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Slootjesdag
IVN Geijsteren-Venray organiseerde zondag 24 juni een slootjesdag met activiteiten op en rond het water van de poel en de beek achter de Rosmolen in Geijsteren.
Op deze dag konden kinderen en hun (groot)ouders onder begeleiding van natuurgids van het IVN op ontdekkingstocht in en rond het water. Ze leerden van alles over
zwemmende bootsmannetjes, roeiende schaatsenrijders en kokerjuffers. Ook mochten de kinderen met schepnetjes waterdiertjes vangen.

Conflict met ondernemingsraad

Directeur NLW Peter Fleuren vertrekt
De NLW Groep, het bedrijf dat de sociale werkvoorziening regelt voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas
en Peel en Maas, krijgt een nieuwe directeur. Peter Fleuren vertrekt na een dienstverband van ruim vijf jaar.
De directeur had een slepend conflict met de ondernemingsraad (OR). Wethouder Anne Thielen, tevens voorzitter
van het NLW-bestuur, stelt dat het vertrek geen gevolg is van het ontstane conflict tussen Fleuren en de OR.
Eind januari kondigde de OR een
gang naar de rechter aan omdat zij
extern advies wilde inwinnen. Uit
interne stukken die HALLOt heeft inge
zien, blijkt dat de OR ontevreden is
over een geheimhoudingsverklaring,
over mailverkeer dat niet vertrouwelijk
was en over een klokkenluidersrege
ling. In eerste instantie vond Fleuren
de kosten van een externe adviseur
te hoog, enige tijd later ging hij toch
overstag. Uit interne stukken blijkt dat
de OR in april 2018 ook andere zaken
aan de orde heeft gesteld.

Zo stellen ze dat het ziektever
zuim boven het landelijk gemiddelde
van SW-bedrijven is, dat het perso
neel te simpel en te weinig uitda
gend werk doet en dat er een hoge
mate van bureaucratie heerst. Fleuren
had een andere mening en liet begin
dit jaar al weten dat er maatrege
len zijn genomen ten aanzien van
het ziekteverzuim dat inmiddels zou
dalen. Ook stelde Fleuren dat er vol
doende gepast werk is en dat het
om een kleine groep mensen gaan
waar dit misschien niet altijd het

geval is. Ook wilde de OR duidelijk
heid over wat er met de 6 miljoen euro
gebeurd is die het bedrijf in 2015 van
de betrokken gemeenten ontvangen
heeft. Dit bedrag zou bedoeld zijn voor
de transitie van sociale werkplaats
naar re-integratie bedrijf, maar de OR
wil duidelijkheid of het geld hier ook
daadwerkelijk voor gebruikt is. Zij wil
len onder andere helderheid over de
financiële situatie en het toekomstper
spectief van het bedrijf.
De onderlinge geschillen leidden
tot een vertrouwensbreuk en onwerk

bare situatie tussen OR en directie.
Mede daardoor heeft het bestuur, waar
de drie wethouders van de betrokken
gemeenten zitting in hebben, twee
bemiddelaars aangesteld. Dit heeft
het bestuur op 19 maart medege
deeld. Na enige tijd radiostilte, brengt
de NLW Groep 25 juni naar buiten dat
Peter Fleuren op 15 oktober vertrekt.
Daarmee komt de vraag naar voren of
dit de uitkomst is van het werk van de
bemiddelaars. “Nee”, zegt wethouder
Anne Thielen, voorzitter van het NLWbestuur. “Het vertrek is geen gevolg
van het bemiddelingsproces tussen de
OR en de directeur. Voor Fleuren is de
nieuwe fase die het bedrijf ingaat een
logische aanleiding het stokje over te
dragen.”

De conclusies van de door het
NLW-bestuur aangestelde bemidde
laars is en blijft onbekend. “De rol van
de bemiddelaars was het ophalen van
informatie bij de partijen. Deze is in
onderling vertrouwen gedeeld en zij
hebben het mondeling teruggekop
peld naar het dagelijks bestuur”, stelt
Thielen. De bemiddelaars hadden geen
opdracht gekregen om een rapport te
maken.
Fleuren, oud-wethouder van
gemeente Peel en Maas, begon in
2015 bij NLW toen het bedrijf in een
transitietraject zat. Het terugbrengen
van de jaarlijkse gemeentelijke bij
drage was een van de belangrijkste
speerpunten.
Lees verder op pagina 11
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Kritiek van Stichting Das & Boom

Werk oude Maasarm ligt stil vanwege das
en broedseizoen
De reactivering van de oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum is
voorlopig stilgelegd. “Vooral vanwege de flora en fauna staat het werk
momenteel op een laag pitje”, vertelde projectleider Els Geurts van aannemerscombinatie Mooder Maas tijdens de dorpsraadvergadering van
Wanssum op woensdag 19 juni in gemeenschapshuis De Zandhoek.
Stichting Das & Boom leverde kri
tiek omdat het leefgebied van de das
flink wordt verstoord door het graaf
werk. Door de omgewoelde, kale grond
verliest de das zijn foerageergebied en
kan geen voedsel meer vinden. De stich
ting drong daarom al eerder aan op het
stopzetten van de werkzaamheden. Dat
is nu gebeurd. “We zijn gestopt bij het
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Karrewiel in Meerlo”, zei Geurts. “Het
werk is nog lang niet klaar, maar we
wachten totdat het groen zich weer her
steld heeft voor de das. Ook hebben we
nu te maken met broedvogels. Daarom
gaan we pas na de zomer en het broed
seizoen weer verder.” Afgelopen winter
lagen de werkzaamheden ook al een
langere periode stil omdat het gebied
door de hoge waterstand te drassig was.
De werkzaamheden aan de nieuwe
dorpsbrug op de Brugstraat in Wanssum
gaan gewoon door. Ook tijdens de
bouwvakvakantie, van maandag 22 juli
tot en met vrijdag 9 augustus, wordt
gewerkt aan de brug over de Groote
Molenbeek. “We zijn bezig de brug in
vakken te bestraten. Vanaf eind augus
tus of begin september kan het verkeer
over de nieuwe brug”, zei projectleider
Geurts. Om het hoogteverschil met de
lager gelegen Geijsterseweg te over
bruggen, wordt deze weg afgesloten
tot begin volgend jaar. Zodra de nieuwe
dorpsbrug klaar is, kan de oude brug in
september worden afgebroken. Er wor
den nieuwe damwanden geslagen om
de nieuwe weg waterdicht te maken. Dit
kan tot half oktober leiden tot hinder en
geluidsoverlast. Over de nieuwbouw van
supermarkt Jumbo is nog geen duidelijk
heid. “Binnenkort hebben we weer een

gesprek met Jumbo”, vertelde projectlei
der Patrick Schoenmakers van gemeente
Venray. “Het lijkt ons niet slim om nu
tijdens de werkzaamheden ook nog
bouwactiviteiten te beginnen. Jumbo
kan pas aan de slag als de aannemer
klaar is.” Een buurtbewoner merkte op
dat het pas nieuw aangelegde terrein
dan weer op de schop gaat. “In het erg
ste geval is dat zo als Jumbo nieuwbouw
wil”, reageerde Schoenmakers. Met
het verlagen van De Kooy wordt eind
september begonnen. De weg richting

de Maas komt lager te liggen zodat bij
een hoge waterstand het water over de
straat kan stromen. Voor de aanleg van
de rondweg worden begin januari de
liggers over de Geijsterseweg geplaatst.
Er worden hoge wanden aangebracht
en de riolering moet worden verlegd.
De kapel aan de St. Leonardsweg is al
verplaatst vanwege de rondweg. De
kruising op de Stayerhofweg gaat vanaf
eind juli weer open voor het verkeer.
De Koninginnebrug over de Maas naar
Well wordt vlak na de zomer aange

sloten op de rondweg. Het heien van
90 palen aan de oostzijde van de haven
voor het landhoofd van de brug over de
haven was een flinke klus. “Het werk
duurde langer dan gedacht. De palen
gingen maar moeizaam de grond in.
We hadden wel honderd slagen nodig
om vijf centimeter verder te komen”,
vertelde Els Geurts. De werkzaamhe
den aan de waterkering bij de jachtha
ven gaan van start zodra het toeristisch
seizoen voorbij is, in het laatste kwartaal
van dit jaar.

Leunen wil voorrang aanpak
Albionstraat
De dorpsraad van Leunen wil dat de Albionstraat met voorrang wordt aangepakt. De drukke hoofdweg midden door de dorpskern verkeert in
slechte staat en kampt met veel achterstallig onderhoud. Dat bleek tijdens de dorpsraadvergadering van maandag 24 juni.
De herinrichting van de Pastoor
Strijkersstraat en het dorpsplein
zijn bijna afgerond. Voor de aan
leg van een nieuw riool moest de
Albionstraat bij het verkeersplateau
al worden opengebroken. Begin dit
jaar bij de informatiebijeenkomst

in Leunen vertelde projectleider Erik
Weijzen van gemeente Venray dat
er verder geen extra werk aan de
Albionstraat zou worden uitgevoerd.
Omdat de weg op de planning staat
voor groot onderhoud waarbij de
gehele asfaltlaag wordt vervangen.

“We gaan als dorpsraad bij
de gemeente aankaarten dat de
Albionstraat nu de prioriteit heeft”,
zei dorpsraadlid Sander Hellegers. “De
gemeente geeft zelf aan dat de straat
aan groot onderhoud toe is.”
Horster Wegenbouw Combinatie

hervat op maandag 1 juli de werk
zaamheden aan het plein. Het werk
heeft een paar weken stilgelegen. Op
de hoek bij de kerk en het kerkhof is
het plein nog opengebroken. Voor de
bouwvakantie, die op 22 juli begint,
wordt hier het laatste stuk afgewerkt.

‘Auto’s parkeren op t rottoir Blekersveld’

gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans

Het trottoir van Blekersveld in Venray wordt steeds vaker als illegale parkeerplaats gebruikt. Automobilisten stallen hun auto’s niet op de grote
parkeerplaats in De Bleek, waar betaald parkeren geldt, maar op het wegdeel tussen Deken Thielenstraat en de ingang van supermarkt Jumbo.

gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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Een buurtbewoonster meldde
in de jaarvergadering van wijkraad
centrum op dinsdag 18 juni dat de
parkeeroverlast flink toeneemt.
“Ik heb er niet zo’n moeite mee als
pakketbezorgers er even hun bus
jes parkeren. Maar wel als mensen
langere tijd wegblijven. Ze worden
ook steeds brutaler”, vertelde ze.
Toezichthouder Peter Gommans van
de afdeling Veiligheid en Handhaving
van de gemeente beloofde meer
toezicht te houden. “We zullen daar

vaker surveilleren, de chauffeurs aan
spreken op hun parkeergedrag en ook
proces-verbalen uitdelen. We hopen
het zo onder controle te krijgen.”
Bewoners van de Deken
Thielenstraat zien ook vaker dat
bevoorradingsverkeer van Jumbo door
hun straat komt. “Die grote vracht
auto’s rijden zich er vast. Ze kunnen
ook bijna niet meer terug”, zei een
omwonende. De vrachtwagenchauf
feurs nemen een afslag te vroeg.
Om de laad- en losplaats van Jumbo

te bereiken moeten ze doorrijden naar
het einde van de Hoenderstraat, waar
ze ook kunnen keren. “Ik ga dit met
Jumbo bespreken. Blijkbaar weten niet
alle chauffeurs waar ze hun goederen
moeten lossen”, reageerde Gommans.
Enkele centrumbewoners uitten
hun zorgen over de verhuizing van
Winkel van Sinkel naar de Schoolstraat.
Ze menen dat op de nieuwe locatie te
weinig ruimte is voor de vele fietsen
die er tijdens de openingstijden staan
gestald. Bij het huidige pand aan de

Bontekoestraat staat het trottoir ook
meestal vol, maar daar kunnen de
fietsen ook aan de overzijde van de
straat worden neergezet. Ook komt
het regelmatig voor dat mensen
buiten de openingstijden zakken
en dozen met goederen achterlaten
voor de ingang van de kringloop
winkel. “Met al het uitgaanspubliek
in de Schoolstraat staan die spullen
er niet veilig”, zei een omwonende.
Wijkraad centrum heeft toegezegd
navraag te doen bij de gemeente.
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Steeds meer fietsers

Opheffing fietsverbod in
Schoolstraat komt eraan
De Schoolstraat in het winkelcentrum van Venray is nog altijd een voetgangersgebied. Er geldt een fietsverbod,
maar niemand lijkt zich daar iets van aan te trekken. Fietsers hebben vrij spel doordat toezichthouders en politie
nauwelijks of niet controleren. Dat bleek tijdens de jaarvergadering van wijkraad centrum op dinsdag 18 juni.

SCHILDERSVAKOPLEIDING MIERLO ZOEKT:

PRAKTIJKINSTRUCTEUR
SCHILDEREN (m/v)
WIJ STELLEN ONS VOOR:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond is een
samenwerkingsverband van bedrijven in regio Zuid Oost Brabant en
Limburg. Zij verzorgen samen met haar bedrijven, het praktijkgedeelte
van de beroepsopleiding Schilderen op MBO niveau 1 t/m 3.
DE IDEALE KANDIDAAT:
- je hebt ervaring in het schildersvak;
- je beschikt over (minimaal) MBO+ werk- en denkvermogen;
- je hebt goede contactuele vaardigheden;
- je toont eigen initiatief en je hebt ambitie;
- je bent een echte teamplayer;
- je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
- je hebt het vermogen en inzicht in coördinatie en planning;
- je beschikt over pedagogische/didactische vaardigheden;
- en je bent in het bezit van een rijbewijs B.
WELKE WERKZAAMHEDEN HOREN BIJ DEZE FUNCTIE:
- je geeft praktische instructies aan leerlingen in hun vakgebied;
- plaatsing, begeleiding en aansturing van leerlingen behoort tot
een van je kerntaken. Zowel intern (instructie) als extern (op de
bouwplaats);
- ook behoort het geven van voorlichting aan de diverse scholen
tot je werkzaamheden.

Meer handhaving
In het begin werkte deze maat
regel omdat er veel toezicht was.
De laatste jaren hebben de fietsers
de Schoolstraat langzaamaan weer
in bezit genomen. “Het besluit zal
voorlopig wel weer in de ijskast ver
dwijnen nu wethouder Brugman ver
trekt”, vermoedde penningmeester

Arno Vullings van de wijkraad.
Wijkraadsecretaris Tineke Lamers
meent dat fietsers onverenigbaar zijn
met wandelaars en voetgangers die
slecht ter been zijn. “Veel horecaza
ken in de Schoolstraat hebben een
terrasvergunning. De voetgangers
moeten dan de straat op, waardoor
ze in conflict komen met de fietsers.”
Een buurtbewoner merkte op dat veel
mensen fietsen naar de achterkant
van HEMA om daar hun fiets te stal
len. Lamers reageerde dat de fiet
senstalling op eigen terrein staat van
HEMA en dat de bezoekers met de
fiets aan de hand ernaartoe moeten
lopen. “Een aantal jaren waren er
veel minder klachten, omdat er meer
handhaving was”, zei Arno Vullings.
Wijkagent Marcel Deenen erkende
het. “Er is inderdaad veel te weinig
handhaving. Dat ben ik met u eens”,
zei hij.

Parkeerdrukte tijdens
winkelpiek op Langeweg
Bij piekmomenten op vrijdagavond en zaterdagmiddag staan er vaak rijen wachtende auto’s op de
Langeweg, voor de parkeerplaats van Albert Heijn en de in- en uitrit van de parkeerkelder. Straatbewoner Ton
Jans kaartte de onveilige verkeerssituatie aan tijdens de jaarvergadering van de wijkraad op dinsdag 18 juni.
“De parkeerplaats van Albert
Heijn is vol en auto’s wachten op
de Langeweg net zo lang totdat ze
erop kunnen rijden. Het verkeer staat
vast en niemand kan er nog door.
Het gevolg is dat auto’s over het trot
toir gaan rijden om weg te komen”,
vertelde Jans. Wijkraadsecretaris
Tineke Lamers zei dat er gevaarlijke
situaties ontstaan doordat mensen
tussen de auto’s door gaan lopen.
“Ik ga het probleem weer aankaarten
bij de gemeente.”

Toezichthouder Peter Gommans
van de afdeling Veiligheid en
Handhaving van gemeente Venray kent
het probleem. “Maar het is niet gemak
kelijk op te lossen. Ik zou niet weten
wat daar aan de situatie moet verande
ren.” Volgens Ton Jans liggen de uitrit
ten van beide parkeerplaatsen te dicht
bij elkaar. “Bij de bouw van de parkeer
kelder heb ik al aangegeven dat de uit
rit op de verkeerde plaats ligt.”
Volgens Lamers is het gigantisch
frustrerend om steeds dezelfde klach

ten over fietsen, parkeren en andere
verkeersoverlast te moeten doorge
ven aan de gemeente. “Alles wordt
op de lange baan geschoven. Omdat
het moet passen in een groter plan
dat er nog niet is. Er is altijd wel een
uitvlucht. Je loopt telkens tegen een
muur aan”, verzuchtte Lamers. “Ik zit
al heel lang bij de wijkraad, maar het
plezier is er onderhand uit. Ik kan me
goed voorstellen dat de wijkraad van
Veltum is gestopt. Dat de leden heb
ben gezegd: tot hier en niet verder.”

WAT WIJ JE BIEDEN:
wij, Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond, bieden je
een afwisselende en uitdagende baan in ons opleidingscentrum
in Mierlo, waar geen dag hetzelfde zal zijn. Dit in combinatie met
een prettige werksfeer en een hecht, collegiaal team brengt met
zich mee dat je snel je draai zult vinden. Wij bieden honorering en
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de Schilders CAO.
HEB JE EEN VRAAG?
Laat het ons dan gerust weten! Neem contact met ons op door te
mailen naar: f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl of bel naar
0492 - 66 55 05 en vraag naar Francien van der Linden.
BEN JE OVERTUIGD EN WIL JE GRAAG SOLLICITEREN?
Dan nodigen wij je graag uit om je sollicitatiebrief vóór
10 juli 2019 a.s. te versturen aan:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond,
T.a.v. Francien van der Linden, Postbus 105,
5730 AC Mierlo, of mail je sollicitatie naar
f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

W W W.ONDERHOUDNLOPLEIDINGEN.NL
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wel moeten aanpassen, want voet
gangers zijn leidend.”
Vorig jaar meldde wethouder Carla
Brugman in de jaarvergadering van de
wijkraad dat ze ernaar neigde het fiet
sen weer toe te laten. Tot de start van
het project Centrum op de Schop, bijna
tien jaar geleden, was de Schoolstraat
een fietsstraat. Bij de herinrichting
van het centrum werd de Schoolstraat
ingericht als voetgangersdomein en
werden de fietsers omgeleid over de
Deken Thielenstraat.

LE

Wijkraad centrum en enkele
omwonenden zijn voorstander
van handhaving van het fietsver
bod, al is er bij weggebruikers veel
onduidelijkheid. De wijkraad dringt
daarom aan op extra toezicht. De
gemeente heeft nog steeds geen
besluit genomen over het verkeer
in de Schoolstraat. Tijdens de infor
matieavond op woensdag 23 mei in
de schouwburg waren de meningen
over het wel of niet toestaan van
fietsers verdeeld. Toezichthouder
Peter Gommans van de afde
ling Veiligheid en Handhaving van
gemeente Venray vertelde tijdens de
jaarvergadering van de wijkraad dat
de Schoolstraat waarschijnlijk een
voetgangersgebied blijft. “Maar met
toestemming om er te mogen fiet
sen. Dat is nu nog verboden, maar
het zit in de planning dit verbod op
te heffen. Fietsers zullen zich dan
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Onthulling naam brug

Brug Blitterswijck gaat
maandag 8 juli open
De nieuwe brug bij de Ooijenseweg in Blitterswijck, ter hoogte van Het Roekenbosch, wordt maandag 8 juli
’s ochtends om 06.00 uur officieel geopend. De naam van de brug wordt dan onthuld en de allereerste weggebruikers krijgen een presentje. Er zijn 43 inzendingen binnengekomen met suggesties voor een naam.

Gouden Leeuwplein

Herinrichting valt
duurder uit
De verbetering en vergroening van het Gouden Leeuwplein in
Venray valt duurder uit dan verwacht. Het College van B&W reserveerde
een bedrag van 75.000 euro, maar de uitvoering blijkt 230.000 euro te
gaan kosten.
Dat antwoordt het college op
vragen van Venray Lokaal naar aan
leiding van de voorjaarsnota. De
aanpak van het Gouden Leeuwplein
is een van de wensen die nog niet is
opgenomen in de meerjarenbegro
ting. De gemeenteraad nam twee
jaar geleden een motie aan waarin
het college werd opgedragen met
een verbeterplan te komen. Het
plein was groot, kaal en ongezellig,
oordeelden enkele raadsfracties.
Volgens het college blijkt uit de
eerste schetsen en kostenramingen
dat er veel meer geld voor nodig is.
Het plan omvat nieuwe plantenbak

ken, een waterelement, speelvoor
zieningen, groene gevelelementen,
verlichting en verbetering van de
entrees via het Gouden Leeuwpad en
de parkeergarage. Bij de herinrichting
moet er rekening mee worden gehou
den dat het Gouden Leeuwplein dienst
kan blijven doen als evenementen
terrein, onder meer voor Venrayse
kermis. Het college wil het voorlo
pige plan eerst bespreken met de
buurtbewoners. De opwaardering van
het plein hangt ook samen met de
nieuwe invulling van het leegstaande
pand van Albert Heijn dat in beeld is
voor de bibliotheek.

De Bleek

Plan zorgwoningen
van de baan

Brug Blitterswijck
“De opening van de brug is een
mijlpaal in het project. De eerste pas
santen gaan we ’s ochtends vroeg
feestelijk verwelkomen”, zei pro
jectleider Els Geurts van aannemers
combinatie Mooder Maas tijdens de
dorpsraadvergadering van Wanssum
op woensdag 19 juni.
In het weekeinde voorafgaand aan
de opening worden de laatste werk
zaamheden verricht. De Ooijenseweg
wordt daarvoor op vrijdag 5 juli om
18.00 uur afgesloten voor verkeer.

Maandagochtend gaat de weg weer
open. De weekendafsluiting is nodig
om de Ooijenseweg aan te sluiten op
de brug.

Hoogwater
De brug heeft een lengte van
132 meter en overbrugt de oude
Maasarm die gereactiveerd wordt.
Bij hoogwater stroom de Maasarm
straks weer mee met de moeder
rivier. De brug zorgt ervoor dat
Blitterswijck en omliggende dorpen

bereikbaar blijven en niet worden
afgesloten door het hoge water.
Het verkeer tussen Blitterswijck en
Broekhuizenvorst wordt tijdens de
weekendafsluiting omgeleid via
Swolgen, Tienray en Meerlo. Het
vrachtverkeer wordt omgeleid via de
A73. Om sluipverkeer tegen te gaan
wordt de Veerweg in Blitterswijck tij
dens de werkzaamheden afgesloten
voor autoverkeer. De Veerweg blijft
bereikbaar voor fietsers, voetgangers
en omwonenden.

150 uur taakstraf

Ondernemer uit Venray
veroordeeld
De rechtbank van Roermond veroordeelde vrijdag 21 juni een 42-jarige ondernemer uit Venray tot 150 uur
taakstraf vanwege de mishandeling van een foutparkeerder. De winkelier kreeg tevens een voorwaardelijke
celstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.
De ondernemer sprak het slacht
offer op 19 februari aan op zijn par
keergedrag, maar werd daardoor
uitgescholden. Nadat daarop een
handgemeen ontstond, pakte de

ondernemer een knuppel en sloeg de
bestuurder. Het slachtoffer liep letsel
op aan zijn gebit. Het incident werd op
een beveiligingscamera vastgelegd.
Aanvankelijk werd de winkelier poging

tot doodslag verweten, maar dat
achtte de rechtbank vrijdag niet bewe
zen. De ondernemer gaf aan spijt te
hebben van zijn actie, zich te schamen
en hulp te willen zoeken.

Versterken samenwerking

HALLO bundelt krachten
De redactie van HALLO Venray is vanaf maandag 1 juli gevestigd in het hoofdkantoor van uitgever Kempen
Media in Horst. Dit om de onderlinge samenwerking tussen de drie HALLO-edities te versterken.
De drie redacties en verkoop
teams van HALLO Venray, HALLO Peel
en Maas en HALLO Horst aan de Maas
werkten al één dag in de week samen
op het hoofdkantoor in Horst, waar
ook het productieteam van HALLO is
gevestigd. Het centraal vestigen van

alle HALLO-teams op het hoofdkantoor
zorgt voor een nog sterkere onderlinge
samenwerking. “Dit geheel volgens de
formule van HALLO, die uitgaat van de
kracht van lokale binding”, aldus Eric
van Kempen, uitgever van HALLO.
Voor de lezer van HALLO verandert

er verder niets. De drie redacties en
verkoopteams zijn voortaan gevestigd
aan de Handelstraat 17 in Horst. De
lezers die de kranten op het kantoor
in Leunen kwamen ophalen, kunnen
dit vanaf donderdag 4 juli doen bij het
nabijgelegen tankstation Vissers.

Het plan om in het zuidelijk deel van winkelcentrum De Bleek in
Venray de winkels te vervangen door zorgwoningen is van de baan.
Gemeente Venray hield samen met zorginstelling Dichterbij, Wonen
Limburg en provincie Limburg een onderzoek.
De uitkomst van het onder
zoek is dat het plan voor zorgwo
ningen financieel niet haalbaar is.
Dat antwoordt het College van B&W
op vragen van Venray Lokaal. Het
onderzoek paste in het kader van
het terugdringen van winkelleeg
stand, om een deel van De Bleek te
transformeren tot woongebied. Toch
is woningbouw in het zuidelijk deel
van De Bleek nog niet van de baan.
Volgens het college wordt er nu
gekeken naar een alternatief, zoals

reguliere woningen.
Het noordelijk deel van De Bleek,
bij supermarkt Jumbo en rond het
pleintje, is in beeld voor een ‘food
court’. Dit is een verzamelplaats van
restaurants waar de klanten geza
menlijk kunnen eten uit diverse keu
kens. Scapino heeft bij de gemeente
het plan ingediend om de entree te
verplaatsen. De winkelketen in De
Bleek wil een nieuwe ingang maken
aan de Schoolstraat, waar nu de ach
terkant van het pand is.

Vragenlijst

RIVM wil mening
inwoners horen
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
vraagt hulp van de inwoners van de gemeente Venray. In het kader van
het project Boeren en Buren vraagt het RIVM of inwoners een vragenlijst kunnen invullen die onder andere betrekking heeft op de leefomgeving en gezondheid.
In het project Boeren en Buren
gaan veehouders en omwonen
den een jaar lang de luchtkwaliteit
meten. Tijdens de meetperiode voe
ren ze metingen uit op en rondom
veehouderijen, bijvoorbeeld bij
omwonenden en in de openbare
ruimte. Ook wordt bekeken welke
bronnen welk deel van de luchtver
vuiling veroorzaken.
Met een vragenlijst wil het RIVM
inzicht krijgen in hoe veehouders,
omwonenden en de betrokken amb
tenaren zich tot elkaar verhouden.
Bovendien is het RIVM geïnteres

seerd in de ervaringen van veehou
ders en inwoners van de gemeente
Venray ten aanzien van de leefom
geving en gezondheid. “Des te meer
mensen de vragenlijst invullen, des
te beter beeld kunnen we vormen
van de situatie”, aldus het RIVM.
Het invullen duurt ongeveer 10
minuten. Voor het invullen van de
vragenlijst kijk op www.formdesk.
com/rivm/vragenlijst_BB Meer
informatie over het project Boeren
en Buren kijk op www.samenme
tenaanluchtkwaliteit.nl/boeren-enburen
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Gedeputeerde Staten met Brugman presenteren
regeerprogramma
Carla Brugman (tweede van links op foto) uit Blitterswijck was als één van de zeven aankomende Gedeputeerde Statenleden maandag 24 juni in Maastricht aanwezig
bij de presentatie van het regeerakkoord in Limburg. Het programma, dat de naam ‘Vernieuwend Verbinden’ heeft, laat verschillende ambities zien. Vrijdag 28 juni wordt
Brugman naar verwachting officieel verkozen. Ze stopt dan als wethouder in Venray. (Foto: Provincie Limburg - Jean-Pierre Geusens)

Vrijdag 28 juni geïnstalleerd

Emma Palmen uit Oostrum in
Provinciale Staten
Ze stond achtste op de noordelijke lijst van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag
20 maart. Omdat de partij met negen zetels wederom de grootste werd en CDA-leden Ger Koopmans en Hubert
Mackus opnieuw als gedeputeerde worden gekozen, kwamen er twee plekken vrij. Eén van die plekken is voor
Emma Palmen (52). Ze wordt, naar alle waarschijnlijkheid, vrijdag 28 juni geïnstalleerd als nieuw Statenlid.

meer chaos ontstaat, aan de andere
kant heb ik er wel vertrouwen in
omdat het recht doet aan de uitslag.
Zeker ook omdat er twee gedepu
teerden in het college zitten die het
linkse geluid laten horen.”

Portefeuille
De opmerkelijke overgang van
Carla Brugman naar Maastricht is
Palmen uiteraard niet ontgaan.
GroenLinks, de partij waar Brugman
fractievoorzitter van was in de pro
vincie, wil haar royeren omdat
GroenLinks geen enkele steun geeft
aan het college. “Voor alle argumen
ten valt wel iets te zeggen. Ik vind
wel dat GroenLinks er iets respect
voller mee om had kunnen gaan.
Met name omdat Brugman jaren
lang het boegbeeld voor GroenLinks
geweest is in Limburg. Venray Lokaal,
de partij waarvoor Brugman wethou
der was, heeft een meer respectvolle
reactie gegeven, ook al is het voor
hen een grote aderlating. Ik begrijp
de emoties die ermee gepaard gaan,
maar de vraag is hoe je er mee
omgaat.”
Voor Palmen is het niet duide

Palmen stelt vertrouwen te heb
ben in de nieuwe politieke variant
die in Limburg gekozen is. Een extra
parlementair college met gedepu
teerden op basis van deskundigheid
en afkomstig van zes verschillende
partijen. “Ik begrijp dat het voor men
sen soms moeilijk te snappen is. Wel
denk ik dat het recht doet aan hoe de

Limburger gestemd heeft.” In eer
ste instantie werd er niet voor deze
opzet gekozen. “Uit de eerste gesprek
ken, waar ik overigens niet bij was,
zijn uitgangspunten geformuleerd en
werden partijen niet uitgesloten. Later
kwamen enkele partijen daarop terug.
Voor ons is het onacceptabel dat er
partijen worden uitgesloten. Dat doet

geen recht aan de kiezer” Daarna is de
huidige optie op tafel gekomen.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Linkse geluid
Met een traditionele coalitie
wordt alles vooraf ‘dichtgetimmerd’.
“Dat is nu niet het geval. Per onder
werp gaat er gezocht worden naar
een meerderheid. Het risico is dat er

lijk wat in haar portefeuille komt.
“Daar krijg ik binnenkort duidelijkheid
over. Ik heb affiniteit met duurzaam
heid, de landbouwsector, sport en de
sociale agenda. We zullen zien wat het
wordt, dat laat ik aan de fractie over.”
Voor Palmen betekent het persoonlijk
ook een omslag. “Ik ben gestopt met
mijn werk bij de kinderopvang. Mijn
taak als Statenlid wil ik 100 procent
doen. Daarna kijk ik hoeveel dagen
ik er nog bij kan werken.” Palmen
rondde in 2017 een studie af in de
richting overheidsbestuur en heeft de
ambitie zich hierin verder te ontwik
kelen.
Op dit moment is Palmen actief
voor het CDA bestuur als secretaris, de
commissie Leven en ondersteunt ze de
fractie van CDA Venray. “Binnenkort
ga ik in gesprek met de gouverneur in
hoeverre ik deze taken kan blijven uit
oefenen. Integriteit is natuurlijk essen
tieel. Om zich goed voor te bereiden
op het werk van Statenlid, heeft ze
afgelopen periode veel bijeenkomsten
bijgewoond. “Voor mij is het alle
maal nieuw, dus ik ben er al druk mee
geweest. Ik wil goed beslagen ten ijs
komen.”

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

06

nieuws

27
06

Algemene beschouwingen voorjaarsnota

Ontduiking

‘Venray loopt toeristenbelasting mis’
Huisvesters van arbeidsmigranten die hier kortdurend verblijven,
moeten een nachtregister bijhouden en toeristenbelasting afdragen
aan gemeente Venray. CDA en Venray Lokaal menen dat dit op grote
schaal wordt ontdoken. Dat melden beide partijen in hun beschouwingen over de voorjaarsnota.
De schattingen lopen uit
een van 4.000 tot 5.000 arbeids
migranten die in de gemeente
verblijven. In de begroting is
330.000 euro aan inkomsten uit
toeristenbelasting opgenomen.
Venray Lokaal rekent voor dat de
gemeente jaarlijks circa een mil
joen euro aan toeristenbelasting
zou moeten innen, alleen al voor
arbeidsmigranten.

Miljoen euro
“Los van gewone overnachtin
gen in hotels en recreatieparken”,
zegt de lokale partij. “We vra
gen ons af wat het college hier

aan gaat doen.” Het CDA vindt dat
de daadwerkelijke opbrengsten
van toeristenbelasting ‘in schril
contrast staan’ met het aantal
arbeidsmigranten.

Schril contrast
“Dit baart het CDA zorgen.
Wij vinden dit onwenselijk”, zegt
de grootste partij. “Wij stellen
voor met een plan van aanpak
te komen met als doel meer grip
te krijgen op het innen van toe
ristenbelasting. Het maken van
goede afspraken met beheerders
en eigenaren, gecombineerd met
handhaving, zijn de opties.”

50 jaar hospita

Koninklijke onderscheiding Van Sinten
Burgemeester Hans Gilissen heeft op vrijdag 21 juni een Koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Elly van Sinten (75) tijdens
haar 50-jarig jubileum als hospita in de gezinsverpleging bij de zorginstelling Vincent van Gogh in Venray.

Kritiek oppositie: college
maakt geen keuzes
Oppositiepartijen verwijten het College van B&W van gemeente Venray dat ze geen duidelijke keuzes maakt in
de voorjaarsnota. Die wordt op dinsdag 2 juli behandeld in de gemeenteraad. Deze week presenteerden de fracties
hun algemene beschouwingen. De kritiek spitst zich toe op de meerjarenbegroting waarin veel uitgaven niet zijn
meegenomen. “Op deze manier heeft het behandelen van de voorjaarsnota voor ons weinig zin”, zegt de PvdA.
De VVD noemt de voorjaarsnota
‘nogal magertjes’. De partij wijst ook
op de beleidsarme voorjaarsnota van
vorig jaar. Dat was volgens de VVD nog
te begrijpen omdat het nieuwe college
toen net was aangetreden. De libera
len vragen zich af waar de speerpun
ten van het college blijven. “Als die
pas medio 2020 worden omgezet in
activiteiten, lijkt ons dat rijkelijk laat.
We zijn dan al halverwege de rit. Het
zal toch niet zo zijn dat dit college al is
uitgeregeerd voordat het goed en wel
begonnen is”, stelt de VVD die spreekt
van een ballon die langzaam leeg
loopt. “Van gezwollen taalgebruik bij
de doelstellingen naar vage opdrach
ten en minimale concrete activiteiten.”
ProVenray verwijt het college geen
duidelijke keuzes te maken. “Alleen
het onvermijdelijke en hoognodige
is in de voorjaarsnota opgenomen”,

vindt de oppositiepartij. “De voorjaars
nota zou richting moeten geven aan
de begroting. Hierop zou de raad kun
nen sturen, maar dit maakt het college
nu onmogelijk.”

Actiever verwacht
Ook Samenwerking Venray vindt
de voorjaarsnota te mager. “Door
de summiere omschrijvingen mis
sen we de onderbouwing, doelstel
lingen en inzicht in de benodigde
financiële middelen”, meldt de lokale
partij. “Hierdoor wordt het voor ons
lastig om richting mee te geven.”
Samenwerking stelt dat verhoging
van de onroerende zaakbelasting
(ozb) niet als redmiddel mag worden
gebruikt.
De PvdA constateert dat een pas
op de plaats wordt gemaakt. “Er is
nog zo veel onduidelijk dat we tot

de begrotingsbehandeling moeten
wachten, totdat we van het college
te horen krijgen wat ze in 2020 en de
volgende jaren van plan is. We hadden
van dit college een actievere aanpak
verwacht. Wij vinden dat het college
zelf keuzes moet maken en die voor
moet leggen aan de gemeenteraad”,
aldus de PvdA.
De VVD vindt het positief dat
wethouder Martijn van der Putten op
zoek gaat naar financiële ruimte in de
begroting. Die is volgens het CDA wel
te vinden door een analyse te maken
van de budgetten. De partij wijst op
het jaarlijks terugkerende overschot op
de jaarrekening. “Wij verwachten dat
structurele middelen vrijkomen en dat
de overschotten op de jaarrekening
zullen afnemen. Dit geeft een duide
lijker beeld wat de realistische ruimte
is”, meldt het CDA.

Nieuwbouw mogelijk op sportpark De Wieën

‘Geen arbeidsmigranten
in ziekenhuis’
De nieuwbouw van VieCuri komt mogelijk op sportpark De Wieën, naast medisch centrum Wieënhof in
Venray. Er loopt een onderzoek naar deze locatie. Het bestaande ziekenhuis aan de Merseloseweg komt na de
verhuizing leeg te staan.

Elly is sinds 1969 werkzaam
voor zorginstelling Vincent van
Gogh. Zij is actief als hospita in de
gezinsverpleging en vangt sindsdien
psychiatrische patiënten op in haar
gezin. Elly zorgt voor haar patiënten
voor een beschermde woonomge

ving en een zinvolle dag-invulling
en neemt een deel van de psycho
logische ondersteuning voor haar
rekening. Voor al deze verdiensten
is Elly van Sinten benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
(Foto: Saskia Hoedemaekers)

Samenwerking Venray wil voorko
men dat arbeidsmigranten er onderdak
krijgen. “Huisvesting van arbeidsmi
granten is niet aan de orde op deze
locatie. Daar willen we duidelijk in zijn”,
stelt de politieke partij in de beschou
wingen over de voorjaarsnota.
Voor Venray Lokaal kwam de
beoogde locatie op De Wieën ‘uit de
lucht vallen’. “Een voorstelling bij deze
locatie hebben we nog niet”, meldt de

lokale partij. “We vragen ons af waar
de honkbalclub naar toegaat als ze de
huidige locatie moet verlaten. En wie
gaat dit betalen?”

Waar moet
honkbalclub naartoe
Het CDA vindt behoud van het
ziekenhuis van primair belang voor
de regio Venray. De partij meent

dat naast De Wieën, er ook andere
geschikte locaties te vinden zijn.
Het CDA roept het College van B&W
op om samen op te trekken met
Kerngroep Gezondheidszorg Venray
2.0. “Om in overleg met VieCuri tot
een voor Venray passende zieken
huisvoorziening te komen”, aldus het
CDA dat in de commissie Leven geïn
formeerd wil worden over de stand
van zaken.
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Presentatie onderzoek leegstand centrum

‘Jongeren meer betrekken bij beleid
en bestuur’
Fleur Huberts, Jort Janssen, Jens Rutten en Jens Spreeuwenberg gaven donderdag 20 juni op het Raayland
College een presentatie over de vernieuwing van het centrum. De 4-vwo leerlingen deden dit in het kader van
het vak Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). Wethouder Martijn van der Putten was aanwezig bij de presentatie
en tekende na afloop een intentieverklaring met het Raayland College om de samenwerking tussen gemeente
en de school verder te intensiveren.

Flip Lutteken, docent aan het
Raayland College, trapte de presenta
tie af. “In dit vak hebben de leerlin
gen altijd een echte opdrachtgever.”
Sinds 2009 is het Raayland College een
technasium school. Dat is een lande
lijk ontwikkelde formule voor bètaonderwijs voor havo en vwo. “Maar
in de toekomst willen wij ook voor
het vmbo iets gaan betekenen”, aldus
Lutteken. Het vak O&O is onderdeel
van deze formule. Leerlingen werken
daarbij een half jaar projectmatig aan
een project. “In dit vak mogen fouten
gemaakt worden. Het gaat erom dat
leerlingen iets bedenken dat er nog
niet is”, vertelt Lutteken.

Leegstand

Leunen zoekt ideeën
voor glasvezelgeld

Na de inleidende woorden was het
de beurt aan de leerlingen. “Met het
project dat we gedaan hebben, willen
we de leegstand in Venray tegengaan.
Met dat doel zijn we in gesprek gegaan
met de gemeente”, zei Jort. Volgens de
scholieren, die ook een enquête had
den uitgezet, komt de leegstand onder
meer door dalende bezoekersaantallen,
de verschuiving van offline naar online
en doordat mensen mobieler zijn en
eerder naar andere steden reizen om
inkopen te doen.
Om de leegstand te verbeteren
kwam er een hele rits aan ideeën naar
voren waarbij het kernpunt was dat het
centrum aantrekkelijk moest worden
om ondernemers te lokken. De leerlin
gen stelden dat gedacht kan worden
aan het ontwikkelen van een toeristisch
kenmerk voor Venray. “Net zoals in
Amsterdam, waar het inmiddels weg

gehaalde ‘I Amsterdam’ stond”, vertelt
Jens. Verder werd aangehaald om meer
gebruik te maken van sociale media
(‘laat weten dat Venray bestaat’), het
verbeteren van de openbaar vervoer
verbinding van het treinstation naar het
centrum, het opdelen van grote panden
in kleinere gedeeltes en het groener
maken van het centrum.
Op de vraag van wethouder
Van der Putten wat volgens de stu
denten de belangrijkste aanbeveling
is, antwoordde Jens dat het overdekt
maken van De Bleek een mooie sti
mulans kan zijn. Door het overdekt
te maken, net zoals in Helmond een
overdekt winkelcentrum is, kan er
altijd gewinkeld worden en is het ook
aantrekkelijker voor ondernemers om
een pand te kopen, vonden de leer
lingen. Na afloop van de presentatie
overhandigden ze een adviesrapport
aan de aanwezigen.

Beleid
Wethouder Van der Putten bena
drukte het belang om jongeren te
betrekken bij beleid en bestuur.
“De brexit had een andere uitslag
gehad, in Amerika hadden ze een
andere president gehad en de ver
duurzaming zou wellicht sneller gaan
wanneer er meer geluisterd was naar
jongeren. Door de samenwerking met
het Raayland te intensiveren, willen wij
als gemeente in ieder geval uitstralen
dat we jongeren willen betrekken bij
belangrijke thema’s zodat zij later met
veel plezier in Venray kunnen blijven
wonen. Daarom spreken we graag hun
creatieve geest aan”, zei de wethouder.

De dorpsraad van Leunen vraagt de verenigingen om met ideeën te komen voor de besteding van
de cheque van 3.520 euro van GlaswebVenray. Het geld is bedoeld voor verbetering van de leefbaarheid
in het dorp.
Bij de start van het glasvezel
project hield GlaswebVenray een
eenmalige actie waarbij bij iedere
aanmelding 10 euro voor het dorp
bestemd was. Het werven van
leden gebeurde door verenigin
gen. Tijdens het voorzittersoverleg
met de Leunse verenigingen kwam

het idee naar voren om het geld te
verdelen aan de hand van het aantal
aangedragen leden. “Maar het aantal
leden per vereniging is niet meer te
achterhalen bij GlaswebVenray”, zei
voorzitter Annemarie van Kruijssen
in de dorpsraadvergadering van
maandag 24 juni. “Daarom vragen

we de verenigingen om met ideeën
te komen voor de besteding.
Dan kunnen we kiezen en hier
over stemmen.” Als er geen of te
weinig initiatieven zijn, dan over
weegt de dorpsraad het bedrag van
3.520 euro toe te voegen aan het
leefbaarheidbudget.

Grote belangstelling voor enquête en inloopuurtje

Inwoners praten massaal
mee over Vlakwaterbos
Ruim vierhonderd mensen vulden de korte enquête van de gemeente Venray over het Vlakwaterbos in.
Daarnaast bezochten zo’n vijftig omwonenden het inloopuurtje in ’t Schöpke in Veltum.
Uit de gesprekken, de enquête
en het inloopuurtje kwamen ver
schillende wensen naar voren.
In grote lijnen zijn betrokkenen,
gebruikers en omwonenden het er
over eens dat het Vlakwaterbos een
groen en rustig gebied moet blijven
met vooral ruimte voor de natuur.
Inwoners zijn er blij mee dat ze dicht
bij het stedelijk gebied een groene
long vinden waarin ze tot rust

kunnen komen. Voor de gemeente
wordt die basisgedachte een belang
rijke bouwsteen onder de visie.
De gemeente gaat aan de slag met
de ideeën om na de zomer tot een
visie op het Vlakwaterbos te komen.
In die visie wordt geformuleerd wat de
gewenste ontwikkelrichting voor het
gebied is en welke initiatieven daar
wel en niet aan bijdragen. Dit voor
jaar startte een gespreksronde waarin

gevraagd werd naar de wensen
van alle betrokkenen met het bos.
De gemeente organiseerde een
enquête en het inloopuurtje met
omwonenden om de gebruiker en
de omwonende een stem te geven
in het proces. Uiteindelijk moet het
intensieve participatietraject ervoor
zorgen dat zoveel mogelijk inwo
ners zich herkennen in de uiteinde
lijke visie.

1 ARTIKEL
% ARTIKELEN
% ARTIKELEN
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vanaf vrijdag 28 juni

%
%
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Math Göbbels aan de slag bij BiblioNu

Nieuwe directeur
voor BiblioNu

Vertraging huisjes
Roekenbosch

De Raad van Toezicht van BiblioNu heeft Math Göbbels aangesteld als directeur-bestuurder ad interim.
Göbbels is één dag in de week aan de slag op de locaties in Venray en Horst aan de Maas.
Na het vertrek van de vorige
directeur-bestuurder werden diens
taken grotendeels overgenomen
door de vestigingshoofden in Horst
aan de Maas en Venray. De Raad
van Toezicht van BiblioNu nam
de verantwoordelijkheid voor het
opstellen van een gedegen herstel
plan voor de Venrayse vestiging en
stelde daarom Peter ter Huurne aan
als tijdelijk projectleider. Die taak
is afgerond en Ter Huurne overlegt
nu met de gemeente Horst aan
de Maas over de invulling van de
bibliotheekvisie in die gemeente.

Jarenlang werkzaam
bij Cubiss
Math Göbbels (52), woonach
tig in Vleuten, is gespecialiseerd in
kwaliteitsmanagement en certifi

cering, zowel bij bibliotheken als
elders. Göbbels: “Plannen maken,
ze uitvoeren, kritisch volgen en
waar nodig verbeteringen door
voeren: dat is mijn aanpak.” Bij
BiblioNu gaat Göbbels de interne
bedrijfsvoering optimaliseren, de
begrotingsdiscipline bewaken, de
ingezette cultuuromslag begeleiden
én uitvoering geven aan het werk
plan. Math Göbbels was jarenlang
werkzaam bij Cubiss, dat in Limburg
de brugfunctie vervult tussen lan
delijk beleid en de individuele
lokale bibliotheken. Göbbels is dan
uitstekend op de hoogte van het
(Limburgse) bibliotheekwerk. Hij is
geboren en getogen in Kerkrade.
“Ik vind het een prachtige uitda
ging om BiblioNu verder te helpen,”
zegt hij. “We zijn een organisatie-inontwikkeling die transformeert van

Voormalig vakantiepark

een klassieke in een maatschappij
gerichte bibliotheek.

Op het voormalig vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck is
vertraging opgelopen met de verhuur van huisjes. Inmiddels zijn de
problemen opgelost en kunnen de bewoners van de 44 huisjes die een
woonvergunning hebben, intrekken. Dat laat het college van B&W
weten op vrijdag 21 juni.

‘Willen onmoetings
plek zijn’
“BiblioNu is niet een grote boe
kenkast, maar een organisatie in
het hart van de samenleving die
wil bijdragen aan gemeentelijke
thema’s op het gebied van sociale
cohesie, participatie, zelfredzaam
heid en de aanpak van taalach
terstanden. We willen ook een
ontmoetingsplek zijn. Een belang
rijk doel is dat medewerkers meer
eigen verantwoordelijkheid krij
gen. Zo wil ik het pad effenen voor
de nieuwe directeur.” De Raad van
Toezicht beraadt zich na de zomer
over de toekomstige leiding van
BiblioNu.

Omwonenden Oirlo praten
verder met Work and Stay
Work and Stay, dat 250 arbeidsmigranten wil huisvesten bij de A73 in Oirlo, praat na twee bijeenkomsten in
Oirlo en één in Castenray alleen nog verder in kleine kring. Bij de bijeenkomst in het Parkhotel in Horst op
woensdag 19 juni waren acht personen aanwezig.

Oorzaak voor de vertraging is
dat de belastingdienst de aanvra
gen voor huurtoeslag van de eerste
bewoners consequent heeft afge
wezen, zo laat het college weten.
De belastingdienst had de wijzi
ging in het toegestane gebruik van
de woningen niet op tijd veran
derd, waardoor de huurtoeslag niet
verleend kon worden. Kerngroep
Blitterswijck heeft zich ingezet
om de woningen die door Wonen
Limburg worden verhuurd, ook in

te zetten voor de huisvesting van
jongeren uit Blitterswjick. Wonen
Limburg laat weten dat er vanuit
jongeren uit Blitterswijck via de
Kerngroep geen enkele aanvraag
is ontvangen voor het huren van
een woning op het park. Via ‘Thuis
in Limburg’ waar woningzoeken
den hun belangstelling voor een
woning bij een van de Limburgse
woningscorporaties kenbaar kunnen
maken, heeft zich één jongere uit
Blitterswijck gemeld.

Leunen

Bevrijdingsfeest
loopt subsidie mis
Leunen viert op zondag 6 oktober het bevrijdingsfeest met een
uitgebreid programma in de St. Catharinakerk. De subsidieaanvraag
werd niet gehonoreerd door de commissie Venray viert 75 jaar vrijheid.
“We voldeden niet aan de criteria”, zei voorzitter Annemarie van
Kruijssen tijdens de dorpsraadvergadering op maandag 24 juni.

“Het was een constructieve bijeen
komst die goed was voorbereid”, zei
Sander Hellegers maandag 24 juni in
de dorpsraadvergadering van Leunen.
“Work and Stay gaat verder met het
plan en met de ontsluiting op de A73.”
Hij was de enige vertegenwoordiger
vanuit de dorpsraden. “Er waren vijf
omwonenden en nog twee bestuurs
leden van de modelvliegclub.” Van
Work and Stay waren directeur Lottie
van Gerven en adviseur Leon Litjens
aanwezig bij de bijeenkomst. Na de

hevige kritiek van omwonenden kon
digde Leon Litjens op 5 juni tijdens de
bijeenkomst in Castenray aan alleen
nog door te gaan met mensen die
graag in gesprek willen blijven.

Zorgen van
agrariërs
“Wij respecteren de tegenstan
ders. Maar daarmee is het klaar. Het
heeft geen zin om met die groep ver
der te praten”, kondigde Litjens aan.

Tijdens de bijeenkomst van 19 juni
uitten enkele agrariërs in de buurt
hun zorgen over de mogelijke uitbrei
ding van hun bedrijf. De leden van de
modelvliegclub vrezen belemmerd te
worden in hun vliegactiviteiten aan
de Sinnesstraat. Om aan deze bezwa
ren tegemoet te komen besloot Work
and Stay het logiesgebouw van twee
verdiepingen te situeren tegen de bos
rand, zo ver mogelijk van het vliegter
rein. Het arbeidsmigrantencomplex
blijft maximaal tien jaar staan.

Gemeente Venray stelde 25.000
euro subsidie beschikbaar voor de
diverse herdenkingsactiviteiten.
Leunen diende de subsidieaanvraag
pas in na de sluitingsdag van 15
maart. Van de ingediende 25 initi
atieven ontvingen er 21 subsidie.
Een criterium is dat de festiviteiten
plaatsvinden in de periode van 18
oktober 2019 tot en met 5 mei 2020.
Leunen werd bevrijd op 19 oktober
1944. De Leunse werkgroep had al
eerder 6 oktober als herdenkings
datum uitgekozen. “We hadden dit
eerder bij de gemeente moeten
aankondigen. Die datum konden we

niet meer verzetten”, zei Annemarie
van Kruijssen die goede hoop heeft
alsnog een financiële bijdrage te
krijgen. “We komen misschien nog in
aanmerking voor een incidentele of
stimuleringssubsidie.”

Bevrijdingsweek
Bij de viering in Leunen op
6 oktober is veel aandacht voor
muziek. Er zijn enkele bandjes
ingehuurd evenals verhalenvertel
ler Frans van de Pas uit Ysselsteyn.
Basisschool De Meent is bij het pro
ject betrokken, de school organiseert
een bijzondere bevrijdingsweek.
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Blitterswijckse zwemt 2 kilometer met Van der Weijden mee

‘Beladen dag’ voor Jo-Anne Jochijms
Blitterswijck
Jo-Anne Jochijms uit Blitterswijck zwom zaterdag 22 juni 2 kilometer met Maarten van der Weijden mee.
Ze haalde met haar actie een bedrag op van 2.396 euro voor de Maarten van der Weijden foundation.

Op vrijdag 21 juni dook Maarten
van der Weijden opnieuw het
Friese water in om in vier dagen de
Elfstedentocht te zwemmen en zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor kan
keronderzoek. Maandag 24 juni om
19.30 uur finishte hij na 197 kilometer
zwemmen in Leeuwarden. De veertig
jarige Jo-Anne uit Blitterswijck zwom
op zaterdag 22 juni het stuk van het
Johan Frisokanaal tot de jachthaven
met hem mee. Voor haar had deze dag

een emotionele waarde, omdat op
22 juni zes jaar geleden haar moeder
overleed aan alvleesklierkanker. “Met
de zwemtocht wil ik iets doen om bij
te dragen aan onderzoek naar herstel,
genezing of een dragelijk en waardig
einde. Er moet meer geïnvesteerd wor
den in immuuntherapie”, vertelt ze.

Historische start
Het startmoment was volgens
Jo-Anne hectisch. Doordat Maarten

voor op schema lag, moesten de
‘meezwemmers’ eerder vertrekken.
“Daarnaast stond mijn buddy nog in
de file. En na de start kreeg ik na tien
slagen borstcrawl een blessure, waar
door ik verder moest zwemmen met
de schoolslag. Ik heb me er door heen
geslagen. Het was zwaar en heftig
op fysiek en mentaal gebied. Op het
mentale gedeelte kun je niet voorbe
reid zijn, het blijft een beladen dag.
Iedereen heeft een persoonlijke reden

Sociale eetcafés

Allerlei Gastvrij failliet
Allerlei Gastvrij, exploitant van sociale eetcafés in zorgcentra is failliet verklaard. De uitbater van de horeca
in het Schuttersveld in Venray zou een schuld hebben van 12 miljoen. Het Schuttersveld in Venray kreeg eind
vorig jaar een tweede leven doordat Allerlei Gastvrij samen met vijf maatschappelijke partijen de krachten
bundelde.
Allerlei Gastvrij is een onderdeel
van de bv Allerlei Ontzorgd. En deze
bv maakt deel uit van de Blueprint
Group, waaronder zo’n achttien bv’s
hangen die allemaal actief zijn in
de sector zorgen/wonen. Directeur
Albert Verschuren maakte begin juni
in een mail aan het personeel bekend
dat Allerlei Gastvrij met financiële
problemen zat. Daarbij verlangde hij
van zijn personeel om te blijven wer
ken tot nader bericht van de curator
of het UWV.
Inmiddels is het faillissement

aangevraagd en bezochten de taxa
teurs op dinsdag 25 juni de eetcafés in
Venray en Blerick. Maar volgens een
werknemer van Allerlei Gastvrij heeft
het personeel lang in onzekerheid
gezeten.

Verrassing voor
personeel
“Er zijn contracten getekend
voor tien jaar en we zitten in een
opbouwperiode. Een faillissement
kwam daarom als een verrassing.

Het personeel werd aan hun lot
overgelaten. Het is onduidelijk of we
ons salaris vanaf mei nog krijgen.
Ook het vakantiegeld hebben we
niet gehad. Lange tijd was de direc
tie niet bereikbaar voor vragen en
namen ze niet de leiding over het
probleem. Inmiddels zijn er wel weer
nieuwe bv’s opgezet door de direc
teur. Ik vind het vreemd. Deze zaak
is niet jofel”, aldus een medewerker
die anoniem wilt blijven.
Directeur Albert Verschuren is
niet bereikbaar voor commentaar.

om mee te zwemmen en dat schept
een band. Je doet het echt met elkaar.”
Voordat Jo-Anne, die ook lid is
van de zwemclub in Horst, begon aan
de zwemtocht op zaterdag 22 juni,
trainde ze zowel in het zwembad als
in het open water. “Om mijn uithou
dingsvermogen te trainen, zwom
ik honderd banen in het zwembad.
Ook oefende ik een week van te voren
in het open water van de Kasteelse
Bossen in Horst. Tijdens mijn training
kwam ik niet verder dan 1,5 kilometer.
In het open water heb je totaal geen

controle en geen oriëntatie. Daar moet
je tijdens het zwemmen totaal niet
over nadenken.”
Ondanks dat ze tijdens de trai
ning geen 2 kilometer in het open
water zwom, lukte dit wel tijdens de
Elfstedentocht van Maarten. “Ik heb
mijn ding gedaan en ben trots op
mijn prestatie. Het is zuur dat ik mijn
streefbedrag van 2.500 euro net niet
heb opgehaald, maar ik ben dank
baar voor de gulle giften. Het was een
mooie ervaring, die ik volgend jaar wil
overdoen.”

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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Jeugdprojecten Jop en Sharon
Er zat een visser aan de waterkant,
de zon ging onder,
het was tijd om naar huis te gaan.
Intens verdrietig maar ook dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekend,
hebben wij na een kort ziekbed en voorzien
van het H. Sacrament der Zieken, afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ‘ôzze pap’, opa en ‘super opa’

Piet van de Voort
echtgenoot

Zus van de Voort – van Dijk
† Swolgen, 19 juni 2019

Swolgen, 24 december 1935

Ine en Twan
Milou en Dennis
Nils
Renée en Rick
Meggy en Sebastiaan
Ans en Jac
Joep
Guusje en Davy
Marly en Bert
Jaimy
Cherel

‘Jongeren meer binden
aan Leunen’
Jop Janssen en Sharon Linskens uit Leunen starten na de zomer een project met activiteiten voor twee jeugdgroepen, van 4 tot 11 jaar en van 12 tot 16 jaar. Ze klopten maandag 24 juni aan bij de dorpsraad, ook voor
financiële steun. “Een geweldig initiatief”, prees vicevoorzitter Ger Litjens.
Jop Janssen vindt dat zijn dorp de
jonge kinderen te weinig te bieden
heeft, vertelde hij in de dorpsraadver
gadering. “Leunen is groter geworden
en veel nieuwe inwoners zijn gericht
op Venray. Het saamhorigheidsge
voel dat ik uit mijn eigen jeugd in
Leunen ken, is er niet meer. Dat wil
len we graag terugbrengen.” Beide
initiatieven zijn los van elkaar ont
staan. Sharon Linskens wilde graag iets
organiseren voor de kinderen vanaf
groep 8 tot een jaar of zestien. “Leunen
ligt dicht bij Venray en ik vind dat wij
als dorp de kinderen te weinig bie
den. Toevallig hoorde ik dat Jop bezig
was met activiteiten voor een jongere
groep. Ik heb contact met hem gezocht,
want dit sluit mooi bij elkaar aan.”
De eerste activiteiten starten in
september. “We willen bijvoorbeeld

iets doen met de Sinterklaasintocht
en Koningsdag”, vertelt Jop. “Toen ik
op de basisschool zat, versierden we
onze fiets en deden we spellen op het
sportpark. Dat is er niet meer. Ook het
Zomerfeest is weggevallen. We wil
len dat er meer binding komt en dat
de kinderen elkaar vaker zien. We zijn
al met tien vrijwilligers en vijftien
kinderen en dat kunnen er gemakke
lijk 35 worden. Twee leerkrachten van
de basisschool denken mee. Dit komt
ook de leefbaarheid van het dorp ten
goede.” Hij zoekt ook naar verbinding
met verenigingen. “De fanfare heeft
weinig jeugdleden. We kunnen de fan
fare uitnodigen om zich te presenteren,
zodat er wellicht kinderen enthousiast
worden om muziek te maken.”
De jongste groep komt maande
lijks op een zaterdagmiddag bij elkaar

in het dorpscafé, de eerste keer op
21 september. Voor de oudere groep
is er iedere twee maanden op vrijdag
avond een activiteit in mfc De Baank,
zoals een wipe-out, cocktailparty
en volleybaltoernooi. De start is op
27 september.

Financiële
bijdrage
De dorpsraad is bereid een financi
ële bijdrage te geven uit het leefbaar
heidbudget. Voorzitter Annemarie van
Kruijssen stelde voor dat beide pro
jecten een kostenraming maken voor
de rest van dit jaar. “Reken uit wat je
nodig hebt en kom dan terug bij de
dorpsraad. In het najaar bekijken we
het opnieuw voor de activiteiten van
volgend jaar.”

Proefmetingen ‘Boeren
en buren’ van start

Truus en Peter
Laura en Remco
Finne
Arjan en Femke
De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 25 juni 2019.
De zeswekendienst is op zondag 28 juli 2019.

Na drie maanden van voorbereidingen, gaan binnenkort de eerste proefmetingen voor het project Boeren en
buren van start. Deze metingen worden gedaan in het buitengebied van Leunen. Het is de eerste concrete stap in
het project waarin boeren en burgers in Venray samen de luchtkwaliteit van hun omgeving gaan meten. Ze
krijgen daarbij hulp van de gemeente Venray, de provincie Limburg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM).

&

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

Hortensia’s veel srt. (div.
aanbiedingen), Vlinderstruik e.a.
tuinplanten. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08.
Open zaterdag 29 juni van 9.30-16.30
uur. Zaterdag 6 en 13 juli van 10.0013.00 uur. Evt. na afspraak. Oude
Heldenseweg (naast 13a ) Maasbree.
Te koop zoete kersen, zelf plukken,
€ 2,-/kg en morellen (zure kersen).
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

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.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Zowel voor omwonenden van vee
houderijen als voor de agrariërs zelf is
het verkrijgen van inzicht in de lucht
kwaliteit en mate van luchtverontrei
niging in de woonomgeving van groot
belang. Door samen te meten, hopen
ze de nodige informatie te verzamelen.
De boeren kunnen de meetgegevens
ook inzetten in hun dagelijkse bedrijfs
management. Daarnaast wordt onder
zocht wat de invloed van het samen
meten is op de onderlinge relaties tus
sen betrokken boeren, omwonenden
en lokale overheid. Op dinsdag 25 juni

kwamen de deelnemers voor het eerst
bij elkaar om kennis te maken en om
ideeën en wensen voor het meetplan
met elkaar uit te wisselen.

Eerste bijeenkomst
en start proef
Aanwezig waren deelnemende
veehouders en omwonenden, verte
genwoordigers van de LLTB en Gezond
Leefmilieu Venray, medewerkers van
het RIVM en de gemeente. Er zijn
concrete afspraken gemaakt, onder

andere over de eerste proefmetingen
die al voor de zomer van start gaan.
Deze proefmeting met fijnstofsensoren
wordt gedaan in een van de onder
zoeksgebieden aan de Scheiweg in
Leunen. Deelnemers uit dat gebied
kregen na afloop van de bijeenkomst
daarvoor de sensoren mee naar huis.
Na deze eerste proef is het de bedoe
ling dat de echte metingen op meer
dere plaatsen in Venray in oktober van
dit jaar starten. Naast fijnstof, gaan de
deelnemers ook ammoniak en stik
stofdioxide meten.
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‘Meer geld voor bibliotheken op basisschool’
Daan Janssen, fractievoorzitter van D66 in Venray, pleit voor ervoor dat
de gemeente meer geld beschikbaar stelt voor de bibliotheken op school.
“Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf leerlingen een taalachterstand
heeft wanneer ze van de basisschool gaan en dat drie op de vier kinderen
geen plezier heeft in lezen”, zegt Janssen. Hij wil daarom dat er in het
nieuwe plan rondom de bibliotheek meer geld beschikbaar komt voor de
uitbreiding van de bibliotheek op basisscholen.
BiblioNu liet in de commissie verga
dering van donderdag 13 juni al weten
dat de bibliotheekvisie, goedgekeurd
door de gemeenteraad, hier niet con
creet genoeg over is. BiblioNu heeft
aan de hand van de visie een werkplan
opgesteld over de toekomst van de
bibliotheek. “De visie is niet heel con
creet over de bibliotheken op school.
Een bibliotheek op school kost 64 euro
per leerling. Wij moeten het met min
der geld doen, dus we moeten ergens
snijden”, aldus Peter Ter Huurne van
BiblioNu. Janssen is het daar niet mee
eens, hij vindt dat de visie wel duide
lijk is over de uitbreiding van de biblio
theek op school. “Daarnaast vind ik dat
we eerst naar de inhoud moeten kijken,
en dan pas naar het budget. Bij iedere
basisschool bestaat een bepaalde
behoefte voor een bibliotheek. Ik vind
dat je maatwerk moet leveren aan de
scholen, zeker in een tijd waarin lezen
door de technologische ontwikkelingen
voor kinderen niet meer zo vanzelfspre
kend is”, aldus Janssen. Marcel Reulen,
directeur van SPOV Venray, ziet zeker
een meerwaarde in een bibliotheek op
school, maar ziet dat niet als de enige

oplossing. “De oplossing is niet om op
iedere basisschool een schoolbiblio
theek te plaatsen. Ik geloof niet dat een
probleem als laaggeletterdheid meteen
wordt opgelost als je op iedere basis
school een fysieke bibliotheek plaatst.”
Reulen ziet meer in een integraal plan.
“Denk bijvoorbeeld aan nieuwe manie
ren van lezen, een uitgebreider pakket
van deelcollecties en omgaan met de
digitalisering”, aldus Reulen. Hij zegt
niet in kaart te hebben om wat voor
bedragen het dan gaat.

Ontmoetingsfunctie
Janssen vindt dat de jonge
ren tussen de twaalf en achttien
jaar er bekaaid vanaf komen in het
opgestelde werkplan van BiblioNu.
“De ontmoetingsfunctie komt veel te
weinig naar voren in het herstelplan.
Het organiseren van leuke evenemen
ten voor jongeren hoeft ook helemaal
niet veel geld te kosten. Denk eens
aan een maandelijks moment om aan
een profielwerkstuk te werken. Zo’n
activiteiten worden nu te weinig geor
ganiseerd en komen ook in de plan
nen onvoldoende naar voren”, aldus

Vervolg voorpagina

Directeur NLW Peter
Fleuren vertrekt

Janssen. “De bieb wordt, naar alle
waarschijnlijkheid, verhuisd naar het
centrum, maar we doen niks aan ont
moeting. Dat is vreemd”, zegt hij. Ten
aanzien van het budget voor de biblio
theek maakt Janssen een vergelijking
met gemeente Weert, qua grootte

vergelijkbaar met Venray. “In Venray
betalen we 14 euro per inwoner en
in Weert wordt 17 euro per inwoner
betaald”, zegt hij. Dat verschil is niet
zo groot, maar in Weert neemt de
gemeente ook de huisvestingskosten
van zo’n 150.000 euro voor haar reke

ning. “Dan heb je het toch over een
substantieel gedeelte”, stelt hij. Wij zijn
in ieder geval bereid om er extra mid
delen voor vrij te maken.” De gemeen
teraad van Venray vergadert donderdag
27 juni over het herstelplan en de loca
tie van de bibliotheek.

‘Vertraging aanpak
Deurneseweg’
De herinrichting van de Deurneseweg (N270) loopt vertraging op door de recente uitspraak van Raad van
State over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Het is een tegenvaller voor het wegenproject dat eind 2021
of begin 2022 van start zou gaan.
Gedeputeerde Eric Geurts en wet
houder Jan Loonen ondertekenden
dinsdag 12 maart de realisatieover
eenkomst in het gemeentehuis van
Venray. Het herinrichtingsplan voor
de eerste fase van de Deurneseweg
(N270) was na jarenlange voorberei
ding rond. Voor het wegdeel tussen
Intratuin in Venray en Oostrum is 22
miljoen euro uitgetrokken.
De projectleider van provin
cie Limburg waarschuwde toen
al dat Raad van State roet in het
eten kan gooien door het PAS af te
keuren. Dat gebeurde begin juni.
Kwetsbare natuurgebieden, zoals

Boschhuizerbergen in Venray en
Maasduinen in de gemeente Bergen,
moeten beter beschermd worden tegen
de uitstoot van het verkeer. Bij een te
hoge stikstofemissie moeten er extra
maatregelen worden genomen, anders
wordt de vergunning niet verleend.
Het uitstel van de aanpak van
de N270 kwam maandag 24 juni
ter sprake in de dorpsraadvergade
ring van Leunen. Dorpsraadlid Twan
Hanssen had het nieuws vernomen
van een medewerker van gemeente
Venray. De dorpsraad reageerde enigs
zins verbaasd op het bericht. “Vreemd
dat de dorpsraad niet geïnformeerd

is”, luidde de reactie. De Leunse
dorpsraad heeft zich intensief bezig
gehouden met de weginrichting. Zo
wist de dorpsraad te voorkomen dat
het viaduct tussen Leunen en Venray
wordt gesloopt en vervangen door
een turborotonde.
Een belangrijk onderdeel is het
oplossen van de knelpunten bij
A73 en Evenementenhal. Om het
verkeer beter te laten doorstro
men, verdwijnt de rotonde bij de
Evenementenhal en komen er krui
singen met slimme stoplichten. De
uitvoering van de werkzaamheden
duurt ongeveer een jaar.

Leegloop in de bestuurlijke top

Secretaris Joosten v
 ertrekt
bij gemeente
NLW: “Nu deze fase succesvol is
afgerond, start de transformatiefase.
Een fase waarin de uitdaging is het
bedrijf gezond te houden en vol
doende werkgelegenheid te creëren.
Fleuren heeft aangekondigd het stokje
met ingang van deze nieuwe fase over
te dragen. Fleuren: “De stabiliteit die
NLW aan mensen met een arbeidsbe
perking biedt, levert een belangrijke
bijdrage aan hun leefkwaliteit. Dat
heeft mij altijd veel voldoening gege
ven.” Vic Brouns, voorzitter van de OR,

laat weten het besluit van Fleuren te
respecteren. “Wij vinden het een wijs
besluit en respecteren de beslissing.
Nu er een nieuwe fase aanbreekt,
vraagt dit een andere aanpak en aan
sturing”, aldus Brouns. De OR laat ver
der weten dat de problemen hiermee
niet zijn opgelost en dat ze nog altijd
antwoorden willen op de kwesties die
ze hebben aangekaart. Fleuren wordt
in eerste instantie opgevolgd door
een interim manager. Het is nog niet
bekend wie dat wordt.

Gemeentesecretaris Karel Joosten gaat binnenkort weg bij de gemeente Venray. Er is een leegloop in de
bestuurlijke top nadat eerder burgemeester Hans Gillissen en wethouder Carla Brugman al hun vertrek
aankondigden.
Karel Joosten (60) uit Roermond
trad op 1 juli 2010 in dienst bij
gemeente Venray. Hij was de opvol
ger van Piet Lucassen die eerder
dat jaar naar de Veiligheidsregio
overstapte. Joosten was daarvoor
werkzaam bij provincie Limburg
en gemeente Roermond. Joosten
begon in Venray een halfjaar na
de gemeentelijke herindeling op 1

januari 2010. Op die datum werd Hans
Gilissen burgemeester van Venray als
opvolger van Jos Waals.
Gilissen maakte op 25 maart
bekend dat hij op 1 januari 2020
afscheid neemt van Venray. Hij maakt
zijn tweede ambtstermijn van zes jaar
niet meer vol. Naar verwachting wordt
in september zijn opvolger bekendge
maakt. Carla Brugman (Venray Lokaal)

kondigde op 6 juni haar overstap aan
naar provincie Limburg. Ze werd op
22 mei 2018 benoemd tot wethou
der van Venray, een functie die ze
van 2006 tot 2009 al bekleedde in
de voormalige gemeente MeerloWanssum. Brugman wordt op vrijdag
28 juni in Maastricht beëdigd als
gedeputeerde in een extraparlemen
tair college.
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Melkveebedrijf Custers-Keursten in prijzen gevallen

HAS Awards

Voor de achtste keer werd op donderdag 20 juni bij HAS Hogeschool het jaarlijkse HAS Year Event gehouden
mét de uitreiking van de HAS Awards in 4 categorieën: Jong & Ondernemend, Duurzame samenwerking Nonprofit, MKB en Grootbedrijf. Melkveebedrijf Custers-Keursten uit Oirlo viel in de prijzen in de categorie Duurzame
Samenwerking MKB.

andere projecten of opdrachten.
Harold en Jacqueline CustersKeursten zijn agrarisch ondernemers
uit Oirlo. Ze investeerden onlangs in
een productie- en verwerkingsruimte
voor zuivel en hebben recent hun
eerste business to consumer-product
op de markt gebracht: rijstpap. Bij
dergelijke ontwikkelingen werken
ze samen met HAS Hogeschool via
onderwijsprojecten bij verschillende
opleidingen zoals Food Innovation en
Bedrijfskunde en agri-foodbusiness.
Ook bieden ze stages en excursies én
zijn ze momenteel samen met de LIOF
en Vereniging Innovatief Platteland
onderdeel van een betaalde afstu
deeropdracht.

Onderwijs en praktijk
goed afgestemd
Harold en Jacqueline zien de nomi
natie en ook de bijbehorende winst als
een waardering voor het bedrijf. “De
nominatie was al een verrassing en de
winst zeker. Winnen is altijd leuk en
dat is in dit geval niet anders. We zien

Dit jaar kon iedere student of
medewerker een student of bedrijf
nomineren. De bedrijven en studenten

01

met de meeste aanvragen kwamen
op de shortlist. Om genomineerd
00te
worden dienden de bedrijven,00
actief in

nieuws

de agrofood- en leefomgevingssector,
een duurzame samenwerking met de
HAS Hogeschool te hebben door onder

Adver torial

Wijnhoven Horst wordt
Het Atelier van Poels

het echter niet alleen als een waar
dering voor ons bedrijf maar voor alle
bedrijven en personen die zich inzet
ten voor het onderwijs. Het is belang
rijk dat het onderwijs en de praktijk
goed op elkaar afgestemd blijven. Wij
zien ook een duidelijke meerwaarde
van de studenten voor ons bedrijf door
de verfrissende en innovatieve ideeën
en discussies die we met de studenten
hebben. Maar ook voor de studenten
zien we een duidelijke meerwaarde,
omdat een opdracht voor een echt
praktijkbedrijf voor hen net wat
anders voelt als een, door een leraar,
verzonnen fictieve opdracht. Natuurlijk
blijven het studenten in opleiding dus
fouten horen er ook bij, maar onver
wachte of tegenvallende resultaten
kunnen ook leiden tot nieuwe inzich
ten”, aldus Harold en Jacqueline.
Volgens HAS Hogeschool zijn de
awards vooral bedoeld om de rela
ties in het zonnetje te zetten en te
laten zien en hoe belangrijk de school
een samenwerking met het werkveld
vindt. De winnaars kregen een hout
gesneden award.

Organiseren van evenementen

Gladys Events starter
tweede kwartaal
Gladys van den Munckhof is de tweede winnaar geworden in 2019
van het initiatief Starter van het Kwartaal. Zij organiseert evenementen
voor zowel de particuliere als de zakelijke branche. Behalve evenementen organiseren en begeleiden, is Gladys ook bekend als presentator.

Per 28 juni 2019 gaat Wijnhoven Horst verder onder de naam Het Atelier van Poels. Wijnhoven Horst is
gespecialiseerd in vloeren en raamdecoratie en is sinds 2017 onderdeel van de Poels Retail Groep.

Een mooie samenwerking
Het Atelier van Poels, het inspirerende hart van
Poels Wonen & Slapen, heeft de afgelopen jaren een
flinke groei meegemaakt. Om deze groei voort te
zetten heeft het bedrijf besloten om de activiteiten
en producten van Wijnhoven Horst en Het Atelier van
Poels samen te brengen in een zelfstandige winkel.
Ook de huidige website ondergaat een naamsverandering. Klanten kunnen vanaf 28 juni alle productinformatie van Wijnhoven Horst vinden op
www.ateliervanpoels.nl.
Het Atelier van Poels
Het Atelier van Poels zorgt voor een totale
ontzorging op het gebied van wonen. Met het kiezen
en combineren van meubels, stoffen, kleuren en wand-

en vloerbekleding creëert de klant samen met de
persoonlijke stijladviseur zijn eigen, unieke stijl.
Poels Retail Groep
De Poels Retail Groep bestaat uit Poels Wonen &
Slapen, Het Atelier van Poels, Budget Home Store XXL
Horst, Heerlen en Nijmegen. In totaal zijn er bijna 100
medewerkers werkzaam binnen de Poels Retail Groep.

Het Atelier van Poels
Industriestraat 17
5961 PH HORST
077 396 17 77
www.ateliervanpoels.nl

Voor Gladys begon het met
organiseren van evenementen
voor de stichting Ruby and Rose.
Deze stichting zet zich in voor de
strijd tegen gynaecologische kan
ker. Met een speciale golfdag en een
event op Raceway Venray voor Ruby
and Rose, kreeg ze onder bekende
Nederlanders bekendheid en heeft
ze ook buiten de eigen regio een
netwerk opgebouwd. Regionaal is ze
bekend van de Golfhorst en de eve
nementen die daar werden gehou
den, en als presentatrice van Peel en
Maas TV.

Landelijke ambities
Gladys heeft zich ingeschre
ven als zelfstandig ondernemer,

omdat ze door veel bedrijven werd
gevraagd om de organisatie en
begeleiding van evenementen op
zich te nemen. Maar ook presente
ren wil zij meer gaan doen. In de
toekomst wil ze met een eigen team
ook landelijke evenementen gaan
organiseren.
Met de verkiezing van de
Starter van het Kwartaal willen de
gemeente Venray en Horst aan de
Maas, Rabobank Horst Venray en
het Venrays Ondernemers Platform
startende ondernemers een steun
tje in de rug geven. Bovendien dingt
de winnaar mee naar een prijs van
1.500 euro voor de Starter van het
Jaar. Voor meer informatie kijk op
www.venray.nl/ondernemers
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GEPLUKT Jos Thissen

Hij is geboren en getogen in Veulen en houdt van wandelen en fietsen, maar zijn grootste hobby is vissen. Onlangs ving hij een karper van 18 kilo in de Maas. Deze week wordt
Jos Thissen (53) geplukt.
Jarenlang werkte Jos in de bouw
als metselaar. Daarna werkte hij nog
25 jaar in de tuinbouw, maar door
het fysiek zware werk, zocht hij naar
een andere uitdaging. Die vond hij
bij Mertens in Horst, waar hij pakket
ten rond bracht voor de firma. Maar
doordat het bedrijf geen werk meer
voor hem had, zit hij nu zonder werk.
Om zijn dag te vullen wandelt Jos
elke ochtend een rondje in het bos.
“Dan kan ik me ontspannen. Ook fiets
ik best veel, dan fiets ik bijvoorbeeld
naar een van mijn vrienden om te
‘buurten’.” Een of twee keer in de
week gaat Jos met zijn viskar naar
de Maas om daar te vissen. Als acht
jarige jongen ging hij al samen met
zijn vader naar de visvijvers. Ook is
hij lid van de visclub Het Alvertje.
“Ik ben opgegroeid met vissen. Het
is een mooie hobby, omdat je langs
het water vanalles ziet. Sinds twee
jaar doe ik dit aan de Maas, omdat ik
mezelf het doel had gesteld om ooit
Maaskarpers te vangen, nadat ik jaren
op de Zuid Willemsvaart in Helmond
gevist heb en daar een beetje uitge
keken raakte. Ik vind het mooi om
aan de Maas te vissen, omdat een
visvijver of kanaal minder levendig is.
Bij de Maas zie je soms bevers langs
zwemmen of mooie vogels langs
vliegen. Laatst zat een Vlaamse gaai
een half uur op mijn hengel. Dat was
apart.”

Om een karper in de Maas te kun
nen vangen, moet alles kloppen, ver
telt Jos. Als de karpers langs de kant
zwemmen zijn ze het beste te van
gen. “Heb je ze eenmaal gehaakt dan
moet je de vis drillen. Als je geluk
hebt, zwemt hij verder de Maas en
krijg je de ruimte om hem af te rem
men. Dan kan het nog een half uur
duren voordat hij in het schepnet ligt.
Het is zeldzaam om zo’n zware vis te
vangen en ik was daarom ook erg blij
mee toen ik twee keer een karper
kon vangen. In april en mei heb ik in
totaal acht keer een karper aan de lijn
gehad, en maar twee keer lukte het
om hem binnen te halen. Drie weken
geleden ving ik een karper van 93 cm
lang en 18 kilo zwaar. Dat was het
ultieme doel. Ik zal daarom niet ver
klappen op welke plek dit is gelukt,
omdat andere vissers hier dan ook
komen vissen”, vertelt Jos lachend.

Negen papa’s en
zeventien kinderen
Dankzij de vangst van deze karper
is hij vanwege een weddenschap zijn
twee zonen en dochter, en de kinde
ren van zijn kameraden een vat bier
verschuldigd die ze tijdens ‘papadag’
krijgen. Met ‘papadag’ gaat Jos één
keer per jaar met negen papa’s en in
totaal zeventien kinderen een week
end weg. “Al sinds de kinderen klein

zijn, overnachten we met zijn allen
ergens in een tent op het evenemen
tenterrein in Well. Samen barbecueën
en drinken we gezellig wat bij een
eenvoudig kampvuur. Op de zondag
gaan we meestal op een korte excur
sie. Het is speciaal dat de kinderen
nog altijd mee willen, mijn kinde
ren zijn inmiddels al 16, 18 en 20.
Toch vragen ze me elk jaar wanneer
de ‘papadag’ is.”
Voor sociale contacten maakt Jos
graag tijd. Samen met tien vrienden
vieren ze elke maand feest bij iemand
thuis. “Omdat sommige verjaardagen
in dezelfde maand plaatsvinden, heb
ben we afgesproken om elke maand
een verjaardag te vieren, zodat de
feesten verspreid zijn. Die feesten zijn
altijd gezellig.” Drie jaar geleden gaf
hij samen met twee vrienden naar
eigen zeggen een knalfeest, omdat
ze alle drie 50 jaar werden. “Het
was een super feest met 250 gas
ten. We hadden een grote tent en
een dj gehuurd. In augustus ben ik
25 jaar getrouwd met mijn vrouw,
maar omdat ik met mijn vijftigste
verjaardag al groot feest heb gehou
den, hebben mij vrouw en ik beslo
ten om ons jubileum met het gezien
te vieren.” Jos koos ervoor om eind
mei samen met het gezin een rond
reis door Kroatië te maken. Dat was
volgens hem een geweldige vakantie.
“We hadden een open bus gehuurd

waarmee we 1.500 kilometer gere
den hebben. Ik vind Kroatië een mooi
land en vooral het eten was daar erg
goed. Een van de mooiste plekken

vond ik de Plitvice waterval. Wij zijn
al jaren niet op vakantie gegaan,
daarom was deze vakantie wel erg
speciaal voor ons”, sluit Jos af.

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 25

De coffeeshops moeten verplaatst worden
Het college van B&W in Venray start een integrale verkenning om te kij
ken naar de problematiek in de Vergeten Driehoek en de omgeving daarvan.
Onderdeel is om de haalbaarheid van het verplaatsen van de coffeeshops te
onderzoeken. Enerzijds kan het verplaatsen leiden tot minder overlast en een
aantrekkelijker centrum. Anderzijds kan het ertoe leiden dat de problemen
verschuiven naar een andere locatie. De stelling luidde: De coffeeshops moe
ten verplaatst worden.
70 procent van de respondenten is het met de stelling eens. Theo Swinkels
reageerde op Facebook: “Verplaatsen naar elders, buiten een woonwijk.
De nieuwe plek met voldoende eigen parkeerplaatsen moet optimaal inge
richt worden zodat handhaving eenvoudiger en beter kan. Maak er een
‘drugs-drive in’ van met een bezorgservice. Dat de overlast van straathandel

toeneemt is niet zo, die wordt hooguit beter verdeeld.” Gijs Schapendonk liet
op Facebook weten voor de verplaatsing van de coffeeshop te zijn. Hij wil dat
ze buiten een woongebied neergezet worden. “Én je goed afvragen of er in
Venray twee coffeeshops nodig zijn of dat we dit beter kunnen verdelen met
omliggende gemeenten.”
30 procent van de respondenten ziet de verplaatsing van de coffee
shops niet als de oplossing van de problemen rondom de Vergeten Driehoek.
Ruud Tijssen: “Als je de shops verplaatst dan los je het probleem toch niet op?
Dan verplaats je het probleem toch?” Willem Smeltink reageert op Facebook:
“Iedereen die vindt dat ze niet verplaatst hoeven worden zegt dat omdat ze
de coffeeshops niet in de eigen buurt willen. Dat is nu juist het argument om
ze ook uit de huidige buurt weg te halen.”

Gemeente Venray zou meer geld beschikbaar moeten stellen voor schoolbibliotheken

eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

taalachterstand heeft wanneer ze van de basisschool gaan en dat drie op de
Daan Janssen, fractievoorzitter van D66, pleit ervoor dat de gemeente
meer geld beschikbaar stelt voor bibliotheken op school. Hij wil daarom dat er vier kinderen geen plezier heeft in lezen”, zei Janssen.
Toch zijn er in Venray maar op drie basisscholen een bibliotheek
in het nieuwe plan rondom de bibliotheek meer geld beschikbaar komt voor
de uitbreiding van de bibliotheek op basisscholen. Op dit moment hebben drie gevestigd. BiblioNu stelt een meerwaarde te zien in schoolbibliotheken,
maar geen middelen te hebben om dit te realiseren. “Een bibliotheek op
basisscholen in de gemeente Venray een bibliotheek op school. Wat vindt u?
school kost 64 euro per leerling. Wij moeten met minder geld meer doen,
De stelling deze week luidt: Gemeente Venray moet meer geld beschikbaar
dus we moeten ergens snijden”, aldus de Ter Huurne, lid van de Raad van
stellen voor schoolbibliotheken
Toezicht van BiblioNu.
Uit onderzoek van de Universiteit Leiden blijkt dat door de inzet van de
“De oplossing is niet om op iedere basisschool een schoolbibliotheek te
bibliotheek op school, leerlingen (zowel jongens als meisjes) op school meer
plaatsen. Ik geloof niet dat een probleem als laaggeletterdheid meteen wordt
gaan lezen waardoor de leesvaardigheid sterk vooruit gaat. Volgens Janssen
opgelost als je op iedere basisschool een fysieke bibliotheek plaatst”, aldus
bestaat bij iedere basisschool een bepaalde behoefte voor een bibliotheek.
de directeur van SPOV Venray.
“Ik vind dat je maatwerk moet leveren aan de scholen, zeker in een tijd
Gemeente Venray moet geld beschikbaar stellen voor schoolbibliotheken
waarin lezen door de technologische ontwikkelingen voor kinderen niet meer
Wat vindt u?
zo vanzelfsprekend is. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf leerlingen een

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.

College trekt lange neus
Reeds vorig jaar bij de aankoop van het Albert Heijn-pand had het
college slechts één doel voor ogen: “Daar komt de bibliotheek straks in”.
Later bevestigde het College van B&W dat nog eens in hun visie op de
toekomstige bibliotheek. Zelfs naar de oproep van de voltallige raad om
de locatiekeuze los te koppelen, werd niet geluisterd. Het college stoomt
met oog en oorkleppen recht op haar doel af en trekt daarmee een lange
neus naar de raad.
Het college presenteerde onlangs
een uitgewerkt plan waarin Biblionu
méér gaat doen binnen de subsi
diegrens. Er wordt een eenmalige
bijdrage van 132.000 euro gevraagd

voor een doorstart van het ver
nieuwde werken in de bibliotheek.
Tot zover was er nog niet veel aan
de hand en lag er een redelijk goed
verhaal. Maar wat schetst onze ver

bazing? Het college heeft wederom
willens en wetens het plan vastgekop
peld aan een verhuizing naar het oude
Albert Heijn-pand. De gehele raad had
een maand eerder unaniem aan het
college opgedragen deze verhuizing
juist los te koppelen van de inhoud
van het bibliotheekwerk.
Voor VVD Venray blijft het belang
rijk dat we een toekomstbestendige
kwaliteitsbibliotheek krijgen in Venray.
Dus willen we eerst beslissen over de
inhoud van het bibliotheekwerk en

pas daarna waar je dit het beste
kan doen. Zie het als een vakantie.
Eerst bedenken wat voor reis we
willen en dan pas het hotel boe
ken. Als uiteindelijk blijkt dat we
op strandvakantie willen, zijn we
blij dat we Asteria nog niet hebben
vastgelegd. Deze donderdag is hier
over een raadsvergadering waar we
constructief over de inhoud zullen
meepraten.
Bas Künen,
VVD Venray

Veilig op (de) weg
Planmatig onderhoud en het hebben van veilige wegen is meer dan
noodzakelijk in Venray. Wij zijn erg geschrokken van het geschetste
beeld in het monitoring beleidsplan onderhoud wegen 2018-2020, omdat
de veiligheid van de weggebruikers hier in het geding is. Venray Lokaal
heeft al vaker gewezen op de ambities die Venray heeft en dat een
goede infrastructuur daar niet kan ontbreken. De vraag is dan ook of er,
naast de uitvoering van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden,
niet extra maatregelen nodig zijn. Helaas is er in dit plan weinig concreet
gemaakt, wat bij ons vragen opriep.
Wij vinden het zorgwekkend dat
meerdere wegen in de buitengebie
den in toenemende mate verslech

teren door het toenemende brede
landbouwverkeer met bijbehorende
transporten. Deze ontwikkeling zien

wij dan ook niet los van grootschalige
industrialisatie in de agrarische sec
tor. In de Commissie Wonen van dins
dag 11 juni vroegen wij ons af of het
geen tijd wordt voor een wegenstruc
tuurplan voor aan- en afvoer om zo
de kosten bij de burger te verlichten.
Een ander probleem is dat er bij
afzettingen van wegen, zoals op de
Noordsingel, gekronkel door woon
wijken niet altijd voorkomen wordt.
Dit is problematisch, vooral als
omwonenden hier veel overlast van

ervaren.
Als laatste sprak ik over de vei
ligheid van fietsers in het buiten
gebied. Het wordt heel duidelijk
dat veilige wegen in Venray nodig
zijn als je kijkt naar de snelhe
den van automobilisten, die gesti
muleerd worden door de brede
wegen. Een veilige oplossing daar
voor zouden rode fietsstroken kun
nen zijn, ook in het buitengebied.
Mees Hillenbrink,
commissielid VENRAY Lokaal

Digita
lisering
Onlangs liep ik even door
het centrum van Venray. Wat
mij altijd opvalt, is het veelvuldig gebruik van de telefoons door jongeren.
Overigens niet alleen van
jongeren, want de oudere
generatie kan er ook wel wat
van. Maar goed, waar ik met
mijn vrienden een kleine tien
jaar geleden deed voetballen,
kaarten en wat al niet meer,
zag ik dat de meeste jongeren
nu gekluisterd waren aan het
scherm van hun smartphone.
Tijdens mijn studie communicatiewetenschap vond ik dit al
een interessant thema en heb ik
er veel over gelezen. Toch blijft
het beeld schrijnend als je een
groepje jongeren ziet die allemaal
bezig zijn met hu telefoon.
Even voor de context: tegenwoordig besteedt 60 procent van de
jongeren meer dan drie uur per
dag aan de smartphone, 15 procent brengt zelfs meer dan
6 (!) uur door op het apparaat.
Mogelijke gevolgen, zo beweren
wetenschappers, zijn de achteruitgang van sociale vaardigheden en
het ontwikkelen van overmatige
stress. Door de smartphone ben je
altijd en overal bereikbaar en heb
je ook eerder het gevoel dat je
bereikbaar moet zijn. Dat levert
stress op. Ten aanzien van de
ontwikkelingen bij de bibliotheek
sprak ik met Marcel Reulen,
directeur van SPOV. “Het wordt
een grote uitdaging om de
komende jaren in het onderwijs
om te gaan met de hele digitalisering”, zei hij. Daar ben ik het mee
eens. Een vak zoals medialeer
invoeren op de basisschool, lijkt
me wel een idee. Hoe eerder
jongeren bewust leren omgaan
met de nieuwste technologie, des
te beter. Wellicht is het ook een
idee voor het nieuwe plan van de
biliotheek. Laat jongeren zien met
leuke workshops wat de voor- en
nadelen van technologie zijn.
Misschien wordt het dan ook weer
interessant om naar de bieb te
gaan!
Robert
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aan
Jo-an de Wijs

Limburgs
Dat het Limburgs dialect
eigenlijk wel speciaal is, is
iets wat me nooit echt
opviel. Tot ik dit jaar met
meer mensen uit de
Randstad te maken kreeg,
en ik me echt bewust werd
dat het ‘anders’ is.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Jo-an de Wijs
15 jaar
Raayland college
Smakt

Wat is je favoriete hobby?
Muziek maken. Ik ben er een paar
jaar geleden mee begonnen omdat
we een piano kregen. Ik begon er op
te spelen en vond het heel leuk. Toen
ben ik er mee doorgegaan en uitge
breid met gitaar, ukelele en zingen.
Sinds een paar weken speel ik ook in
een band genaamd ‘Evacuate’. Ik ben
er elke dag superveel mee bezig om
zoveel mogelijk te leren. Ik doe het
met superveel plezier.
Wat is je droombaan?
Het liefst zou ik professioneel zange
res willen worden. Of dat haalbaar is,
weet ik niet. Ik wil de mensen mijn
verhaal vertellen in muziek. Ik wil dit
eigenlijk pas sinds twee jaar geleden.
Toen ben ik pas écht begonnen in de
muziek. Ik zou het liefst gaan stude
ren aan een muziekopleiding zoals
de rockacademie, popacademie of de
Herman Brood academie.
Hoe heb je de bandleden ontmoet?
De gitarist van de band ken ik al best
lang, maar had ik een paar jaar niet
meer gezien. We kwamen elkaar
tegen en raakte aan de praat. Toen
bleek dat hij een bandje zocht om in
te spelen en ik ook. De gitarist kende
nog wel een drummer en toen had
den we alleen geen basgitarist. Maar
toen de gitarist naar een feestje
ging, raakte hij aan de praat met een
vreemdeling die toevallig basgitaar
speelde. En sindsdien zit hij in de
band. We zijn nu echt goede vrien
den en we repeteren elke maandag
avond.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Er zijn zoveel liedjes waar ik goede
herinneringen aan heb, er is wel een
liedje dat ik echt een geweldig num
mer vindt en waar ik speciale herin
neringen aan heb. Dat is namelijk
‘Zombie’ van The Cranberries. Er zit
zoveel emotie in maar is tegelijkertijd
ook super ruig en mooi om te zingen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Ik krijg superveel advies en ze zijn
allemaal supergoed op verschillende
vlakken. De meeste zeggen dat ik
zeker niet moet opgeven, in mezelf
moet blijven geloven, mijn dromen
moet nagaan en vooral mijn hart
moet volgen. Dit helpt mij superveel
en om die redenen ben ik daar nog
steeds mee bezig en probeer ik steeds
meer uit mijn comfortzone te gaan en
nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag vloeiend Frans wil
len spreken omdat het een mooie taal
is. Ook zou ik graag minder onzeker
willen zijn en meer in mijzelf willen
geloven. Verder wil ik zoveel dingen
leren zoals noten leren lezen en leren
drummen. Ook zou ik willen leren hoe
je teksten maakt voor liedjes, want
dat vind ik best lastig.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Meerdere artiesten. Denk aan Shawn
Mendes of Charlie Puth. Maar Freddie
Mercury is ook zeker iemand waarmee
ik een dag zou willen ruilen als hij nog
leefde. Het zijn geweldige mensen
en maken goede muziek. Ze kunnen
ongelofelijk goed zingen en hebben
alle drie een unieke stem.

Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat is elke keer anders, maar het heeft
wel elke keer te maken met muziek.
Dan vertellen ze dat ze trots op me
zijn en dat ze moeten abonneren op
mijn Youtube kanaal. Ik vind het leuk
om te zien wat ze allemaal voor me
over hebben en doen om mij te hel
pen met mijn muziek. Dat is gewoon
super en daar ben ik ze zeker dank
baar voor.
Waar ben je verslaafd aan?
Eten. Ik houd ongelooflijk veel van
eten en vind bijna alles lekker. Ook
kan ik niet zonder mijn vrienden en
familie, die betekenen veel voor mij
en helpen mij ook met veel dingen. En
ik kan ook niet leven zonder muziek.
En ik ga het ook zeker niet proberen, ik
denk dat ik daar niet blij van word.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Raar genoeg niks. Alles gebeurd met
een reden en het heeft mij gemaakt
wie ik nu ben. Misschien was ik niet
met muziek bezig geweest als ik iets
had veranderd. Dus ik ben blij dat alles
is gebeurt zoals het gebeurt. Ook al
was het negatief, ik ben er sterker
door geworden en heb er veel van
geleerd. En van fouten leer je ook en
daardoor wordt je beter in iets.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn vrienden zeggen dat ik altijd
mezelf ben en dat ik mensen goed
help. Slechte eigenschap is schelden
als ik de tekst niet weet bij sommige
liedjes. En misschien dat ik best onze
ker ben over mezelf.
Introvert of extravert?
Ik ben denk ik beide. Ik vind alleen
zijn soms fijn. Dan kan ik in alle rust

nadenken en relaxen. Ik vind met
meerdere zijn ook fijn, want dan kun
je gezellig praten en plezier hebben
met bijvoorbeeld vrienden. Ik hoef
niet per se het middelpunt te zijn, ik
blijf wel lekker een beetje op de ach
tergrond. Ik houd er niet van als het
alleen maar over mij gaat en dat alle
aandacht naar mij moet. Dat komt zo
hypocriet over.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis wil
len maken en andere culturen zien.
Dus naar super veel landen in ver
schillende continenten gaan lijkt me
geweldig. Bovendien vind ik het ook
superleuk om te weten hoe het er in
andere landen uitziet en hoe het er
aan toe gaat. Ik hoef dan niet per se
in een luxe hotel te zitten. Het is ook
leuk om bijvoorbeeld in een gastgezin
te zitten. Ik zou het liefst op reis gaan
met vrienden of familie, want daar
heb ik altijd veel plezier mee.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn muziekinstrumenten, want die
zijn toch wel heel erg waardevol.
Ik ben er vrijwel altijd mee bezig.
In muziek kan ik mijn emotie kwijt
en daarom speel ik graag op mijn
muziekinstrumenten. Ik heb een
piano-, zanginstallatie en elektrische
gitaar gekregen van mijn vader en
moeder. Zelf heb ik mij akoestische
gitaar en mijn ukelele gekocht. En die
wil ik niet kwijt.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb geen voorbeeldpersoon, ieder
een in mijn leefomgeving is dat wel.
Daar haal ik inspiratie en moed van
daan. Ze steunen me en daar schrijf ik
dan een liedje over.
(Foto: Rene Bradwolff)

Nu ben ik misschien ook
wel een geval apart, dat bijna
24/7 dialect praat, en ook
tegen iedereen een ander
dialect. Ik probeer me meestal
wel aan te passen, en bijvoor
beeld mee ‘Zearums’ te
praten als ik met vriendinnen
ben. In America wordt natuur
lijk het Americaanse dialect
gepraat. Dat doe ik ook nog
veel, maar thuis hebben wij
eigenlijk altijd Venrays
gepraat. Je zou zeggen dat het
niet zoveel verschilt, maar als
ik bijvoorbeeld met mij moe
der praat als ik met vriendin
nen ben, merk je toch dat het
behoorlijk anders is. De woor
den ‘huus, thuus, ollie en
gillie’ zorgen eigenlijk stan
daard voor gelach. Toen ik
afgelopen jaar voor de eerste
keer in mijn eentje in een
groep ‘Randstadsen’ was, viel
het me echt op hoe Limburgs
ik eigenlijk al praat, terwijl ik
dan gewoon Nederlands
praat. Ik moest echt nadenken
over wat ik zei, en vaak moest
ik dingen wel een keertje
herhalen. Dat is natuurlijk niet
erg, maar ik merk wel dat ik
dan minder soepel een
gesprek voer, en dingen er
minder makkelijk uitkomen.
Ik vind dat we eigenlijk maar
heel trots moeten zijn op het
feit dat er zoveel dialecten
zijn, en dat we ook vooral plat
moeten blijven praten. Vaak
wordt er tegen jongere kinde
ren snel Nederlands gepraat.
Dat vind ik echt dikke onzin,
want waarom zou je je kind
niet ook gewoon dialect leren
als je het zelf ook praat?
Sylke
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X-triathlon erkend door
Nederlanse Triathlon Bond
De Nederlandse Triathlon Bond (NTB) beoordeelde de X-triathlon dit jaar en heeft het evenement met het
cijfer 8 gewaardeerd. Daarmee komt het evenement op de officiële Nederlandse Triathlon agenda te staan. Dat
heeft de organisatie laten weten op haar Facebook-pagina.

“Een prima verzorgde triathlon
voor mensen met een beperking met
deskundige begeleiding, een aange
paste accommodatie en een sfeervol
geheel”, aldus de NTB. Een aanwinst
voor de NTB wedstrijden. Het deel
nemen en plezier aan de wedstrijden

stonden voorop. Een voorbeeld voor
velen”, aldus de NTB.
Iedereen kan Sporten Noord
Limburg en Mee Noord en Midden
Limburg worden hierdoor ook offici
eel erkend als Triathlon-organisatie.
Dit jaar was de tweede editie van de

triathlon voor mensen met een beper
king. Deze vond plaats op zondag
19 mei en trok vijftig deelnemers.
De jongste deelnemer was 8 jaar en
de oudste 77 jaar. De deelnemers leg
gen met een buddy een parcours af.
(Foto: Francina Kedong)

Met goed gevoel naar Tour
Wielrenner Mike Teunissen uit Ysselsteyn heeft zondag 23 juni de 32e editie van de ZLM Tour gewonnen.
Voorafgaand aan de laatste etappe die gewonnen werd door de Australiër Caleb Ewan, had Teunissen al de
leiding in het algemeen klassement.
nam de leiderstrui in de tweede etappe
over van zijn ploeggenoot Van Emden.

Eerste plek
De renner van Team Jumbo-Visma
verstevigde zaterdag zijn eerste plek
en hield die zondag vast. Eerder dit

Op zoek naar een nieuwe grasmaaier?
Of u nu het gazon in uw achtertuin wil maaien of een heel voetbalveld,
Lozeman Tuinmachines heeft een ruim assortiment zitmaaiers voor
iedere toepassing.

Fanclub Poels naar
Tour
De fanclub van de uit Blitterswijck afkomstige wielrenner Wout
Poels organiseert dit jaar weer een busreis naar de start van de Tour de
France. Deze vindt plaats op zaterdag 6 juli in Brussel.

De bus vertrekt om 07.00 uur
vanaf het dorpsplein in Blitterswijck.
De fanclub verwacht tussen 09.30 en
10.00 uur te arriveren in het centrum
van Brussel. Als eerste wordt de pre
sentatie van de ploegen bekeken.
Vervolgens wordt er gezocht naar
een plek bij de finish waar de fan

club op een groot scherm de koers
kan volgen en later de finale live kan
kijken.
De terugreis is tussen 18.30 en
19.00 uur waarna er rond 22.00 uur
in Blitterswijck gearriveerd wordt.
Opgave voor de busreis kan via
www.woutpoels.nl

Wielercafé in Venray

Teunissen wint ZLM Tour
In het eindklassement bleef hij
zijn Noorse ploeggenoot Amund
Grøndahl Jansen 14 seconden voor.
De Deen Mads Wurtz Schmidt werd op
16 seconde derde. De Nederlandse top
sprinter Dylan Groenewegen eindigde
als zevende. De 26-jarige Teunissen

Busreis naar Brussel

seizoen won de Ysselsteynse wiel
renner de Vierdaagse van Duinkerke.
Zondag 30 juni staat Teunissen
aan de start bij het Nederlands
Kampioenschap waarna hij een week
later voor zijn ploeg Jumbo-Visma aan
de start staat van de Tour de France.
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De grasmaaiers van de merken Grasshopper en Gianni Ferrari zijn
van hoge kwaliteit en garanderen jarenlang maaiplezier.

De fanclubs van de wielrenners Wout Poels en Mike Teunissen, die
binnenkort deelnemen aan de Tour de France, de BikeWriters en
Schouwburg Venray willen dit jaar opnieuw een wielercafé organiseren in het najaar. De eerste editie werd georganiseerd bij Café de
Lange in Horst.
Tijdens de avond zijn de twee
bekendste wielrenners van de
gemeente Venray ook aanwezig.
Daarnaast zullen er spraakmakende
gasten verwelkomd worden en zul
len mooie verhalen uit het pelo

ton gedeeld worden. Het publiek
krijgt deze avond ook de mogelijk
heid tot het stellen van vragen. De
avond vindt plaats op donderdag 28
november in de Schouwburg van
Venray.
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Best of Proms Concordia
Concordia Wanssum presenteerde op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni de vijfde editie van hun Promsconcert
genaamd ‘Best of Proms’. De organisatie spreekt van een geslaagd weekend.

cultuur 17

Blitterswijck

Inzegening bliksembeveiliging
Een nieuwe bliksembeveiliging aan de kerk van Blitterswijck wordt
ingezegend door pastoor Huub van Horne. Dit gebeurt op zondag 30
juni. Deze dag wordt ook wel ‘Natusdag’ genoemd, de feestdag van de
Heilige Donatus, patroonheilige tegen de bliksem.
De inzegening gebeurt aan
sluitend aan de Heilige Mis die om
11.00 uur begint. De verwachting is
dat de mis rond 12.00 uur is afge
lopen. De inzegening gebeurt met
assistentie van acoliet Cyril van
Kempen, een van de ‘sacrista’s,
van de bisschop van Roermond.

Een houten beeldje van de heiige
Donatus, uitgebeeld met een blik
semstraal en schild, zal tijdens de
mis en inzegening geplaatst zijn
op de communiebank. Na de inze
gening bestaat de gelegenheid
om met de pastoor de litanie van
Donatus te bidden.

‘We will rock you’

Kermisconcert
Merselo
De leerlingen van basisschool de Lier uit Merselo en het jeugdorkest
en de jeugddrumband van fanfare St. Oda verzorgen op vrijdag 28 juni
een Kermisconcert. Dit is een unieke samenwerking met het thema
‘We will rock you’.
Concordia Wanssum, dat bestaat
uit de fanfare, de drumband en de
majorette, werd tijdens de Best of
Proms aangevuld met een combo van
een aantal zangers en zangeressen. In
totaal bezochten achthonderd mensen
de twee Promsconcerten. “Door het
goede weer kon het publiek met de
fiets komen. Het was ongelofelijk hoe
veel fietsen geparkeerd voor de hal
stonden. Het waren twee superavon

den. Er hing een gezellige sfeer en
de reacties vanuit het publiek waren
goed. Daar doe je het voor”, vertelt
Sjaak Smits, lid van fanfare Concordia.

Gekozen nummers
Het publiek mocht in december,
ter gelegenheid van het jubileum, een
selectie maken uit 120 nummers die
in voorgaande jaren door Concordia
ten gehore zijn gebracht. De nummers

die het publiek uitkoos, waren de
basis van een gevarieerd programma.
Diverse muziekstijlen zoals pop en
rock tot bekende meezingnummers
kwamen voorbij. “De fanfare presen
teerde ook een vijftal nieuwe werken”,
aldus Smits. Concordia Wanssum gaat
binnenkort met alle leden evalueren
over het verloop van ‘Best of Proms’.
Volgens Smits zal de volgende editie
pas over drie jaar plaatsvinden.

Het kermisconcert is een jaarlijks
terugkerend evenement voorafgaand
aan de kermis in Merselo. Dit jaar
voor de vierde keer georganiseerd
in samenwerking met Basisschool
De Lier. In 2018 is het project ‘de vier
Muziketiers’ van start gegaan op de
basisschool. Vier muziekdocenten
promoten muziekonderwijs in de
groepen 3 tot en met 6. Zij stimule

ren het samen maken van muziek
naast de reguliere muzieklessen in
de groep. Vrijdag 28 juni is de grote
dag dat de leerlingen samen met
de jeugddrumband en het jeugdor
kest een concert geven met als titel
‘We will rock you’. Het concert is voor
iedereen toegankelijk en begint om
19.00 uur in de feesttent bij Café den
Tommes in Merselo.

De Sjanellekes

Smartlappenfestival
Smartlappenkoor De Sjanellekes organiseert zaterdag 6 juli een smartlappenfestival in het centrum van Venray. Veertien koren uit alle windstreken zegden toe om mee te zingen tijdens het smartlappenfestival.
Het festival wordt in diverse
straten in het centrum, op het
Henseniusplein en op Grote Markt
gehouden. Smartlappenkoor
De Sjanellekes opent het festival
om 12.40 uur op het podium op de
Grote Markt.

Prijsuitreiking
Rond 16.45 uur sluiten alle
koren het straatfestival af.
Vervolgens zal rond 17.15 uur de

prijsuitreiking van de hoofdprijzen
plaatsvinden van de tombola (eer
ste prijs huiskamerconcert van de
Sjanellekes) en start om 18.15 uur
het avondprogramma op de Grote
Markt met feestband ‘Trane met
Tuite’. Tijdens het festival kunnen
bezoekers lootjes kopen die meteen
verzilverd kunnen worden in de sja
nellenwinkel, in het voormalig pand
van Primera, die van 12.30 tot 17.30
uur geopend is tijdens dit festival.

Wijkvereniging Landweert

Bands Op Zondag
Middag
Wijkvereniging Landweert organiseert op zondag 30 juni weer
Bands Op Zondag Middag. In het wijkcentrum t Stekske Landweert in
Venray spelen van 15.00 tot 18.00 uur twee bands en een popzangeres.

Andre Pronk op kermis Leunen
De kermis in Leunen vond van zaterdag 15 tot en met dinsdag 18 juni plaats. Op maandag 17 juni
stond een optreden van André Pronk op het programma. Hij is bekend geworden door zijn ludieke
audities bij Idols en X-factor. Vanaf 15.00 uur verzorgde André samen met Double-u-Roules de optredens bij MFC de Baank in Leunen.

De jongerenband That’s IT! brengt
tijdens deze middag hun repertoire
ten gehore dat bestaat uit muziek
van Ramses Shaffy en Ilse de Lange
tot Artic Monkeys. Daarna zal Jessie
Ratelband optreden met enkele pop

songs. De middag wordt afgesloten
met de driemans blues rockband
Toxido uit Venray. Zij brengen eigen
versie van bluesrock classics.
Het evenement Bands Op Zondag
Middag is voor iedereen toegankelijk.
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Agenda t/m 04 juli 2019
vr
28
06

Jera on Air (t/m 30 juni)

Ticket to Fantasy

Saull @ the park 2019

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Festivalterrein Jera on Air, Ysselsteyn

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.00-20.00 uur
Locatie: Gastrobar TOF Venray

Kermis Merselo (t/m 2 juli)

Maandelijkse dansavond

Bands op Zondagmiddag:
Rockscool

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

Kermisconcert 2019:
We will rock you

Plan B presents:
Sxteen & Caza

Eerste show Hi-Fi Adventures
REM Tribute

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Dn Tommes Merselo

Tijd: 22.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 20.30 - 22.30 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

Kienen Wijk Zuid
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw Beukenlaan 4, Venray

za
29
06

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

zo
30
06

Optreden
Rammenas! big band
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Schouwburgplein

Merseloop
Tijd: 17.30 uur
Locatie: Grootdorp 40, Merselo

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Feesttent Dn Tommes Merselo

Openbare Repetitie No Limit

Tijd: aanvang 08.15 uur
Organisatie: Gymnastiekvereniging St Christoffel
Locatie: sporthal de Wetteling Venray

Zomerse Zondag 2019
Tijd: 11.00-23.00 uur
Locatie: Castenray

Hippiehotel

Historische dag
schutterij ‘t Zandakker
Tijd: 12.00-19.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Midzomernachtconcert
Op het Mgr. Goumansplein voor de Grote Kerk van Venray heeft zaterdag 22 juni een uniek
Midzomernachtconcert plaatsgevonden. Het concert werd georganiseerd door Koninklijke Harmonie Euterpe en
Stichting Carillon Venray met medewerking van Beiaardier Rosemarie Seuntiëns

Tijd: Aanvang 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray 80
Locatie: Bouledrome Venray Speulpark Venray

Tijd: 18.30-21.30 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Clubkampioenschappen
St. Christoffel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Jeu de boules Eurotoernooi

Seizoensafsluiting
Harmonie St. Catharina

Tijd: 11.00 - 12.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Ticket to Fantasy

Tijd: aanvang 19.00 uur
Locatie: De Linde te Oirlo

di
02
07

Kermisconcert
Fanfare St. Oda Merselo

wo
03
07

Zomercafé Janssen
Dansen & Sporten

do
04
07

Zomeravondbridge

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Wijkcentrum MFC Brukske Venray

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

Openbare repetitie
SjanTé
Traditiegetrouw is de laatste repetitie van de het feestorkest SjanTé
uit Ysselsteyn openbaar en op steeds wisselende locaties. Dit jaar
speelt de band op het dorpsplein in Oirlo op donderdag 4 juli.

Enkele honderden mensen
kwamen op de Mediterrane
avond af. Afwisselend speelde
Euterpe, onder leiding van de
nieuwe dirigent Thom Roosen,
muziekstukken van klassiek tot
rock. Ook liet Rosemarie vanuit
het Carillon een zeer gevarieerd
programma horen. Door middel van

grote televisieschermen werd er
met elkaar gecommuniceerd.

Adèle en Amy
Winehouse
Suzan Spreeuwenberg zong onder
begeleiding van Euterpe en trak
teerde het publiek op bekende num

mers van onder andere Adèle en Amy
Winehouse. “Als verrassing werd aan
het eind van het concert het licht in
de Grote Kerk ontstoken, dit was een
mooie afsluiting van een zeer sfeer
volle zomeravond. De uitstekende
presentatie lag in handen van Wim de
Schryver”, aldus de organisatie.
(Foto: Maria Clarke)

SjanTé bestaat uit zeventien
muzikanten uit Ysselsteyn en omge
ving. Aangezien er drie leden van
SjanTé in Oirlo wonen, is dit jaar
gekozen voor de locatie in Oirlo.
De openbare repetitie begint om

20.00 uur. Tijdens deze repetitie zal
SjanTé alleen maar verzoekjes spelen.
Het feestorkest brengt een divers
repertoire van ‘Fiesta Mexicana’ tot
‘Malle Babbe’ en van ‘Highway to
hell’ tot ‘It’s raining men’.
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Gekoppeld aan koopzondag

Schrijfwedstrijd

Nieuwe Raadselige
Roos
De schrijfwedstrijd De Raadselige Roos staat weer voor de deur.
Literair Café Venray en de organisatie van De Roos nodigen alle amateur-dichters en -prozaïsten uit om deel te nemen aan de 27e editie.
Deelname is voor het eerst mogelijk vanaf 16 jaar.
Een gedicht moet uit minimaal
50 en maximaal 150 woorden
bestaan. Een prozaverhaal uit
minimaal 500 en maximaal
1500 woorden. Zowel het
ingezonden gedicht als verhaal
mag niet eerder gepubliceerd zijn.
Iedereen kan aan de Raadselige
Roos deelnemen door voor 1
oktober 2019 één gedicht en/of één
verhaal per e-mail te sturen naar
raadseligeroos@literaircafevenray.nl

Thema is dit jaar
is bevrijd’
Het thema is dit jaar ‘bevrijd’.
Dit is het verplichte thema voor
alle inzendingen. Twee vakjury’s
kiezen elk een eerste, tweede en

Cultureel-historische dag
met Taptoe
Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray organiseert op zondag 30 juni een cultureel historische dag. Na
een overleg met de winkeliersvereniging besloot de organisatie om dit te koppelen aan een koopzondag, zodat
een zo groot mogelijk publiek wordt bereikt. Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur kunnen bezoekers funshoppen in het
centrum afgewisseld met muziek, dans, zang, show en het historisch cultureel erfgoed van het schutters- en
gildewezen.

derde prijswinnaar. Hun inzendingen
worden opgenomen in de bundel
De Raadselige Roos 2019. Beide jury’s,
één voor proza en één voor poëzie,
nomineren vervolgens vijf werken
voor publicatie. Daarnaast kiest een
publieksjury één winnaar in de cate
gorie poëzie voor de Rooje Roos-prijs
en nomineert zij eveneens de gedich
ten van vijf dichters voor publicatie in
de bundel. De feestelijke bekendma
king van de winnaars en genomineer
den vindt plaats op zondag 19 januari
2020 in de foyer van de Venrayse
Schouwburg. Voor beide eerste prijs
winnaars in de categorie poëzie en
proza en de winnaar van De Rooje
Roos-prijs, is er een trofee.
Kijk voor meer informatie op
www.literaircafevenray.nl

Geschiedenis en schilderijen

Inspiratieworkshop
Engelse Tuin
Een inspiratieworkshop in de Engelse Tuin in Venray. Donderdag 20
juni was de eerste editie. Tijdens de workshop werd verteld over de
geschiedenis en werden er schilderijen bekeken.
Op de Grote Markt, het
Henseniusplein en het Schouwburgplein
vinden vanaf 12.00 uur diverse optre
dens plaats van schuttersgilden (die
het vendelzwaaien demonstreren),
zanggroepen, slagwerkgroepen en een
joekskapel. Om 14.00 uur trekt een his
torische optocht door het centrum van
Venray. De deelnemende schutterijen
en schuttersgilden, voorafgegaan door
enkele militaire voertuigen, marche
ren via de Sint Petrus Banden Kerk, de
Schoolstraat, De Bleek, Schoolstraat
en het defilé op het Schouwburgplein.
Na een tussenstop op het
Schouwburgplein vertrekt de optocht

wederom via het Henseniusplein, de
Grotestraat en de Grote Markt om daar
het geheel te ontbinden.

Fotoshoot in
schutterskleding
Op het Henseniusplein kun
nen geïnteresseerde individueel,
met het gezin of familie op de foto
in schutterskledij. Geïnspireerd op
de fotoshoot in Volendam, koos de
organisatie voor een fotoshoot in het
kader van ‘Kruip eens in de huid van
een schutter’. Om 17.45 uur begint
de uniformpresentatie van schut

SALE

terij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan.
Vanaf 18.00 uur zal de Taptoe aanvan
gen. Na de openingswoorden door de
burgemeester Hans Gillissen, nemen
de ceremoniemeesters Rob Arts en
Koen Mijnster de presentatie over en
starten ze met een Venrayse ope
ning van de Schutterij ’t Zandakker
Gilde Sint Jan Venray, gevolgd door
een uniek gezamenlijk optreden van
de schutterij en MMSK Sint Petrus
Banden. Naast de deelnemers van de
Streetparade geven de Drumfanfare
ESKA uit Bemmel en de MalletPercussionband uit het Utrechtse
Rhenen ook een optreden.

Beter lopen
begint bij

alles
Ria de Bruijn vertelde over de
geschiedenis van Mère Ancilla en
haar relatie met de Engelse Tuin.
Vervolgens werden er schilderijen
bekeken in het beveiligde deel van
het gemeentehuis. Daarna zochten
de deelnemers een schilderplek op in

de tuin. Carla Clevers ondersteunde
met de coaching. “Iedereen heeft
met plezier kunnen schilderen”, aldus
de organisatie. De volgende work
shop is op donderdag 18 juli van
13.30 tot 16.00 uur. Opgeven kan via
cclevers@live.nl of 06 28 67 50 61.
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

8.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Sorrento Plus
Een prachtige, tijdloze keuken die past in
ieder interieur. Hier uitgevoerd in hoogglans
kristalwit met een grote, greeploze apparatenwand en vrijstaand kook-spoeleiland. De
hoge kasten van deze moderne keuken
bieden veel opbergruimte en in de extra ruime koelkast kun je al je verse
producten gemakkelijk kwijt.

7.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bellmer

Durante

plaatste combi-oven, het com-

bineerd met eiken elementen en

posiet werkblad en de brede schouw-

veel handigheden zoals het inge-

kap zijn slechts een paar details van deze

bouwde wijnrek en houten kratten maken

prachtige moderne keukenopstelling. De

het een feestje in deze nieuwe keuken te

grijs eiken gebeitste kaderdeuren geven

koken. Meteen voor de laagste prijs

deze nieuwe keuken een landelijke

en inclusief apparatuur met 5

en sfeervolle uitstraling.

jaar garantie.

Lavazwarte fronten gecom-

Een op ooghoogte ge-

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.299,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

