraagt zich af wat nu eigenlijk nieuw
is met deze constructie. “Dit is geen
bestuurlijke vernieuwing. Het lijkt
eerder op oude wijn in nieuwe zakken. Maar goed, zo gaat dat in de
politiek. De keuze is gemaakt”, relativeert hij.
De uit Blitterswijck afkomstige
wethouder van gemeente Venray

Carla Brugman maakt wel deel uit
van het nieuwe college. Zij maakte
vrijdag 8 juni, ondanks dat haar partij GroenLinks geen enkele medewerking verleend aan het college,
bekend dat ze als gedeputeerde
aan de slag gaat. Teunissen laat zich
daar niet over uit. “Daar heb ik geen
mening over”, liet hij weten.

Geen tweede
termijn
Voor de ex-wethouder van
Venray betekent dat er geen tweede
termijn als gedeputeerde komt.
Vlak voor de verkiezingen liet hij

nog weten graag door te willen
als gedeputeerde. “Ik wil me de
komende vier jaar weer graag
inzetten voor Limburg, maar ook
voor Venray”, liet hij destijds
weten. Maar door de politieke
verschuiving in Limburg, met
name de opkomst van Forum,
ziet dat er nu anders uit. “Ik ga
als alles achter de rug is, eerst
even rust nemen. Daarna ga ik
oriënteren hoe ik het allemaal ga
invullen. De afgelopen tijd is een
behoorlijke rollercoaster geweest.
Ik zeg nu dan ook wel eens: ik ben
mijn baan kwijt, maar heb mijn
leven terug.”
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‘Auto’s arbeidsmigranten alleen over A73’
De 250 arbeidsmigranten die Work and Stay wil huisvesten aan de
Sinnesstraat in Oirlo rijden met hun auto’s of busjes alleen over de A73.
Daardoor worden de smalle binnenwegen en het kleine viaduct over de
A73 ontzien van verkeersoverlast. Dat maakte Work and Stay woensdag 5
juni bekend in de dorpsraadvergadering van Castenray in gemeenschapshuis De Wis.
Het Maasbreese huisvesting- en
uitzendbedrijf paste het verkeersplan
aan na kritiek van buurtbewoners uit
Oirlo in de bijeenkomsten van 8 april
en 9 mei. “We wilden eerst alleen het
woon-werkverkeer over de A73. Maar
dit geldt nu voor al het gemotoriseerd
verkeer. Alhoewel de situatie niet ideaal is”, zei adviseur Leon Litjens van
Work and Stay. Hij doelde erop dat het
verkeer via de A73 niet direct richting
Venray kan, waar de meeste arbeidsmigranten werken, maar alleen in
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de richting van Horst kan rijden. Daar
moeten de auto’s keren om terug naar
Venray te rijden. Bovendien heeft Work
and Stay nog geen overeenstemming
bereikt met Rijkswaterstaat over een
aansluiting op de A73, nabij tankstation
De Wuust. Litjens zei dat arbeidsmigranten met de fiets of te voet wel gebruik
zullen maken van lokale wegen als
Rosakker, Sinnesstraat en Wüsterweg.
“We denken dat de verkeersimpact voor
de omgeving minimaal zal zijn.”
Work and Stay deed nog meer aanpassingen in het ontwerpplan. Zo komt
het logiesgebouw van twee verdiepingen zo dicht mogelijk tegen de bosrand
aan te liggen. “Dit doen we op verzoek van de modelvliegclub, zodat ze
hun vliegtuigjes gewoon kunnen laten
opstijgen en landen”, vertelde Litjens.
Ook komt Work and Stay tegemoet aan
de wens van omwonenden om de toegang naar het tankstation en wegrestaurant La Place naast de A73 open te
houden. De wandelroute van de dorpsraden die via het zandpad loopt, blijft
ook in gebruik.

Minimaal tien jaar
In de vorige bijeenkomsten in
Oirlo vertelde Work and Stay dat het
arbeidsmigrantencomplex minimaal
tien jaar zou blijven staan. Die termijn wordt nu maximaal tien jaar,
omdat gemeente Venray niet langer een tijdelijke ontheffing van het
bestemmingsplan toestaat. Er was
wat onduidelijkheid over het bestem-

mingsplan. Leon Litjens vertelde eerst
dat ‘in de bestemmingsplanprocedure
alle bezwaar- en beroepsmogelijkheden nog openstaan.’ Na doorvragen
van een buurtbewoner gaf hij toe dat
bij een ontheffing er geen bezwaarmogelijkheden zijn. Litjens zei liever
een langere periode te willen dan tien
jaar. “Hoe langer de termijn, hoe meer
we kunnen investeren in kwaliteit.”
Een buurtbewoner zei dat Work and
Stay veel goodwill kan kweken met de
maximale duur van tien jaar. Litjens
reageerde dat de termijn in de vergunning wordt vastgelegd.
Het onderkomen voor vrachtwagenchauffeurs is voorlopig geschrapt
uit het plan. Directeur Lottie van
Gerven van Work and Stay vermoedt

dat er bij de chauffeurs weinig animo
zal zijn voor betaalde slaapplekken.
“Dit is mogelijk iets voor de lange termijn. We richten ons voorlopig alleen
op arbeidsmigranten”, zei ze. Leon
Litjens rekende voor dat er gemiddeld
zo’n 1500 per jaar verblijven. Dat zijn
er meer dan de duizend die eerder
werden vermeld. Het gaat alleen om
short-stay van voornamelijk Poolse
seizoenswerkers die zo’n twee maanden blijven. “Dat zijn meer mensen
dan de 1200 die in Oirlo wonen”,
merkte een dorpsbewoner op. De
arbeidsmigranten schrijven zich vanwege hun korte verblijf niet in bij de
gemeente. Work and Stay betaalt toeristenbelasting en houdt een nachtregister bij.

Tijdens de vorige bijeenkomst van
9 mei in Oirlo klonk er veel kritiek.
Enkele buurtbewoners verzetten zich
hevig tegen het plan.

Kritiek
“Die groep is tegen. Dat respecteren wij. Daarmee is het klaar”, reageerde Litjens. “Het heeft geen zin om
verder te praten.” Hij vertelde diverse
mails en telefoontjes te hebben gekregen van dorpsbewoners die wel in
gesprek willen blijven met Work and
Stay. “Met die mensen praten we verder over het definitieve plan. Dit was
tijdens de vorige keren de zwijgende
groep. Die mensen zoeken we op en
voor hen organiseren we binnenkort
een bijeenkomst.”

Duurzame energie opwekken

Commissie spreekt over
nieuwe kaders
Geert Claessens hield dinsdag 11 juni een presentatie aan de commissie Wonen over het kader opwekken duurzame energie (KODE Venray). Dit vormt
een onderdeel in de besluitvorming rondom het toekennen van vergunning rondom duurzame initiatieven. Onlangs werd bekend dat de aanvraag voor
de zonneweides in Smakt uitgesteld werd, omdat de gemeente eerst duidelijke kaders wilde ontwikkelen rondom de toekenning hiervan.
In 2030 wil gemeente Venray
energieneutraal zijn. Dat houdt in dat
er 265 hectare aan zonnepanelen
moet zijn of vijftig grote windmolens
gerealiseerd moeten worden. “Over de
doelstellingen zijn we het wel eens,
maar die vraag is nu hoe en waar”, zei
Claessens. Voor het tot stand komen
van het nieuwe beleid zijn vier peilers gevormd. Acceptatie, waarbij het
met name om het creëren van draagvlak gaat via een omgevingsdialoog,
wordt al eerste genoemd. Ten tweede
wordt het eigenaarschap genoemd.
“We willen kijken hoe we bedrijven en
organisaties zoveel mogelijk deelgenoot kunnen laten worden van duurzame ontwikkelingen, zodat mogelijk
revenuen ook binnen de gemeente
grenzen kunnen blijven”, verduidelijkte Claessens.
De derde peiler heeft betrekking op de invulling van ruimte.

“Zonneparken tot 5 hectare kunnen
relatief makkelijk worden aangesloten.
Gestreefd wordt om 25 procent, zo’n
60 hectare via (bedrijfs)daken op te
wekken.” Als laatste stelt de gemeente
eisen aan de locatie waarbij het onder
andere bewijs vraagt om de uitvoerbaarheid en kwalitatieve uitgangspunten stelt zoals hoogtes, richting en mate
van inpasbaarheid. De partijen konden
zich grotendeels vinden in de opzet,
maar plaatsen enkele kanttekeningen.
Theo Mulders (Samenwerking
Venray) haalde aan dat het opwekken van zonne-energie via watervlaktes verder onderzocht moet worden.
Verder vond hij dat de voorgestelde
maatregelen niet ver genoeg gingen.
“Laten we nu eens echt duurzaam
zijn. Een windmolen aan de kust heeft
bijvoorbeeld een veel groter rendement dan een windmolen in Venray.
Dan kan het lonen om dat in te kopen.

Andersom geldt dat met zonnepanelen”, zei hij. Ik denk dat er nog heel
veel vragen over blijven. Toon Kerkhof
van Venray Lokaal was van mening dat
er meer gekeken moet worden naar
energiebesparing. Hij kreeg daarin bijval van zijn collega’s.
Elly van Dijck (PvdA) maakte zich
zorgen over de acceptie van de omwonenden. “Gezien de onrust die er al
is, moeten we ervoor zorgen dat niet
iedere initiatiefnemer willekeurig contact op gaat nemen met omwonenden. Dat moet in goede banen geleid
worden”, aldus Van Dijck. Theo Zegers
(D66) vroeg zich af waar de grens komt
te liggen ten aanzien van de acceptatie
van omwonenden. “Gaat het niet door
als er een persoon protesteert? Waar
ligt de grens? Dat zou ik graag verder
uitgewerkt zien”, aldus Zegers. John
Niessen (VVD) stelde dat de gemeente
niet alleen plannen moet maken, maar

zelf ook het goede voorbeeld moet
geven. “Gemeente Venray heeft
behoorlijk wat vastgoed, laat de
gemeente eens het goede voorbeeld
geven door deze duurzaam in te richten”, aldus Niessen.
De gemeente liet verder weten
wat betreft duurzame projecten
zoals zonneweides en windmolens
in de gemeente niet alles in eigen
hand te hebben en mede afhankelijk te zijn van derde partijen. “Wij
hebben niet de luxepositie van bijvoorbeeld gemeente Bergen die
veel grond in eigendom heeft en
dus zelf makkelijker de regie kunnen
nemen. Wij zijn met name afhankelijk van derde partijen.” De raad
beslist naar verwachting in oktober
over het nieuw te vormen kader.
Vergunningsaanvragen worden dan
aan de hand hiervan in behandeling
genomen.

De animo voor een ritje met de wensbus Vredepeel-Merselo is flink toegenomen. Van 259 ritten de eerste vijf
maanden van 2018 naar 835 ritten in dezelfde periode van dit jaar. Dat meldde coördinator Herman Zegers uit
Merselo donderdag 6 juni in de gezamenlijke dorpsraadvergadering van Vredepeel en Merselo.
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Zegers nam als wensbuscoördinator een jaar geleden het stokje
over van Anne Walraven die naar het
buitenland verhuisde. Door de toegenomen werkzaamheden en om niet
afhankelijk te zijn van één persoon,
krijgt Zegers vanaf 1 juli assistentie
van twee dorpsgenoten. “Voor mij
alleen is het wel heel veel geworden.
Vanaf juli zijn we met drie man, zodat
we ieder eens in het kwartaal een
maand de ritten plannen.”
Wensbus Vredepeel-Merselo bestaat
ruim vijf jaar. Het was de eerste wensbus in de gemeente Venray. Het begon
in 2014 als proef van provincie Limburg.
Elf kleine en afgelegen Limburgse dorpen zonder goed openbaar vervoer, kregen een bijna gratis busje.
Na een aarzelende start werd de
wensbus in Merselo en Vredepeel

steeds populairder, waarna weer een
dip volgde. Het aantal ritten halveerde
vorig jaar ten opzichte van 2017.
“We kregen ook van de provincie te
horen dat de bus vaker moest rijden”, vertelde Herman Zegers. “Er was
nogal wat onbekendheid. We zijn
meer reclame gaan maken en hebben huis-aan-huis folders verspreid.”
Ook koos Vredepeel-Merselo voor het
vervoer van inwoners uit andere dorpen. “Ik weet dat de wensbussen van
Wanssum en Ysselsteyn dit niet doen.
Maar we moeten dit doen om het in
stand te houden, anders is de wensbus over een paar jaar verdwenen.
De mensen uit Merselo en Vredepeel
gaan altijd voor. Als we nog ruimte
en tijd over hebben, dan nemen we
andere passagiers aan. Die betalen
wel iets meer.”

De wensbus beschikt over dertien
chauffeurs die op toerbeurt inzetbaar
zijn. De bus rijdt in principe alleen op
werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.
“Als we chauffeurs kunnen vinden,
dan rijden we ook wel eens ’s avonds
en in de weekeinden”, zei Zegers.
Naast de losse ritten, vaak naar Venray
of het ziekenhuis, zijn er dagelijks ook
vaste ritten. Zoals de groep kinderen uit Vredepeel die in Merselo naar
school gaat en studenten die naar
het NS-station in Oostrum worden
gebracht.
Herman Zegers merkte op dat het
busje schadelijk rijdt. “Hij loopt één op
zeven. We zijn veel geld kwijt aan diesel. Daarom tanken we ook niet meer
in Vredepeel, maar bij het tankstation
in Veltum in Venray. Dat scheelt vijf tot
zeven eurocent per liter.”

Gemeente zet JSP voort
Het College van B&W heeft besloten om opnieuw een financiële bijdrage te leveren aan het project
Jongerenservicepunt op de locaties Raayland College en Gilde Opleidingen. Binnen dit project gaat jeugdhulp de
samenwerking aan met de scholen om leerlingen hulp te bieden op allerlei gebieden.
In maart 2018 startte BoeiLimburg, een organisatie voor jeugdhulp in Noord-Limburg, in opdracht
van de gemeente Venray, in de vorm
van een pilot met het vormgeven
van een Jongerenservicepunt (hierna
JSP) binnen het Raayland en de Gilde
opleidingen in Venray. Een JSP is een
fysieke locatie in de school voor jongeren, docenten en ouders gericht op
preventieve interventies op het gebied
van hulp, ontwikkeling en zelfontplooiing. Het doel is om te voorkomen
dat vragen en zorgen uitgroeien tot
complexe problemen en/of jongeren
uitvallen binnen het onderwijs of in de
maatschappij. Jongeren kunnen bij het
JSP terecht met vragen op alle gebieden. Uit evaluaties, gesprekken met
partners en op basis van monitoring
van hulpvragen die binnenkomen bij

het JSP, blijkt dat het JSP als waardevol
wordt ervaren. Alhoewel er aandachtspunten zijn voor de doorontwikkeling
van het JSP, met name op bekendheid en zichtbaarheid, zijn de eerste
ervaringen positief. Daarom heeft het
college besloten om samen met hun
partners het JSP verder te ontwikkelen.

Concrete effecten
afwachten
Voor de periode van 1 mei 2019
tot 1 juli 2020 verstrekt het college
een subsidie van ruim 58.000 euro. De
beschikking heeft betrekking op een
kortere periode dan de aanvraag van
Boei-Limburg, omdat het college eerst
concrete effecten op doelmatigheid en
bekendheid willen afwachten. Op basis
van het resultaat wordt beslist of de

vervolgsubsidieverstrekking van het JSP
gekoppeld wordt aan de lengte van het
onderzoek van Fontys Hogeschool.
Het hele proces wordt onderzocht
in een drie jaar durend onderzoeksproject genaamd ‘jeugdhulpverlening in de school: samen praten en
vooral samen doen’. Twintig klassen
van het Raaylandcollege en het ROC
Gilde (Oostrum) nemen deel aan het
onderzoeksproject, dat eind 2018 van
start ging. Jeugdhulpverleners van
het JSP en mentoren van de scholen
onderzoeken samen op welk thema
ze het beste kunnen samenwerken. Van belang is dat het deelnemerspercentage voor de individuele
jeugdhulp in Venray gaan dalen. Er is
samenwerking gezocht met Fontys
Hogescholen, de Tilburg University en
het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar wordt je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
n Je bent tussen de 14 en 18 jaar
oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl of bel met
0478 - 74 55 01. Jeanine Hendriks, redacteur, kan je hier alles over vertellen!

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in
de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl
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Carla Brugman stopt als wethouder
Wethouder Carla Brugman van gemeente Venray verraste vrijdag 8 juni
vriend en vijand met haar overstap naar de provincie. Ze treedt toe tot het
nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Een pikante beslissing, omdat GroenLinks, de partij waar Brugman lang actief voor was en
nog steeds lid van is, geen enkele medewerking wil verlenen aan het
nieuwe college. Brugman gaat dan ook in het college op persoonlijke titel.
Forum voor Democratie en PVV
haalden beide zeven zetels tijdens de
Provinciale Statenverkiezingen van
woensdag 20 maart. Het CDA bleef de
grootste partij met negen zetels. Doordat
bijna een derde van de Limburgse kiezers op Forum of PVV stemde, kon Ger
Koopmans (CDA) bij de vorming van een
nieuw college niet om deze partijen
heen. Omdat er op basis van meerderheden geen coalitie gesmeed kon
worden, heeft Koopmans een zakenkabinet samengesteld. Dat houdt in dat er
bij voorstellen steeds naar wisselende
meerderheden wordt gezocht. Forum en
PVV leveren beiden één gedeputeerde,
Ruud Barlet namens Forum en Robert
Housmans namens PVV. Het CDA levert
twee gedeputeerden (Ger Koopmans
en Hubert Mackus), Joost van den Akker
wordt gedeputeerde namens VVD en
Andy Dritty vertegenwoordigd Lokaal
Limburg. Door het toetreden van Dritty
en Brugman hoopt Koopmans ook de
lokale, progressieve en linkse partijen
mee te krijgen. Brugman wordt op
persoonlijke titel gedeputeerde, omdat
haar partij GroenLinks niks wil weten
van het nieuwe college dat zij als ‘knet-

terrechts’ bestempelen. “Wij hebben er
met ontsteltenis kennis van genomen.
Over de benoeming is op geen enkele
wijze contact en overleg geweest met
de fractie of het provinciaal bestuur”,
aldus GroenLinks Limburg die ook stelt
zich door de voordracht zich op geen
enkele wijze gebonden te voelen aan
het college. Brugman stelt zelf tegenover diverse media dat ze het ‘linkse
geluid’ wil laten horen in een overwegend rechts college. “Ik zou het als een
gemiste kans zien als het linkse geluid
niet wordt gehoord. Ik zie het als mijn
taak om de verbinding met de progressieve partijen te zoeken”, zei ze tegenover de krant. Venray Lokaal, de partij
waarvoor de 61-jarige Brugman wethouder is, stelt het jammer te vinden
dat ze uit Venray vertrekt. “Het is spijtig
dat een uitstekend bestuur geen deel
meer uitmaakt van het college van
B&W. Aan de andere kant heeft Limburg
ook bestuurlijke kwaliteit nodig.
We twijfelen er geen moment over”,
aldus Venray Lokaal. Het is vooralsnog
onduidelijk wanneer Brugman daadwerkelijk stopt met haar werkzaamheden
in Venray.

GroenLinks Limburg

Royement Brugman

Oh, zit dat zo!

Naar aanleiding van het besluit van Carla Brugman om op
persoonlijke titel gedeputeerde in Limburg te worden, wil
GroenLinks Limburg haar royeren. De partij wil niet geassocieerd
worden met het nieuwe college. Het besluit ligt extra gevoelig omdat
Brugman in het verleden fractievoorzitter was van GroenLinks in
de Provinciale Staten.
GroenLinks Limburg heeft het landelijke bestuur van GroenLiks verzocht
het royement van Carla Brugman in
gang te zetten. Zij hebben aangegeven dit verzoek in de eerstvolgende
bestuursvergadering te bespreken.
“GroenLinks ziet dit college als
een coalitie van uiterst rechts en als
een coalitie van CDA, Forum voor
Democratie, PVV, VVD en 50PLUS.
Belangrijkste onderwerp in strategisch
perspectief is de duurzame opgave
voor Limburg. De partijen, die nu
hebben geformeerd, ontkennen de
urgentie hiervan of staan hierin ont-

kennend”, aldus de partij. Brugman
laat tegenover de media blijken de
boosheid te begrijpen. “Ik begrijp
dat ze mijn royement hebben aangevraagd. Of beter gezegd: ik snap de
boosheid. Al zijn er óók GroenLinkers
die me schrijven dat ze kansen zien”,
aldus de wethouder. Tino Zandbergen,
fractievoorzitter van Venray Lokaal,
laat weten dat binnen Venray Lokaal
niet dezelfde gevoelens leven ten aanzien van een royement. De fractie is
inmiddels aan de slag met selecteren
van nieuwe kandidaten voor de functie van wethouder.

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.

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

Hortensiadagen: vr. 14 - za. 15 juni
van 9.30-16.30 uur. Aanbieding: div. srt.
Hortensia’s 10 voor € 35.00. Info zie:
www.veld-tuinplanten.nl of 06 40 32 71
08 De koffie staat klaar op de Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
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.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Kuipplanten en perkplanten laatste
weken nu met korting. Hay Cox
Molengatweg 4 Horst tel. 06 54 30 69
64. Geopend: woensdag, donderdag en
zaterdag 9.00 -18.00 uur.
Huishoudelijke hulp gevraagd
bij 100% zorgafhankelijke
mevrouw. Meer informatie:
ria@zorgadviesenregelhulp.nl

Twee ongevallen,
één slachtoffer
Door: Geertje (G.A.M.) Verkuijlen, Van der Putt Advocaten
Stelt u zich eens voor. U heeft op 25 januari 2019 een verkeersongeval gehad. Daarbij heeft u ernstig letsel aan uw linkerbeen
opgelopen. De verzekeraar van de veroorzaker heeft de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend en vergoedt uw
schade. Vervolgens bent u op 3 mei 2019 weer betrokken geraakt
bij een verkeersongeval waarbij u hoofdletsel en rugklachten heeft
opgelopen. Hoe zit het nu met de regeling van uw schade?

Het Verbond van Verzekeraars
heeft een regeling opgesteld
voor slachtoffers die letselschade
hebben opgelopen door twee of
meer verkeersongevallen. In die
regeling is bepaald dat het de
betrokken verzekeraars niet is toegestaan voor de regeling van (een
deel van) de schade naar elkaar te
verwijzen.
Zodra één van de betrokken
verzekeraars kennis krijgt van

voornoemde ongevallen, ontstaat de
verplichting voor deze verzekeraar
om in overleg met de andere verzekeraar(s) te treden om overeenstemming te verkrijgen over de vraag wie
als regelend verzekeraar zal optreden. Als dit overleg niet binnen een
maand na het eerste contact tussen
de betrokken verzekeraars heeft
geleid tot overeenstemming, zal de
verzekeraar van de veroorzaker van
het eerste ongeval moeten optreden
als regelend verzekeraar.
Bent u ook twee keer het slachtoffer geworden van een ongeval,
loopt de schaderegeling niet soepel
en is uw zaak nog niet afgewikkeld?

Neem dan contact op met ons
kantoor voor een vrijblijvend en
eerste kosteloos adviesgesprek.
Wij kunnen u gericht adviseren
en ervoor zorgen dat uw letselschadezaak op voortvarende wijze
wordt behandeld.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl
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Vredepeel klaart de klus, nu Merselo nog
De twee grote projecten met de gemeenschapsaccommodaties was het meest besproken onderwerp tijdens
de gezamenlijke dorpsraadvergadering van Merselo en Vredepeel op donderdag 6 juni. Vredepeel heeft de klus
geklaard, terwijl Merselo aan het begin staat van de samenvoeging van de school met verenigingsgebouw
D’n Hoek op het sportpark.
De jaarlijkse gezamenlijke dorpsraadvergadering vond voor het eerst
plaats in het nieuwe gemeenschapshuis De Loef in Vredepeel. In Merselo
was het vorig jaar zo warm dat de
bijeenkomst buiten op het terras van
D’n Hoek werd gehouden. Dat ging
afgelopen donderdag in Vredepeel
niet, want het terras is nog niet klaar.
Vrijwilligers waren bezig met het metselen van het muurtje dat het terras
omzoomt. Even verderop ligt de bouwput van het afgebroken oude gemeenschapshuis. Binnen gaf kartrekker Toon
van Hoof uitleg over het kunststukje
van Vredepeel. Op zondag 3 febru-

ari opende bisschop Harrie Smeets de
vernieuwde kerk. Het is een primeur
in Limburg omdat het de eerste kerk is
met een gemengde functie: samen met
het gemeenschapshuis onder een dak.
Van Hoof vertelde over het soms
moeizame proces dat zes jaar duurde.
“Je krijgt het niet voor niets. Het kost
veel tijd om door de procedures te
komen en het geld bij elkaar te krijgen.”
Een hypotheek opnemen wilde het dorp
per se niet, het moest schuldenvrij.
En dat lukte ondanks strubbelingen met
de gemeente en het bisdom. “In onze
werkgroep zitten bijna allemaal zelfstandige ondernemers. Die weten wel

hoe een bedrijf te runnen”, zei Van
Hoof. “Het is soms doorduwen. Je moet
weten wat je wilt en ervoor gaan.”
Enkele andere dorpen en parochies
zien Vredepeel als voorbeeldproject.
Verzoeken blijven binnenkomen om een
kijkje te mogen nemen. Binnenkort is
een grote delegatie uit Tienray te gast.
De dorpsraadleden van Merselo luisterden aandachtig. Ze hopen komend
najaar groen licht te krijgen van de
gemeenteraad om hun droomproject
te verwezenlijken. Voorzitter John van
Dijck complimenteerde Vredepeel met
het mooie resultaat. “Hier kunnen jullie
trots op zijn. Wij hopen over twee, drie

Ontwikkelruimte beperkt

Zorgen over stikstof
uitspraak
De raad van State heeft woensdag 29 mei de Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) nietig verklaard. Dat
is een programma waarbij onder andere overheden, agrarische sector, natuurorganisaties en het bedrijfsleven
samenwerken met het doel de uitstoot van stikstof te verminderen. Door de uitspraak wordt gevreesd dat
ontwikkelingen in de agrarische sector, industrie en het verkeer in de problemen komen.
Leo Philipsen (CDA) stelde hier
tijdens de commissie Wonen vergadering van dinsdag 11 juni vragen
over. De PAS maakte het mogelijk dat
bedrijven konden uitbreiden wanneer
ze konden aantonen dat er natuurherstelmaatrogelen en maatregelen
werd genomen. Deze is nietig verklaard omdat de regeling strijd is met
de Europese natuurwetgeving. Het lijkt
erop dat megaprojecten, zoals onder
andere de elektrificatie van de maaslijn tussen Roermond en Nijmegen,
en bedrijven die willen uitbreiden
hierdoor vertraging oplopen of zelfs
geheel worden geschrapt.

De uitspraak heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor bedrijven die
beschikken over een onherroepelijke
vergunning. Organisatie die in een
aanvraagprocedure zitten of bedrijven die nog willen starten met een
vergunningsprocedure kunnen waarschijnlijk geen gebruik meer maken
van de regeling. “Het is nog onbekend
hoeveel impact de uitspraak heeft.
De gevolgen kunnen per casus sterk
verschillen en is afhankelijk van de
uitgangspositie per bedrijf. Aanvragen
moeten nu gedaan worden zoals dat
gebeurde voorafgaand aan de PAS
Ontwikkelingen die meer stikstofuit-

stoot tot gevolg hebben zonder dat er
ergens gecompenseerd wordt, krijgen het waarschijnlijk moeilijk”, liet
wethouder Van der Putten weten in
de commissievergadering. Hij benadrukte dat de provincie en ook andere
gemeenten zich zorgen maken over
de uitspraak en dat er samen wordt
nagedacht over oplossingen. Zo is er al
een bijeenkomst geweest met de acht
gemeente in Noord-Limburg. Philipsen
liet blijken tevreden te zijn dat de problematiek wordt opgepakt, want volgens ‘de letter van de wet hebben we
een groot probleem’, aldus de CDA-er.
De bedrijven die te maken

Maaslijn

Gemeente betreurt
besluit Arriva
Harrie van Oosterhout, lid VVD-fractie, stelde vorige maand enkele vragen aan het College van B&W vanwege het voorstel van Arriva voor enkele aanpassingen van de dienstregeling van de Maaslijn. Het College van
B&W laat weten het te betreuren niet de mogelijkheid te hebben gehad om te reageren op het voorstel van de
vervoerder.
Vervoerder Arriva stelt voor om
de vroegste trein vanuit Venray richting Venlo te 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. Volgens de
vervoerder 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 spitstrei-

nen tussen Cuijk en Nijmegen, bijna
dagelijks tot vertragingen.

Geen ruimte meer
voor wijziging
Het college van B&W betreurt de
gang van zaken. Het proces van wijziging van de treindienstregeling is bij
ProRail al in gang gezet. Gelet op de
doorlooptijden voor dergelijke wijzigingen en toestemmingen, is er
feitelijk geen ruimte meer voor wijziging, beïnvloeding of terugtrekking.
“Het college betreurt dat hij niet in de
gelegenheid is geweest zijn reactie te
geven op het voorstel van Arriva. Het

college heeft het voorstel van Arriva
uit de pers vernomen. De verwachting van het voorstel van Arriva is dat
een hogere betrouwbaarheid van de
Maaslijn een voordeel biedt voor een
groot aantal reizigers op het noordelijke
deel van de Maaslijn tegen een nadeel
voor een beperkte groep van reizigers.
Gegeven deze verwachting, heeft het
college begrip voor de afweging en het
voorstel van Arriva. Het college zal dan
ook geen actie of lobby uitvoeren. In
bestuurlijke contacten met het provinciaal bestuur zal het college uiteraard melden dat hij de gang van zaken
betreurt”, laat het college weten in een
antwoordbrief aan Van Oosterhout.

jaar ook zo ver te zijn.” Als Merselo de
school en het verenigingsgebouw kan
samenvoegen, is dit een primeur in de
gemeente Venray. In Brabant blijken al
meer plaatsen een dorpsvoorziening
onder één dak te hebben. Van Hoof
haalde enkele voorbeelden aan van
dorpen uit de gemeente Gemert-Bakel.
De dorpsraad van Merselo trok vorig
jaar het vastgelopen accommodatieplan uit de impasse. Het plan voor de
nieuwe multifunctionele accommodatie kwam onlangs niet door de toetsing
van de gemeentelijke beoordelingscommissie. Het moet op enkele onderdelen, zoals financiën en beheer, beter
worden uitgewerkt. John van Dijck
is optimistisch en voor half augustus
wordt het verbeterde plan ingediend.
De vier wethouders en gemeenteraadsleden brachten op maandag 27 mei een

werkbezoek aan Merselo. De projectgroep gaf een presentatie. “Ik heb er
een goed gevoel bij. Dit is een pilot
voor de gemeente, het gaat de goede
kant op”, zei Van Dijck. “Mocht het plan
in het najaar toch sneuvelen, dan zet
schoolbestuur SPOV plan B in werking.
Dit betekent herbouw van de school
op de huidige locatie. De dorpsraad
wil dit scenario voorkomen. Want als
de school verdwijnt uit het dorpshart,
dan ontstaat er een grote ideaal gelegen bouwlocatie waar ruimte is voor
zo’n twintig starters- of seniorenwoningen.” Het projectplan kampt nog met
een groot financieel tekort, van 1,6 tot
2,3 miljoen euro. John van Dijck haalde
aan de opbrengsten van de bouwgrond
niet zijn meegeteld in het financiële
plaatje, dat er dan heel anders komt
uit te zien.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar info@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

WWW.CTCN L .N L
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Prokkelstage

‘Het liefste blijf ik hier, hier zou ik
willen werken’
Welzijnsorganisatie Synthese organiseerde op donderdag 6 juni samen met onder andere VSO Impuls een prokkelstagedag. 36 leerlingen,
waarvan acht leerlingen uit Venray, met een verstandelijke en soms lichamelijke beperking gingen deze dag stage lopen bij een bedrijf.

prokkelstage krijgen leerlingen de
kans om in het bedrijfsleven mee
te draaien. We hopen dat door
deze prikkelende ontmoetingen,
bedrijven gaan nadenken over de
mogelijkheden die ze jongeren
met verstandelijke en soms lichamelijke beperking kunnen bieden.
De ervaring is dat er nog lang over
deze dag wordt nagesproken door
de leerlingen”, vertelt hij terwijl hij
trots naar de jongeren kijkt.

Feestelijke afsluiting
Carla Brugman vertelde in The
B over haar ervaringen met stagiaire Lucas. Hij mocht tijdens de
prokkelstage in de ochtend meelopen met Anne Thielen. “Toen Lucas
in de middag bij mij aansloot, was
zijn eerste vraag ‘Hoe lang moet ik
nog?’ Hij vond het saai. Uiteindelijk
hebben we samen een leuke dag
gehad. Ik heb genoten, ik vind dat
iedereen in de maatschappij moet
kunnen meedoen. Met deze dag
hebben we allemaal wat kunnen
leren”, aldus Brugman.

Aanrader voor
elk bedrijf

Stagiaire Niels tijdens zijn stage in De Zwaan
De prokkelstagedag vindt voor
het zesde jaar op rij plaats en is
onderdeel van de week van het
Prokkelen die ieder jaar in eerste week van juni plaatsvindt.
Vrijwilligers organiseren door het
hele land activiteiten om jongeren met of zonder beperking met
elkaar en met bedrijven in contact
te brengen. De 15-jarige Chantal
mocht stage lopen bij modezaak
Complot Concept Store in Venray.
Het was de eerste keer dat ze
meedeed aan de prokkelstage,
waardoor ze het naar eigen zeggen in het begin erg spannend
vond. Nadat ze enkele uurtjes aan
de kassa meehielp en kleding uit
dozen mocht halen, voelde ze zich

thuis in de zaak. “Het liefste blijf
ik hier, want ik zou hier wel willen
werken”, zegt Chantal terwijl ze de
kleding uit dozen haalt. Eigenaar
Sjors Gommans is erg tevreden over
het verloop van Chantals stage.
“Deze dag verliep zonder problemen. Ook de reacties van onze
klanten waren goed, zij waardeerden de hulp van Chantal. Ze begon
de dag rustig, maar na een tijdje
ontdooide ze en begon ze grapjes
te maken. Wij doen volgend jaar
zeker weer mee als bedrijf.”
De 17-jarige Niels liep stage
bij hotel en brasserie De Zwaan in
Venray. Samen met eigenaar Ben
Aerts mocht hij de lunch verzorgen van de klanten. Volgens Ben

deed Niels goed zijn best. “Welke
werkzaamheden een stagiaire mag
doen, is afhankelijk van het niveau.
Het is niet altijd verantwoord om
iemand met een mes te laten werken. Voor Niels was het werk in het
begin wennen, maar we zijn erg
tevreden over zijn inzet.” Stagiaire
Niels ziet zich later ook wel werken
in de horeca. Thuis helpt hij vaak
mee in de keuken. “Ik vond het
vanmorgen niet spannend, ik had
er veel zin in. Ik hou van eten en
mensen te verwennen”, zegt Niels
lachend.

Onder andere burgemeester Ryan
Palmen van gemeente Horst aan de
Maas en wethouder Carla Brugman
van gemeente Venray waren aanwezig om de leerlingen, die moe
en voldaan waren, welkom te
heten. Thijs van Montfort, teamleider bij VSO Impuls, blikt terug op
een geslaagde dag. Volgens hem
is de prokkelstage een zinvolle
invulling voor elk bedrijf. “Met de

Ook zorgboer David Janssen uit
Veulen vertelde tijdens de afsluiting een erg positieve dag achter
de rug te hebben met één van de
stagiaires. “Deze dag kwam uitstekend uit de verf. Wij doen graag
volgend jaar weer mee, het is een
aanrader voor elk bedrijf”, vertelt David, die samen met Coen
Classens als carnavalsduo Goedzat,
de prokkelstage afsloot met een
optreden in The B.

Zinvolle invulling
De dag werd om 15.00 uur feestelijk afgesloten in The B in Venray.

Input inwoners gevraagd

Meepraten over toekomst
Vlakwaterbos
De gemeente Venray werkt met heel veel betrokkenen aan de toekomst van het Vlakwaterbos. Vast staat
dat alle partijen het erover eens zijn zuinig te zijn op het stadsbos. De gesprekken gaan over voor welke
initiatieven wel en voor welke initiatieven geen ruimte is in het Vlakwaterbos.
Begin 2019 is gemeente Venray
gestart met een traject om te
komen tot een nieuwe visie op het
Vlakwaterbos. Om tot een breed
gedragen visie te komen die niet van
de gemeente is, maar van alle partijen die gebruik maken van het bos,
is gekozen voor een proces waarin
participatie centraal staat. Al die
gesprekken vinden dit voorjaar plaats.
Alle betrokkenen vinden het
daarnaast óók van groot belang

dat de gebruikers een stem krijgen
in de ontwikkeling van het gebied.
Die gebruiker is de inwoner van de
gemeente Venray.

Korte enquête
Daarom wordt de inwoner van
Venray in de periode van 6 tot en
met 18 juni de mogelijkheid geboden een korte enquête in te vullen.
Daarnaast is het voor direct omwonenden mogelijk om input te leve-

ren via een inloopuurtje. Dat vindt
plaats op 18 juni om 18.30 uur in
wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke
in Venray. Tijdens dit uurtje nodigt
de gemeente omwonenden uit om
hun wensen en dromen voor de toekomst van het bos door te geven.
Met alle opgehaalde informatie
gaat de gemeente in de zomer werken aan de visie. Na de zomer komt
dit visiedocument in het College van
B&W en de gemeenteraad.
Stagiaire Chantal tijdens haar stage in de modezaak
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Voormalige basisschool

Opening wooncomplex De Stek
Residence De Stek in Castenray wordt op zaterdag 13 juli officieel
geopend. De verbouwing van de voormalige basisschool tot vijf seniorenwoningen met een ontmoetingsruimte verloopt voorspoedig,
meldde voorzitter Bert Arts woensdag 5 juni in de dorpsraadvergadering van Castenray.
Half februari begonnen de
bouwwerkzaamheden die volgens
planning net voor 1 juli zijn afgerond. “De plafonds kunnen dicht,
want de elektra zit erin. We zijn
bezig met schilderen, behangen en
nog wat afmonteren”, vertelde Arts.
Als kartrekker van het bouwproject
is hij vrijwel dagelijks in de oude
school te vinden. “Er zijn vaak vrijwilligers die spontaan binnenlopen
om mee te helpen klussen. Dat doet
veel deugd.”

Acht aanmeldingen
Er zijn acht aanmeldingen voor
de vijf beschikbare seniorenappartementen, waardoor er drie mensen op de wachtlijst zijn geplaatst.
“De nieuwe bewoners kunnen
bijna niet wachten. Ze zijn dagen

en uren aan het aftellen. Op maandag 1 juli krijgt iedereen de sleutel. Ze gaan pas huur betalen vanaf
de opening op 13 juli”, zei Bert
Arts die al diverse verzoeken heeft
gekregen van andere dorpen, zoals
Koningslust, om het succesverhaal
van Castenray te vertellen.

50.000 euro
De buitenomgeving rond de
oude school is bij de opening nog
niet klaar. Een architect is bezig
met het ontwerpen van een plan
dat op 25 juni wordt gepresenteerd.
Stichting Residence De Stek kocht
het schoolgebouw voor 50.000 euro
van gemeente Venray. Het pand
staat sinds augustus 2015 leeg
na de scholenfusie van Castenray
met Oirlo.

Open dag gebiedsontwikkeling

Dag van de Bouw
Mooder Maas nodigt iedereen uit om op zaterdag 15 juni de bouwplaats in Wanssum te bezoeken in het kader van de Dag van de Bouw.
De open dag duurt van 10.00 tot 15.00 uur en is gratis toegankelijk.
Vanaf 10.15 uur vertrekken geregeld bussen die door het hele projectgebied rijden. Aan boord geven
medewerkers van Mooder Maas
toelichting over de werkzaamheden in onder andere de weerden
en de Oude Maasarm. De bustours
duren circa één uur. In het centrum
van Wanssum stelt Mooder Maas de
bouwlocatie open. Daarnaast is er de

mogelijkheid om de bouwplaats vanuit de lucht te bekijken, op het brugdek te lopen, mee te doen aan een
fotowedstrijd en de wandelroutes
door het centrum van Wanssum te
volgen. Door het hele gebied staan
verschillende informatiestands. Voor
de kinderen is er een springkussen
aanwezig en kunnen ze miniatuur
bruggen knutselen.
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Sterke geruchten

Militair vliegveld Vrede
peel weer in gebruik?
“Er zijn heel sterke geruchten dat er weer gevlogen gaat worden op het militaire vliegveld”, meldde voorzitter Theo Kooter van Vredepeel tijdens de gezamenlijke dorpsraadvergadering met Merselo op donderdag 6 juni.
Een woordvoerder van Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel ontkent de geruchten. “Daarover is niets
bekend. En als het zo zou zijn, dan informeren we zelf de buitenwereld.”
Theo Kooter zegt de informatie
vliegvelden”, aldus Kooter die ook
uit een betrouwbare bron te hebwist dat de militairen zouden wegben vernomen. “Ik vind het vreemd
gaan van de vliegbasis in Eindhoven.
dat er nog niets over naar bui“In vind het van belang dat de omligten is gekomen”, zei hij. Er wordt
gende dorpen betrokken worden bij
al ruim 25 jaar niet meer gevlogen
deze ontwikkelingen. We gaan contact
op het slapende militaire vliegveld
opnemen met de kazerne om ons te
De Peel. De kazerne in Vredepeel
laten informeren.”
werd tot zeven jaar geleden bemand
door de luchtmacht. Sinds 2012
huist het Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando (DGLC)
van de landmacht op de voormalige
De woordvoerder van Luitenantluchtmachtbasis die bij de wisseling de generaal Bestkazerne zegt dat er nog
naam Luitenant-generaal Bestkazerne geen relevante informatie te geven
kreeg.
is. “Er wordt van alles geroepen door
mensen die de klok hebben horen
luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Er is hier nog geen schop
De dorpsraadvoorzitter van
Vredepeel wist te vertellen dat er een de grond ingegaan. Er zijn ook geen
aanwijzingen dat er binnenkort iets
nieuwe landingsbaan komt en dat
gebeurt.”
voorbereidingen worden getroffen
Toch hangt de reactivering van
voor de bouw van bunkers voor het
vliegveld De Peel al langer in de lucht.
gevechtsvliegtuig Joint Stright Fighter
In december 2018 sprak de Tweede
(JSF). “De JSF’s worden vanwege de
Kamer over nieuwe luchthavenbeherrie verdeeld over alle militaire

Geen relevante
informatie

Nieuwe landingsbaan

sluiten van de militaire vliegvelden in
Nederland. Staatssecretaris Barbara
Visser van Defensie heeft dat besluit
drie jaar uitgesteld. Een luchthavenbesluit is nodig om het vliegveld in
Vredepeel, dat nog alleen gebruikt
wordt door helikopters, weer te activeren. De staatssecretaris schrijft in
een stuk aan de Kamer dat Defensie
zich nog beraadt over de rol van vliegveld De Peel. ‘Mede met het oog op
de verwachte reactivering van het
banenstelsel zal ook voor De Peel een
luchthavenbesluit tot stand worden
gebracht om het gebruik van die luchthaven op adequate wijze te kunnen
reguleren’, aldus de staatssecretaris.
Tijdens het debat op 18 december
2018 vroeg Kamerlid Remco Dijkstra
(VVD) naar de rol van vliegveld De
Peel. Staatssecretaris Barbara Visser
reageerde: “Het is een militaire luchthaven die we graag willen handhaven,
maar we moeten wel gaan kijken wat
we er onder welke condities mee gaan
doen en wat dat dan betekent.”

Ook activiteiten georganiseerd

Kermis Leunen van start
De kermis van Leunen gaat op zaterdag 15 juni van start. Naast de kermisattracties en evenementen voor
senioren, zijn er voor de jeugd ook activiteiten georganiseerd.

Locatie onderzoek BiblioNu

Albert Heijn beste
locatie bibliotheek
De gemeenteraad nam op dinsdag 16 april een motie aan waarin de
raad het college oproept om een programma van eisen op te stellen en
hierna een onderzoek te starten naar mogelijk geschikte locaties in het
centrum van Venray voor de bibliotheek. Acht locaties werden beoordeeld voor het locatieonderzoek. Het blijkt dat het Albert Heijn pand de
beste locatie is voor het huisvesten van de bibliotheek.
BiblioNu leverde een programma
van eisen aan dat als input dient voor
het locatieonderzoek. Voor de nieuwe
bibliotheek is een gebouw nodig
met een oppervlakte van 1.000 tot
1.300 vierkante meter. Onderzocht
zijn de acht locaties: Merseloseweg
(huidige locatie), Albert Heijn pand,
Intertoys, Van Schaijk, gemeentehuis, Jerusalem, Hoenderstraat 31
en het postkantoor. Een ambtelijke
beoordelingscommissie met verschillende beleidsdisciplines woog de
diverse beschikbare locaties in het
centrum van Venray af. Bij drie van

de acht locaties bleek de ruimte
onvoldoende groot waardoor deze
afvallen. De resterende vijf locaties zijn tegen elkaar afgewogen
aan de hand van de verschillende
criteria zoals stedenbouw, bereikbaarheid, synergie (nabijheid vergroot mogelijkheden samenwerking
tussen voorzieningen) en financiën.
Het blijkt dat het AH-pand het best
scoort, met name door de ligging
in het kernwinkelgebied, de duurzaamheid door hergebruik van een
bestaand pand en de bijdrage die
het pand levert aan stedenbouw.

Op zaterdag gaat om 15.00 uur
het feest van start met de opening. Daarbij verzorgen de filmouders van Dylan Haegens een
opening, worden de kermisburgemeesters geïnstalleerd, is er een
optreden van de jeugddrumband
en een dansgroep van Danshuis
Venray komt een optreden verzorgen. Aansluitend openen de
kersverse burgemeesters met een

confetti-regen de kermis. Zondag
begint, na het defilé van de wandelvierdaagse, om 15.30 uur de
kinderdisco van Blijwin. Nieuw op
de kermis is de Wipe Out baan.
Hierop kan zaterdag en zondag
geoefend worden, want op maandag wordt er een competitie georganiseerd. Opgeven hiervoor kan
via mail naar kermisleunen@outlook.com onder vermelding van

naam en leeftijd. De competitie
start om 18.30 uur. Dinsdag 18 juni
is de afsluitende dag van de kermis. Om 18.30 uur wordt afscheid
genomen van de de kermisburgemeesters. Zij gaan nog één keer het
podium op waar ze ontdaan worden van hun speciale kleding en de
ambtsketting. Hans Gilissen, burgemeester van Venray, komt voor de
gelegenheid op bezoek in Leunen.
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GEPLUKT Roos Creemers

De woorden theater en muziek komen telkens terug in het leven van Roos. Ze werkt als hoofd marketing, public relations en hospitality in de schouwburg van Venray, speelt cello en
houdt van paardrijden en surfen. Deze week wordt Roos Creemers (26) uit Venray geplukt.
Al drie jaar werkt ze bij schouwburg Venray waar ze leiding geeft
aan medewerkers van het marketing-, communicatieteam en de afdeling publieksdiensten. Daarnaast is
ze verantwoordelijk voor de zakelijke
markt van het theater. Nadat ze haar
studie International Event, Music en
Entertainment Studies in Tilburg had
afgerond, vervulde ze een tijdelijke
functie als marketingmedewerker in
de schouwburg in Venray. “Tijdens mijn
studie solliciteerde ik al bij verschillende
theaters in de Randstad. Ik merkte dat
je moeilijk aan de bak komt als je geen
werkervaring hebt. Ik had dus ook totaal
niet verwacht dat ik in Venray terecht
zou komen, maar dankzij de tijdelijke
functie kon ik werkervaring opdoen.
Want na de studie word je eigenlijk in
het diepe gegooid. Het was dus best
spannend in het begin.” Na vier maanden kreeg ze de functie hoofd marketing, public relations en hospitality.
Inmiddels stuurt ze al ruim twee jaar
verschillende afdelingen aan. “Mijn huidige functie kwam als een verrassing,
omdat ik nog niet zo lang in dienst was.

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

Na een week nadenken, heb ik de baan
aangenomen. Nu bevalt het werk en de
vrijheid me erg goed, ik zit hier voorlopig goed. Ik wil graag hogerop komen,
maar dat moet ik wel kunnen combineren met mijn hobby muziek. Ik zou
het ook niet erg vinden om Venray te
verlaten”, vertelt de geboren en getogen Venrayse.

Soms moeilijk om
balans te vinden
Roos vindt het soms moeilijk om
balans te vinden tussen haar werk,
hobby’s en sociale contacten. Ze is een
persoon die van aanpakken en hard
werken houdt. Ze is naar eigen zeggen
supergeordend en gestructureerd, maar
rent zichzelf wel eens voorbij doordat ze
vergeet een rustmoment in te plannen.
In haar vrije tijd is ze druk bezig met
muziek maken. “Mijn moeder bespeelde
de piano en mijn vader de trombone,
daarom wilde ik vroeger ook graag een
instrument bespelen. Inmiddels speel
ik al vijftien jaar cello. Ik droom er nog
altijd van om ooit samen met mam een
duet te spelen.” Doordat de cello een
onderbelicht instrument is in de regio,
koos Roos ervoor om diverse muziekorkesten in Nederland op te zoeken
om ervaring op te doen. Bij het Gelders
Orkest speelde ze mee met projecten
die vooral gericht waren op klassieke
muziek. “Door me aan te sluiten bij tijdelijke projecten, kon ik mijn hobby combineren met school of werk. Ik had geen
tijd om elke week te repeteren.” Toch
ging haar interesse ook uit naar popmuziek, waardoor ze zich aansloot bij
verschillende bandjes en singer-songwri-

ters. “Een orkest draagt je als muzikant
en dan voel ik gezonde spanning als we
moeten spelen. In een band spelen is
anders. Eigen muziek maken is erg leuk.”
In 2015, 2016 en 2018 vloog Roos
met zeventig muzikanten uit heel
Nederland naar China om daar met
het orkest zes concerten te geven in
acht dagen. Elke dag gaven ze op een
andere plek een concert. “Dat was een
zware week, maar wat was het vet.
Grote stadions en theaters zaten vol
met Chinezen die naar ons kwamen
luisteren, want wij waren voor hen
bekendheden. Ik denk dat dit komt door
onze Nederlandse uitstraling. In het
begin was het heel raar dat mensen
het podium op renden om met jou een
foto te maken. Vooral blonde vrouwen
of lange mannen werden nagestaard.
De Chinezen maakten ook stiekem foto’s
als we op straat liepen. Na drie keer in
China op te treden, was het ook weer
mooi geweest.” Roos vindt het belangrijk om zich te ontwikkelen op muzikaal gebied. Dit was ook een van de
redenen om zich aan te sluiten bij het
orkest dat in China optrad. “Ik wil mezelf
blijven ontwikkelen, het instrument nog
beter beheersen en technieken leren.
Dat helpt me om nog mooier muziek te
maken. Daarnaast is het een manier om
mijn netwerk uit te breiden. En daardoor word ik weer meer gevraagd voor
andere projecten.”
Sinds kort heeft Roos ook het paardrijden weer opgepakt. Vijf jaar geleden
stopte ze omdat ze deze hobby niet
kon combineren met muziek maken en
school. “Als ik ga paardrijden ontspan ik.
En die afschakeling heb ik wel nodig.”
Rust vindt ze ook als ze elk jaar met een

vriendin op surfvakantie gaat. Dit jaar
gaat ze naar Costa Rica. “Van surfen kan
ik echt genieten. Daarnaast vind ik het
belangrijk om in beweging te blijven.
Daarom probeer ik ook tijd te maken
om één keer in de week te gaan boksen
of squashen. Ik doe alleen dingen die
ik leuk vind en waar ik energie uit kan
halen. Hobby’s moeten niet als een verplichting voelen. Maar het past niet bij

me om weekenden in mijn eentje thuis
op de bank te zitten. Ik pak het liefste
alles aan zodat ik constant bezig ben.”
Ondanks dat ze door werk en
hobby’s weinig tijd overhoudt, zorgt ze
dat ze wel altijd klaar staat voor familie en vrienden. “Ik vind sociale contacten belangrijk. Ik merk dat mijn kleine
neefjes onze grote familie echt samenbrengen.”

PUZZEL

Sudoku

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

Bespreking poll week 22

We kunnen niet zonder arbeidsmigranten
Bij de Europese verkiezingen was arbeidsmigratie een belangrijk thema.
Sommige partijen willen af van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.
Zij vinden dat mensen die leven van een uitkering en wel kunnen werken, de
banen van arbeidsmigranten kunnen overnemen. Maar door de vergrijzing in
Nederland kampen we met een tekort aan werkende mensen. Die banen worden naar verwachting opgevuld door arbeidsmigranten. De stelling luidde: We
kunnen niet zonder arbeidsmigranten.
63 procent van de respondenten stemde voor de stelling. Zij vinden dat
we niet zonder arbeidsmigranten kunnen. Vanwege de vergrijzing krimpt de
Nederlandse beroepsbevolking. Migranten zijn dan simpelweg nodig om de

beroepsbevolking op peil te houden. Arbeidsmigranten zullen de functies
moeten invullen die door de Nederlanders niet opgevuld kunnen worden.
Daarnaast doen arbeidsmigranten vaak seizoenswerk, waar Nederlands geen
interesse in hebben.
37 procent van de respondenten vindt dat Nederland best zonder arbeidsmigranten kan. Deze groep vindt dat er genoeg werkloze mensen zijn die de
banen van arbeidsmigranten kunnen opvullen. Daarnaast zijn Nederlanders
over het algemeen niet positief over de arbeidsmigranten. Steeds meer
‘polenhotels’ of parken voor arbeidsmigranten komen van de grond, maar de
overlast groeit daardoor ook.

Y viva
España

Carla Brugman toont lef

eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Wethouder Carla Brugman heeft vrijdag 7 juni laten weten uit het
college van B&W te stappen en zich op persoonlijke titel te binden aan
het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Omdat er op basis van
meerderheden geen coalitie gesmeed kon worden, heeft formateur Ger
Koopmans een zakenkabinet samengesteld. Dit zakenkabinet wordt door
Groenlinks, waarvan Brugman jarenlang het boegbeeld en fractievoorzitter
voor de Provincie was, bestempelt als ‘knetterrechts’. De partij wil daarom
Brugman royeren. De stelling deze week luidt: Carla Brugman toont lef.
Carla Brugman stelt dat ze het ‘linkse geluid’ wil laten horen in een
overwegend rechts college. Zij ziet het als een gemiste kans om dat geluid
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niet te laten horen. Brugman wil verbinding zoeken met de progressieve
partijen. Voorstanders van de stelling vinden dat Brugman hiermee lef
toont.
Tegenstanders van de stelling kunnen het een pikante beslissing vinden,
omdat GroenLinks, de partij waar Brugman lang actief voor was en nog
steeds lid van is, geen enkele medewerking wil verlenen aan het nieuwe
college. GroenLinks wil op geen enkele voorwaarde samen besturen met
de partijen PVV en Forum voor Democratie, om inhoudelijke en principiële
redenen. Brugman ging daarmee dwars in tegen de lijn van haar partij.
Carla Brugman toont lef. Wat vindt u?

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Graag tot ziens bij:

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

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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

Afval scheiden
Wethouder Carla Brugman zet zich terecht in voor het belang van het
scheiden van afval. Het zou prettig zijn wanneer de gemeente Venray
een beleid voert om afval scheiden te stimuleren. Dat maakt het voor de
inwoners makkelijker om hieraan mee te werken.
Wij wonen met veel plezier
inmiddels een jaar in de Venrayse
wijk De Brabander. Maar wat ons
opvalt is dat er maar twee afvalcontainers per woning beschikbaar

zijn. Die zijn voor het restafval en gft.
In onze vorige woonplaats is er ook
een container voor plasticafval per
woning beschikbaar. Het is ongelooflijk hoe veel en hoe makkelijk we

plastic daarin verzamelden. Door de
eenvoudige manier van plastic, gft en
zelfs papier te scheiden blijft er veel
minder restafval over.
Het afvalsysteem in onze vorige
woonplaats missen we echt in Venray.
Hier kunnen we het plastic bij de
supermarkt in een container doen.
Dat klinkt leuk, maar het is best een
gedoe, zeker vanuit De Brabander.

Daardoor ben je snel(ler) geneigd
het maar gewoon bij het restafval
te doen.
Hopelijk komen er vanuit de
gemeente snel aanpassingen op het
gebied van afval scheiden, zodat
we als inwoners op een eenvoudige
manier kunnen meewerken aan het
beperken van restafval.
Hans Vonk, Venray

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, ontsieren het Venrayse straatbeeld,
en zorgen (het zij tijdelijk)
voor heel wat verkeershinder.
Ra ra wat zijn het?
Ik hoor het je zeggen: de in
aanleg zijnde rotondes. Dat is
niet waar ik op doel. Het zijn ook
niet de opkomende pleinfestijnen. Nee, ik doel op een stukje
pure volkscultuur, of misschien
beter gezegd volksterreur elk
voorjaar terugkerend. Al massaal
worden onze sleurhutten bij de
caravanstalling buiten het dorp
weggetrokken en op de oprit of
erger, aan de straatkant gezet, al
een paar weken voordat de grote
vakantie-exodus gaat plaatsvinden. Ze vormen voor fietsers en
wandelaars toch wel enig risico,
is mij opgevallen. Uit het niets
klapt een caravandeurtje bijna in
je gezicht, omdat opa zijn dagelijkse inspectie deed om te kijken
of de pindakaas niet over de
datum was. Menig scheenbeen
heeft zich al gestoten aan uitstekende dissels. Mensen struikelen
over uitgerolde verlengkabels.
Ik zie ook vaak caravans dwars
over de weg geparkeerd om toch
nog even de koelkast uit te
testen, die het de dag daarvoor
nog gewoon deed. Het is me
wat. Ik kan me echter wel voorstellen dat als je eenmaal op je
bestemming bent (Spanje bijvoorbeeld), zo’n caravanvakantie
erg relaxed kan zijn; het heeft
ook wel wat ‘knussigs’. Mocht je
naar de Spaanse zon afreizen,
probeer dan een cd van Maria
Zamora te bemachtigen en in de
auto af te spelen, véél leuker dan
Julio of Bassie en Adriaan. Én
mocht je de Costa del Sol als
eindbestemming hebben, bezoek
dan de grotten van Nerja! Fijne
vakantie alvast!
Maarten
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Op weg naar een nieuwe Participatieraad
Dinsdag 28 mei hebben we als gemeenteraad de beleidsnotitie
‘Vernieuwing inwoner – en cliëntenparticipatie sociaal domein gemeente
Venray’ vastgesteld. De participatieraad komt op voor de belangen van
de inwoners die gebruik moeten maken van de ondersteuning door de
gemeente, voor zorg en/of inkomen.
Venray Lokaal heeft zich samen
met de andere fracties hardgemaakt
om het raadsvoorstel door middel
van een amendement aan te passen. Zoals het raadsvoorstel voorlag
wilde men toe naar een participatieraad die vooral meedacht met de

ambtelijke organisatie om thematische netwerken en participatievormen
te ontwikkelen om cliënten, belanghebbenden en/of geïnteresseerde
inwoners vroegtijdig te betrekken
bij vraagstukken in het beleidsveld
sociaal domein. Wij vonden een par-

ticipatieraad als verlengstuk van de
ambtelijke organisatie, waarbij het
accent vooral lag op het netwerken,
te mager. Na overleg met de leden
van de huidige participatieraad werd
voor ons duidelijk dat het accent juist
moet liggen op de inhoudelijke kennis.
Het is dan mooi meegenomen als de
ambtenaren gebruik kunnen maken
van het netwerk van de leden van de
participatieraad.
Via het amendement welk door alle
aanwezige fracties mee is ingediend

(de PvdA was helaas verhinderd) hebben we het toch voor elkaar gekregen
dat de kerntaken van de participatieraad verruimd zijn. Zodat de participatieraad niet alleen vooraan bij de
planvorming, maar tijdens het gehele
proces betrokken blijft bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein.
En nogmaals gezegd, in het belang
van de inwoners, waar we het voor
doen.
Theo Francken,
raadslid VENRAY Lokaal

Vergeten driehoek: geen pleisters plakken
VVD Venray is blij dat gemeente Venray gaat onderzoeken wat er
moet gebeuren om de steeds verder escalerende overlast in de zogenaamde ‘Vergeten Driehoek’ aan te pakken. Twee koffieshops exploiteren daar een florerend miljoenenbedrijf met alle gevolgen van dien voor
de omwonenden in de driehoek (Langstraat, Paterslaan en
Henseniusstraat) en de straten eromheen.
De overlast beperkt zich niet tot
het evidente parkeerprobleem van
de duizenden bezoekers die wekelijks uit de weide omstreken hasj
komen kopen, maar heeft ook langzaam maar zeker het wijkbeeld en

de sfeer enorm verslechterd.
VVD Venray juicht de aanpak van
deze problematiek toe, maar wij willen wel benadrukken dat dat volgens
ons alleen kan als je het probleem in
de kern aanpakt. Door het faciliteren

van de business (met camera’s, of door
bijvoorbeeld meer parkeergelegenheid
te creëren of de openbare ruimte aan
te passen aan de wietbusiness) veranker je deze praktijken juist dieper in het
straatbeeld van Venray. Gedogen betekent niet dat de hele gemeenschap zich
maar moet aanpassen.
De enige echte oplossing ligt
daarom in de aanpak van de oorzaak
van de problemen, niet in het bestrijden
van de symptomen, terwijl ondertussen
het probleem zich verder uitbreidt.

Nu wordt dus door de gemeente
een onderzoek gestart om de situatie op te lossen. Maar zo ingewikkeld
is de oplossing volgens ons dus niet.
Verplaatst de hele handel naar een
plek buiten de woonkernen. En als we
dan tóch iets willen onderzoeken dan
mag wat VVD Venray betreft onderzócht worden of die plek niet buíten
Venray kan zijn.
Wim De Schryver
VVD Venray

Startcafé Integracja
Als onderdeel van de maatschappelijke agenda van Rabobank HorstVenray staat het thema Samen voor de gezondste regio 2025.
Middels een vijftal projecten willen zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
De arbeidsmigrant is hier een
wezenlijke factor in. Toen ik via de
LLTB gevraagd werd om als woordvoerder voor de arbeidsmigrant mijn
bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke agenda heb ik geen

moment getwijfeld. Vanuit de politiek
heb ik al meerdere malen aandacht
gevraagd voor het gegeven dat er in
toenemende mate arbeidsmigranten
hier gaan wonen maar niet participeren in onze samenleving.

Na een kort maar intensief traject
ontstond het idee om een integratiecafé op te zetten onder de naam
Café Integracja. Op een laagdrempelige manier wil een groep arbeidsmigranten activiteiten organiseren die
er enerzijds toe leiden dat er meer
begrip voor elkaar komt, maar anderzijds vinden zij het ook belangrijk
andere arbeidsmigranten te stimuleren zich meer in te spannen om

daadwerkelijk actief deel te nemen
aan onze samenleving. Café Integracja
start op 25 juni in Ysselsteyn. Het is
een uniek experiment waarbij ik hoop
dat het enthousiasme waarmee deze
groep aan de slag wil er toe leidt dat
zij straks ook een goede gesprekspartner worden voor de lokale overheid en
het bedrijfsleven.
Leo Philipsen,
gemeenteraadslid CDA Venray

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Nieuwe grasmaaier? Lozeman heeft wat u zoekt
Bij Lozeman Tuinmachines kunt u terecht voor alle soorten maaimachines voor elk soort gazon.
Wij hebben de nieuwste modellen robotmaaiers, loopmaaiers, zitmaaiers en trimmers van
diverse merken. Bezoek onze showroom voor vrijblijvend advies of een demonstratie.
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl
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aan
Tessa Lanen

Het WK
dames
voetbal
Afgelopen vrijdag is het
WK vrouwenvoetbal begonnen en dat wordt sinds een
aantal jaar steeds populairder. Een aantal jaren terug
was voetbal vooral voor
mannen en waren er nog
maar enkele vrouwen die
aan voetbal deden. Bij een
aantal leeftijdsgroepen is
het aantal meisjes met
bijna 10 procent gestegen
ten opzichte van het vorige
seizoen en dat komt allemaal door het succes van
de oranje leeuwinnen.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Tessa Lanen
11 jaar
Leunen
De Meent

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is korfbal.
Dat speel ik al vanaf groep drie bij
Oranje-Wit in Leunen. Ik vind het ook
leuk om met vriendinnen te spelen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Dat is de zomer, omdat het dan vaak
lekker warm is. Dan kan ik gezellig
lang buiten spelen met mijn vriendinnen. We spelen meestal in twee
teams het spel ‘Jachtseizoen’. Dat is
verstoppertje door heel Leunen. In de
zomer heb ik ook zes weken vakantie en dan gaan we met ons gezin op
vakantie. Deze zomer gaan we naar
Sicilië. Dan gaan we kijken bij de vulkaan de Etna en vaak naar het strand.
Dat vind ik fijn, want ik zwem graag.
Wat zou je graag nog willen doen?
Nog een keer met mijn hele familie
Van Dijck op vliegvakantie naar een
ver land. Zes jaar geleden zijn we
naar Egypte geweest. Daar konden
we de hele dag zwemmen en hebben
we gesnorkeld. Het was een mooie
ervaring om de onderwaterwereld in
het echt te zien. Ik zou het ook leuk
vinden om een keer te leren duiken.
Dan kun je de vissen pas echt goed
zien.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn lievelingskledingstuk is een
lange, zwart wit gestreepte wijde

broek. Hij zit superlekker en ik kan
er veel t-shirts op dragen. Ook heb
ik graag mijn zwart spijkerjasje aan.
Dat jasje kan ik bijna overal op dragen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Toen we in Toverland waren met
groep 8 heb ik een foto gemaakt bij
de Fenix. Dat is de nieuwste achtbaan
van het park. Ik sta daar met mijn
vriendinnen Milou, Isa en Jasmijn op.
Deze selfie was een leuke herinnering
aan een toffe dag.
Als je een topsporter zou zijn waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik heel goed in korfbal willen zijn. Net zoals Suzanne Struik van
korfbalvereniging PKC. Afgelopen
jaar ben ik naar een topwedstrijd van
deze club gaan kijken in Papendrecht
samen met mijn beste vriendin Milou.
Helaas verloren ze de wedstrijd, maar
het was mooi om dit snelle spel een
keer in het echt te zien.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een city-trip naar New York zou ik
gaaf vinden. Ik zou graag de wolkenkrabbers en het vrijheidsbeeld willen zien. Ook zou ik het leuk vinden
om in een gele taxi te zitten. Ik vind
het leuk om een stad te verkennen.
Vaak maken we dan ook een fietstocht met een gids. Die vertelt dan
leuke weetjes over de stad. Zo ben ik
in Londen, Barcelona, Rome en Parijs
geweest. Afgelopen meivakantie ben
ik met opa en oma uit Leunen en

mijn moeder naar Londen geweest.
Dat was een leuke stad waar veel te
beleven is. Als je er een keer bent,
dan moet je zeker in het reuzenrad
‘The Eye’ gaan. Dit rad is 135 meter
hoog en je kunt de hele stad van
bovenaf bekijken. Ook is het leuk
om Paddingtonstation te bezoeken.
Daar staat een bronzen beeld van de
bekende beer ‘Paddington’ en het
warenhuis ‘Harrods’ mag je natuurlijk
ook niet missen. Neem dan wel voldoende Engelse Ponden mee.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Toen ik klein was, vond ik het leuk
om de keukenkastjes leeg te halen.
Meestal haalde ik alle plasticbakjes
uit de kast. Op een dag had ik een vol
pakje paneermeel te pakken. Dit had
ik door de hele keuken gestrooid en
uit elkaar gewreven. Ik had de grootste lol. Mijn ouders moesten er ook
om lachen. Op dit moment vertellen
ze over mij dat ik een vrolijke, actieve
meid ben die lekker in haar vel zit en
hard werkt op school.
Wat is je droombaan?
Dat is een lastige. Ik twijfel tussen
zuster op een kinderafdeling of kapster. In elk geval wil ik graag met
mensen werken.
Heb je een bijnaam?
Mijn vriendinnen noemen mij Tess.
Mijn ouders noemen mij Muuske.
Toen mijn broertje Loek klein was,
noemde hij mij Tetta. Dat klonk wel
lief.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Met de meiden gezellig chillen bij
iemand thuis. Dan kletsen we wat,
kijken we tv en eten we lekkere hapjes. Of gezellig thuis op de bank met
fris, chips en Netflix.
Wie is je grote voorbeeld?
Tot nu toe heb ik er nog geen maar
dat kan misschien nog komen.
Wie kent jou het beste en waarom?
Mijn ouders weten het meeste over
mij en kennen me daarom ook
het beste.
Wat zou je nog ooit over willen
doen?
Het schoolkamp van groep 8 dat we
aan het begin van het schooljaar hadden in Arcen. We hebben daar veel
gelachen. Vorige week hebben we
met groep 8 een nachtje op school
geslapen. Dit hadden we verdiend
omdat we de eindtoets ‘de Iep’ goed
hadden gemaakt. Toen het donker
was, mochten we verstoppertje door
de hele school spelen met zaklampen. Dat was spannend. Op kamp en
tijdens de overnachting op school
hebben we het spel ‘Weervolven van
Wakkerdam’ gespeeld.
Wat wil je nog graag leren in het
leven?
De Franse taal lijkt mij erg leuk.
Ik vind de taal mooi klinken.
Volgend jaar ga ik naar de brugklas
van het Raayland. Ik ga de stroming
TH doen. Helaas krijg ik dan geen
Frans.

Ook ik vind het leuk dat
het vrouwenvoetbal steeds
populairder wordt, maar veel
mannen doen er nog steeds
een beetje minderwaardig
over. De vrouwen staan op dit
moment op nummer acht van
de wereld en dat is hoger dan
de mannen die op dit moment
op nummer zestien staan van
de FIFA wereldranglijst. Dit WK
vrouwenvoetbal leeft meer
dan de WK’s van vorige jaren.
Elke wedstrijd wordt nu net
als bij de mannen uitgezonden en er wordt steeds meer
over gepraat. In Nederland is
iedereen gelijk, maar in de
sport is dat nog helemaal niet
zo. Voor mannen is profvoetballer zijn hun werk en verdienen ze er vaak heel veel geld
mee. Bij vrouwenvoetbal
moeten veel vrouwen er nog
werk naast doen, anders
kunnen ze er niet van rondkomen. Daarom wordt het
salaris van de oranje vrouwen
binnenkort net zo veel als het
salaris van de mannen.
Ik hoop dat de vrouwen
het goed gaan doen op het
WK en dat het net zo populair
wordt als het mannenvoetbal.
Anne
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Afscheidswedstrijd 21 juni

Drie routiniers stoppen bij Ysselsteyn
Voetbalvereniging Ysselsteyn neemt na dit seizoen afscheid van
drie routiniers. Ronnie Bovee, Gijs Dinghs en Wout Gommers hebben
besloten te stoppen bij de hoofdmacht van de derdeklasser.

Topvoetbal in Wanssum
Voetbalvereniging SV United organiseerde zaterdag 8 juni op sportpark Meulebéék een internationaal jeugdtoernooi. De jeugdige talenten, van 8- en 9-jarige leeftijd, maakten er leuke, spannende
en verrassende wedstrijden van, zo liet de organisatie weten. AC Milan versloeg SV United met 4-0 in
de finale. KAA Gent uit België werd derde.

Deelname uit Nederland en Duitsland

Damesvoetbaltoernooi bij
SV Venray
Voetbalvereniging SV Venray organiseerde in het Pinksterweekend voor de veertiende keer de SV Venray
Ladies cup, een internationaal voetbaltoernooi voor dames.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Zij krijgen op vrijdag 21 juni
een afscheidswedstrijd. Tevens
wordt dan afscheid genomen van
Ger Spreeuwenberg die negentien
seizoenen lang elftalleider was van
Ysselsteyn 1 en Phil Versteegen die
een jaar geleden als speler al een
stapje terugdeed. Ronnie Bovee
(36) maakte zijn debuut in 2001 en
speelde sindsdien vrijwel onafgebroken in het eerste elftal. Hij begon
als aanvaller, maar kreeg later een
verdedigende rol. Gijs Dinghs (34) is
afkomstig uit Castenray en maakte

medio 2011 de overstap van SVOC’01
naar de voetbalclub in zijn nieuwe
woonplaats. De aanvaller scoorde in
acht seizoenen 76 doelpunten voor
de Ysselsteyners. Wout Gommers (37)
vertrok al in de jeugd naar SV Venray.
Hij kwam van 2000 tot 2015 uit voor
de Venrayse hoofdmacht, waarvan
hij de laatste jaren aanvoerder en het
boegbeeld was. Gommers beleefde
nog vier succesvolle jaren bij
Ysselsteyn waarvan de laatste twee
seizoenen, na het kampioenschap in
2017, in de derde klasse.

Jeu de Boules

Jan van Kempen winnaar Eurotoernooi
JBC Venray 80 organiseerde op dinsdag 4 juni het maandelijkse Jeu
de Boules Eurotoernooi. Dit werd gespeeld op de Bouledrome accommodatie op het Speulpark in Venray.
“Iedereen kan meedoen aan het
toernooi, van jong tot oud. Het is
een mooie gelegenheid om kennis
te maken met het Jeu de Boulen”,
aldus de organisatie. Er werden drie
wedstrijden gespeeld, steeds tegen
iemand anders.
Uit Venray en omgeving kwamen
45 deelnemers. Na 2 wedstrijden
waren er 11 spelers met 2 gewonnen
wedstrijden. Na 3 wedstrijden waren

er van de 11 nog maar 4 over die
alles gewonnen hadden. Uiteindelijk
was Jan van Kempen uit Venray
de winnaar met 28 punten. Jenny
Wilms, Geertjan Windemullen en
Petra Park, allen uit Venray, legden
beslag op de aansluitende plaatsen.
Het volgende Eurotoernooi is op
dinsdag 3 juli. Kijk voor meer informatie op www.bouledromevenray.nl
of www.jbcvenray80.nl

Zomerconcert
in Smakt
Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde Holthees-Smakt organiseert op
zondag 23 juni een Amerikaans zomerconcert. Het concert vindt plaats
op het overdekte Verenigingsplein achter ‘t Pelgrimshuis in Smakt.

Deze editie namen 48 teams
deel uit Nederland en Duitsland.
Er werd gespeeld in vier categorieën, meisjes A (onder 19 jaar),
meisjes B (onder 17 jaar), meisjes C
(onder 15 jaar) en meisjes D (onder
13 jaar). “Veel teams zien dit toernooi als een leuke afsluiting van het

seizoen”, aldus de organisatie. Van de
door SV Venray ingerichte camping
werd dan ook goed gebruik gemaakt.
Ook de speciaal ingerichte kantine
werd goed bezocht. Uiteraard werden er vele wedstrijden gespeeld.
“De toeschouwers konden goed en
met name sportief voetbal zien”,

zei de organisatie. De winnaar bij de
A-poule was SV 1919 Ober-Olm. In de
B-poule was De Foresters het sterkste. SV Venray eindigde hier op een
derde plek. De C-poule was een prooi
voor RKAVV en in de D-poule eiste VFL
Borussia Monchengladbach de overwinning voor zich op.

Zomerse Zondag in Castenray
In Castenray vindt op zondag 30 juni de Zomerse Zondag plaats. Dit feest vindt plaats op de Matthiasstraat tegenover gemeenschapshuis De Wis. Dit wordt georganiseerd door leden van verenigingen uit Castenray.
De organisatie heeft twee acts
vastgelegd. ‘s Middags trapt Big
Band The Black Pearls af. ‘s Avonds
zorgt het duo X-plain voor de muziek.
Voor kinderen is er een springkus-

sen aanwezig en kan kennis gemaakt
worden met Oud Hollandse spelen.
Ook een kamelenrace staat op het
programma. Voor de oudere jeugd
wordt een zeskamp georganiseerd,

die om 11.00 uur start. Deelname
aan de zeskamp is mogelijk vanaf de
brugklas. Het thema hiervan is expeditie Robinson. De dag eindigt rond
23.00 uur.

De muziekvereniging, onder leiding van dirigent Bart Klerken, neemt
de bezoekers met medewerking van
de Oeffeltse Countrygroep ‘We make
You Happy’ mee op een muzikale reis
door Amerika. De muziek is gevarieerd van Wild-West tot de jungle en
van blues tot aan pop. In de pauze
van de voorstelling wordt er een

tombola georganiseerd. Het concert
begint om 15.00 uur. Aansluitend
aan het concert wordt er een buffet
georganiseerd. Voor meer informatie
neem contact op met ‘t Pelgrimshuis
via 0478 63 62 68 of mail naar
pelgrimshuis@hetnet.nl Kijk voor meer
informatie over de muziekvereniging
op www.demuziekvereniging.nl

Natuurwandeling
Leunse Paes
Werkgroep Wandelpaden Leunen verzorgt op donderdag 20 juni in
het natuurgebied de Leunse Paes een natuurwandelroute. Tijdens de
route informeren leden van WWL over het flora en fauna in de Paes.
De natuurwandeling start om
18.30 uur vanaf het informatiebord op
het vernieuwde dorpsplein in Leunen.
De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur
en is 10 kilometer lang. Halverwege

de route is er een pauze bij La Place
Venray in Oirlo. Deelname is vrij en
aanmelden is niet nodig. De organisatie adviseert voor goed schoeisel en
kleding te zorgen.
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Scholen ondersteund

Bezoek uit India aan
Winkel van Sinkel

cultuur 13

Cultuurcafé Live
De eerste editie van Cultuurcafé Live vindt zaterdag 22 juni plaats.
Vanaf 14.00 uur wordt de foyer van de Venrayse Schouwburg omgetoverd
tot een café waar de twee bands LikeU2 en Fraay zorgen voor muziek.

Pater D.F. John Bosco uit Chennai (India) bezocht op dinsdag 5 juni de Winkel van Sinkel in Venray. Hij sprak
bij zijn bezoek zijn dank uit aan de vrijwilligers van de winkel die scholen in India hebben ondersteund.

Deze middag bestaat een combinatie van muziek en tafelgesprekken. Onder anderen Esther Koenen
(Cultuurcoach HadM), Rob Claessens
(Volksmusik mit Schwung), Petra
Vermeulen (Koor Harmony) en

Wim Baltussen (Huiskamerconcerten
Castenray) schuiven deze editie
aan. Tussen de gesprekken door kan
iedereen luisteren naar de muziek
van LikeU2 en Fraay. Het Cultuurcafé
is vrij toegankelijk.

Sacramentsprocessie
door Venray
De pater uit India is verantwoordelijk voor de katholieke scholen in
de staat Tamil Nadu. Hij is ook verantwoordelijk voor de arme scholen in dit
gebied. De Winkel Van Sinkel ondersteunt de arme scholen al 25 jaar met
een jaarlijkse donatie. Hiervoor wordt
lesmateriaal, schrijfmateriaal, school-

banken en schoolboeken gekocht. Ook
wordt er soms het salaris van leraren
mee betaald.

Betere educatie
“Ik waardeer het geweldige werk
van jullie enorm. Het stelt mij in staat
om een betere educatie te regelen.

Het helpt de arme kinderen in India
enorm”, zei hij. De Winkel van Sinkel
bestaat al 38 jaar. De winst van de
winkel gaat naar projecten voor armen
in de hele wereld. In juli verhuist de
winkel naar Schoolstraat. Goederen
kunnen deze maand nog gebracht
worden naar het oude adres.

Nieuw informatiebord Leunen
Werkgroep Wandelpaden Leunen heeft op zaterdag 8 juni de (rollator) wandelroute ‘ommetje
Leunen-Veltum’ uitgezet rond het dorpsplein en rondom de kerk. Dit is een wandelroute van 6 kilometer die via de markeringspaaltjes gevolgd kan worden. Ook plaatste de werkgroep een nieuw informatiebord met de wandelroutes in Leunen, wat mede mogelijk is gemaakt door Spronckdesigns.

Het kerkbestuur van St. Petrus’ Banden Parochie en Paterskerk
Venray organiseert op zondag 23 juni een Sacramentsprocessie.
Meerdere organisatie hebben hun medewerking toegezegd waardoor
het bestuur in staat is het opnieuw te organiseren.

Tijdens de Scaramentsprocessie
wordt het Allerheiligste in een monstrans op plechtige wijze door Deken
Pastoor Smeets door de straten van
Venray gedragen. Naast de kinderen die dit jaar de Eerste Communie
ontvingen en overige gelovigen,
maken tevens enkele vaandels en
heiligenbeelden deel uit van de
Sacramentsprocessie.
Voorafgaand wordt er om 09.30
uur een Heilige Mis gehouden in de

Grote Kerk. Na afloop van de viering
trekt de Scaramentsprocessie via
het Mgr. Goumansplein, Eindstraat,
Marktstraat, Grote Markt, Grote
Straat en Leunseweg richting de
Paterskerk. Aansluitend wordt er
rond 11.15 uur een kort lof gehouden
in de Paterskerk waarna de processie
zich zal ontbinden. Het kerkbestuur
laat weten dat iedereen welkom is
om deel te nemen of op de route de
processie te ondersteunen.
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Agenda t/m 20 juni 2019
vr
14
06
za
15
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Biercantus

Kinderdisco van Blijwin

GoetFoutband

Tijd: 20.00 - 00.00 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

Tijd: 15.30 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

Kermis Leunen
t/m dinsdag 18 juni

JustFun Coverband
Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

Locatie: Dorpsplein Leunen

Muziek in Venray Centrum
op zaterdag
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Centrum Venray

ma
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Informatiebijeenkomst Into Music
Tijd: 16:45 uur
Locatie: Odeon Venray

Double-u-Rules & Andre Pronk
Tijd: 15.00 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

Pleinfestijn Venray 2019

Open repetitie
Jeugdorkest St. Oda Merselo
Tijd: maandag 17 juni 2019 / 18.30 - 19.30 uur
Locatie: Zaal ‘t Anker Merselo

do
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Workshop: Mere Ancilla
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Engelse Tuin

Grenscafé Schijt ad Grens: preview
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Venrays Museum

Informatieavond
Theater Rondom Vrijheid

Tijd: 21.00 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

zo
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Tijd: 14.30 - 16.00 uur
Locatie: Zaal van Het Schuttersveld Venray

Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

Lekkeband

Oude foto’s kijken

Dementheek Café

Opening Kermis Leunen

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Henseniusplein

wo
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Tijd: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Bounce | The B Venray 16+

Lezing ‘Fairtrade’

Tijd: 22.00 - 03.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Vaderdagconcert Rangel Silaev
Tijd: 13.00 - 14.00 uur
Locatie: Dr. Kortmannweg 21, Venray

di
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Kermiskienen
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: MFC de Baank Leunen

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

Ruim 1.700 wandelaars

Opbrengst
Meerdaags
Wandelevenement
Ruim 1.700 wandelaars namen deel aan de tweede editie van het
Meerdaags Wandelevenement in Venray. 25 Procent van de inschrijfgelden wordt gedoneerd aan Stichting ALS Nederland. Tijdens de
vrijwilligers- en sponsorborrel zaterdag 8 juni in Hotel Asteria werd
het totaalbedrag van ruim 5.000 euro bekend gemaakt.
Dankzij de hoge opkomst
kon Stichting Meerdaags Wandel
evenement Venray een bedrag van
2.571,18 euro doneren aan Stichting
ALS Nederland. Hoofdsponsor Van
de Mortel, voegde daar tijdens
de vrijwilligers- en sponsorborrel nog 2.500 euro aan toe. Bart
van der Sterren, die sprak namens
Van de Mortel, benadrukte dat
het Meerdaags Wandelevenement
Venray een laagdrempelig en een
mooi sportevenement is voor de
regio. “En heel belangrijk, het is een
activiteit die voor iedereen toegankelijk is. Wij juichen het toe dat
het evenement een goed doel, de
stichting ALS, ondersteunt. Wij dragen graag een steentje bij aan dit

initiatief dat Venray op de wandelkaart zet”, aldus van der Sterren, die
de cheque van 2.500 euro overhandigde.

Complimenten aan
de organisatie
Tot slot complimenteerde wethouder Jan Loonen de organisatie.
Hij gaf aan dat hij hoopt dat de
nieuwe burgemeester, net als de
Hans Gilissen, wandelaar of ambassadeur wordt tijdens het evenement.
De derde editie van het
Meerdaags Wandelevenement
Venray vindt plaats op 5, 6 en 7
juni 2020.

Vaderdagconcert van Rangel
Het 19 jarige pianotalent Rangel Silaev geeft 16 juni een vaderdagconcert op de Dr.
Kortmannweg 21 in Venray. De jonge concertpianist, componist en -muziekproducer brengt dan zijn
eigen geproduceerde elektronische filmmuziek ten gehore in combinatie met muziek van Prokofjev,
diverse werken van Chopin en enkele nieuwe composities van eigen hand. Het concert is voor iedereen toegankelijk. (Foto: Sander Heezen)
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Schouwburg Venray

Lezing van medeoprichter Max
Havelaar

cultuur 15

Kunstfladder Venray
De negende editie van Kunstfladder Venray vindt op zondag 14 juli van 11.00 tot 17.00 uur plaats in hartje
Venray. Tijdens deze editie presenteren zeventig verschillende kunstenaars uit de regio maar ook uit heel
Nederland, België en Duitsland hun kunst.

In de foyer van Schouwburg Venray houdt de mede-oprichter van
Max Havelaar en de schrijver van het boek ‘Wereldverbeteraars’ maandag 17 juni een lezing. Frans van der Hoff en Peter van Dam starten om
20.00 uur met de lezing.
Van der Hoff is geboren in Rips
en is een van de grondleggers van
Max Havelaar. Daaruit is later de
wereldwijde fairtrade campagne
ontstaan die ervoor zorgt dat onder
andere koffieboeren een gegarandeerd inkomen voor hun product
ontvangen. Dat geldt ook voor de
koffieboeren met wie Frans werkt als
priesterboer en ontwikkelingswerker in Mexico. Hij vertelt deze avond
over zijn levenswerk.
Van Dam, senior Lecturer aan de
Universiteit van Amsterdam, historicus en schrijver, vertelt over de

ontwikkeling van fairtrade. Hij vertelt
over het moment dat het eerste pak
koffie dat alleen in de wereldwinkel
te verkrijgen was tot de vele fairtrade
artikelen die vandaag de dag in de
schappen van de supermarkt liggen.

Sinds vier jaar
fairtrade gemeente
Venray is sinds vier jaar een fairtrade gemeente. Meer dan 81 ondernemers en/of organisaties verkopen
en gebruiken fairtrade producten
binnen hun organisatie.

KIK 5.0

Expositie in Venrays
Museum

Op het Schouwburg- en
Henseniusplein staan marktkramen van
schilderkunst, beeldhouw-, edelsmeed-,
en glaskunst tot fotografie, textiel,
mozaïek en papierkunst. Verschillende

KIK 5.0 exposeert vooruitlopend op het evenement Schijt aan de
Grens in het Venrays Museum. De groep kunstenaars laten hun verscheidenheid zien in hun interpretatie van Zalige Zonden, het thema
van het evenement.

50-jarig bestaan

Zalige Zonden is het thema van
het festival Schijt aan de Grens.
“Grenzen tussen verschillende culturen, verenigingen, dorpen en muzikanten”, aldus de organisatie. De
leden van collectief KIK 5.0 houden
een preview vooruitlopend op het
festival. Het thema wordt in beeldend werk vormgegeven.

Schijt aan de Grens
Vanaf zaterdag 15 juni is de
expositie voor publiek geopend.
Extra aandacht voor de tentoonstel-

ling is er tijdens het grenscafé van
Schijt aan de Grens in het Venrays
Museum op donderdag 20 juni van
19.30 tot 21.00 uur. Het festival
Schijt aan de Grens vindt plaats op
zaterdag 24 en zondag 25 augustus. De openingstijden worden dan
verruimd, tevens is dit het laatste
weekend om de tentoonstelling te
bezoeken. Tijdens de zomermaanden
juni, juli en augustus is KIK 5.0 vrij te
bezoeken van maandag tot en met
zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur in
het Venrays Museum.

kunstenaars werken tijdens de kunstmarkt live aan hun kunst en geven
daarbij uitleg. Ook zijn er enkele graffitiartiesten die ter plekke een kunstwerk
maken. Gedurende de dag zijn er dans-

en muziekoptredens. Kinderen kunnen
zich daarnaast gratis laten schminken.
Kijk voor meer informatie op
www.kunstfladder.nl of
www.facebook.com/kunstfladder

Gala basisschool Coninxhof
De kinderen van basisschool Coninxhof mochten ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de school
in galakleding naar school komen. Op woensdagochtend 5 juni lag de rode loper klaar voor de entree van
de school.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Schuttersveld

Oude foto’s kijken
RooyNet organiseert elke derde woensdag van de maand een
fotokijkmiddag. Deze vindt op woensdag 19 juni plaats in de zaal van
Het Schuttersveld van 14.30 tot 16.00 uur.
Het doel van de middag is om
bij oude Venrayse foto’s relevante
gegevens zoals gebeurtenis, namen
en jaartallen te vinden. Alle foto’s
met de gevonden gegevens worden zo uitgebreid mogelijk beschreven en vervolgens gepubliceerd op
RooyNet.

RooyNet
De website brengt het Venrayse
cultuurhistorische erfgoed wereldwijd voor het voetlicht met foto’s,
films, documenten en geluidsfragmenten. De gegevens worden nog
altijd aangevuld met behulp van
diverse organisaties. Na het verzamelen van de documenten wordt

alles gedigitaliseerd en toegankelijk voor een groot publiek. Op de
website bevinden zich onder andere
meer dan 25.000 afbeeldingen en
150.000 oude krantenpagina’s. Ook
zijn er meer dan 500 audiofragmenten te horen en zijn er 50 video’s
beschikbaar. RooyNet behaalde
dit jaar nog de derde prijs van de
Geschiedenis Online Publieksprijs.
Onlangs werd bekend dat het
Ysselsteyn Nieuwsblad ook op
Rooynet te vinden is. De jaargangen
van 1962 tot en met 2010 zijn gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar. Op de fotokijkmiddagen bij
Het Schuttersveld is iedereen welkom en is er een vrije toegang.

De kinderen en leraren van de
basisschool Coninxhof hadden in de
week van van maandag 3 juni tot
en met vrijdag 7 juni groot feest. De
school vierde het 50-jarig bestaan
in ‘de week met het gouden randje’.
Begin dit schooljaar mocht groep 8
tijdens het leerlingpanel al brainstormen over wat ze leuk zouden vinden
tijdens de feestweek. De werkgroep
is daar toen mee aan de slag gegaan.

Verder is er speciaal voor het jubileum een schoollied gemaakt. Claudia
en Laxmi uit groep 8 zongen dit lied
samen met kinderen uit groep 6 en
aantal leraren in een studio in. Ook
is er speciaal voor het jubileum een
Coninxhofband opgericht. Hierin zaten
kinderen die een muziekinstrument
bespelen, zoals keyboard, klarinet of
triangel. Een onderdeel van de feestweek was de ontvangst in feestkle-

ding op de rode loper. Toch keken de
leerlingen het meeste uit naar circusvoorstelling die op donderdag 6 juni in
de schouwburg plaatsvond. “De laatste
tijd zijn we druk bezig geweest met de
eindtoets, het kamp en de musical. We
hebben het meest zin in de circusdag,
omdat we dan mogen optreden in de
Schouwburg en geen lessen hebben”,
zeiden de kinderen van groep 8 voorafgaand aan de feestweek.
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Tummers

Voor de liefste vader
va n de wereld!
VADERDAG
16 JUNI

NU MET GRATIS
MELKOPSCHUIMER
T.W.V. €99,-

Espresso-apparaat / D4

699,-

De Jura D4 is een machine voor echte koffiepuristen. U zet met uw favoriete koffiebonen
eenvoudig een of twee koppen espresso of koffie van koffiebarkwaliteit met volle, rijke aroma’s.
Ook smart te maken voor bediening via app, informeer in de winkel.

Voor papa’s met
prikkende baa rden!

14,95

74,95

Scheerapparaat / S3520

Trimmer / NT3160

• Droog scheren • ComfortCut messysteem

• Voor al uw gezichtshaar • Afspoelbaar

Stereo-set

Scheerapparaat / S7930
• Speciaal voor de gevoelige huid • Voor nat en droog scheren
• SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

HUP, HOLLAND,
HUP!

SCPM250EGK
• Stream draadloos muziek
via Bluetooth
• Volle bas en heldere klank
• Afspelen via USB

119,-

155,-

59,-

10 43
9 ’’
cm

17,95

199,-

99,-

Blu-ray speler / BDPS1700
• Bekijk uw favoriete films in HD-kwaliteit

4K

ULTRA HD

99,-

79,-

SMART

599,4K TV / KD43XF7096

479,-

• Volg de oranje leeuwinnen in schitterende 4K beeldkwaliteit
• 43 inch (109 cm) • Smart TV • ClearAudio+

Tummers

NIEUW!

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

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

