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‘Ik heb mijn
leven weer terug’
Toen haar 95-jarige moeder niet meer op zichzelf kon wonen, nam Valentine Kalwij uit Leunen haar in huis. Na verloop van jaren werd de steeds verdergaande zorg
te veel voor Valentine en omdat een verzorgingshuis geen optie was, ging ze op zoek naar een nieuwe oplossing. Inmiddels krijgt haar moeder 24 uur per dag zorg van
twee Slowaakse vrouwen, via stichting De Zorghulp. “Een geweldige oplossing, waarvan maar weinig mensen weten dat het betrouwbaar, legaal en betaalbaar is”,
vertelt Valentine. Lees verder op pagina 06

Plan voor vijf zorgwoningen in school
Castenray bijna rond
De dorpsraad van Castenray wil vijf zorgwoningen realiseren in het
voormalig schoolgebouw in het dorp. Het College van B&W van gemeente
Venray heeft dinsdag 20 februari de plannen goedgekeurd. Als ook de
gemeenteraad later dit jaar nog toestemt met de verkoop van het pand,
hoopt de dorpsraad dat eind dit jaar de eerste bewoners al hun intrek
kunnen nemen in het pand.
De dorpsraad van Castenray is
al langer bezig met plannen voor
zorgwoningen in het dorp. Eerdere
plannen om een zorghuis te realiseren
in een pand aan de Lollebeekweg
gingen twee jaar geleden op het
laatste moment niet door. De stichting
die het pand zou aankopen werd
opgeheven door de in haar ogen
teleurstellende samenwerking

met gemeente Venray. In eerste
instantie zag de gemeente ook
het huidige plan niet direct zitten,
omdat er al een overschot aan
woningen is in het dorp. Uiteindelijk
mocht de dorpsraad eind 2017 haar
plan om vijf zorgwoningen en een
gemeenschappelijke ontmoetingsplek
te creëren in het pand toch
laten onderzoeken op financiële

haalbaarheid en het plan indienen bij
de gemeente.
Het college heeft deze week
toestemming gegeven om het plan
verder door te ontwikkelen. Wel moet
de gemeenteraad nog instemmen
met de verkoop van het pand aan de
stichting die het plan gaat realiseren,
laat voorzitter van dorpsraad en
kartrekker van het initiatief Bert Arts
weten. “In de voormalige basisschool
willen we een ontmoetingsplek
voor ouderen maken inclusief een
wooncomplex. Die vijf zorgwoningen
worden helemaal afgestemd op
ouderen en invaliden. Zo worden de
keukens en de badkamers aangepast

en wordt de hele unit drempelvrij,
zodat er gemakkelijk toegang is voor
rolstoelers. Er wordt alles aan gedaan

zodat ouderen hier gemakkelijk en
veilig kunnen wonen.”
Lees verder op pagina 06
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Dorp krijgt tweede bijenhotel

Castenray wil zich meer inzetten voor bijen
In Castenray komt een tweede bijenhotel te staan. Op deze manier
hoopt de dorpsraad van Castenray meer bewustwording te creëren over
het belang van bijen voor de natuur. Naast de plaatsing van het
bijenhotel, heeft het dorp nog veel andere ideeën voor de promotie
van bijen.
In Castenray staat al een paar
jaar een bijenhotel, op de Roffert.
De plannen voor een tweede bijenhotel ontstonden eind december,
nadat het dorp werd benaderd door
de Plattelandscoöperatie. “Zij zijn in
samenwerking met provincie Limburg
bezig met de promotie van bijen en
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vroegen of we in Castenray een bijenhotel wilden plaatsen. Dat zagen wij
wel zitten”, vertelt Ties Dinghs van de
dorpsraad. Het bijenhotel komt tegen
de komgrens van het dorp aan te staan,
bij de kruising van de Horsterweg,
de Castenrayseweg en de Rietweg.
Dinghs legt uit: “Het bijenhotel is voor
solitaire bijen, die misschien niet zo
bekend zijn als de honingbijen, maar
wel ook van belang zijn voor de bestuiving.” Solitaire bijen leven alleen, in
tegenstelling tot honingbijen, die alles
in kolonies doen.
Niet alleen Castenray, maar heel
de gemeente Venray is bezig met
‘beeproof’ worden. Voor Castenray is
dat reden genoeg om het wat grootser
aan te pakken en naast het bijenhotel
nog meer te gaan doen voor de bijenpromotie. De dorpsraad heeft met
Het al bestaande bijenhotel aan de Roffert in Castenray
een paar enthousiaste dorpelingen
gende dorpen bij de acties betrekken. “Maar ik heb goede hoop dat het een
inmiddels verschillende ideeën uitge“In Oirlo komt bijvoorbeeld ook een
werkt. “We hebben plannen voor het
en ander doorgaat”, aldus Dinghs.
bijenhotel, dus misschien is daar een
inzaaien van bloemenranden in het
De dorpsraad hoopt door de acties de
samenwerking mogelijk. We staan
dorp. Ook willen we een wandelroute
bewustwording over het belang van
opzetten, die geheel in het teken moet overal voor open.”
bijen te versterken. “Na de aanleg
staan van bijen. De route loopt dan
van het eerste bijenhotel konden
langs de bloemenranden, de bijenwe al merken dat dat gebeurde.
hotels, onze plaatselijke imker Robert
Er staat een informatiebord bij het
Cox en langs informatieborden.”
hotel en mensen stellen regelmatig
De dorpsraad van Castenray wil vervragen over bijen.” Toch mogen
Over alle plannen is de dorpsraad
der ook de basisschool en de omligmensen gerust nog meer weten
nog in overleg met de gemeente.

Bewustwording
tegen bijensterfte

over het belang van bijen, vindt de
Castenrayse dorpsraad. “De laatste
tien jaar was er veel bijensterfte,
eigenlijk met een onbekende
oorzaak. Meer bewustwording zou
kunnen helpen om de bijensterfte
tegen te gaan. Zonder bijen is er
geen bestuiving en zijn er dus
ook geen bloemen en vruchten.
Mensen moeten dus inzien dat we
bijen niet kunnen missen.”

Venray aangemeld als pilotgemeente
gereguleerde wietteelt
Gemeente Venray heeft zich aangemeld als pilotgemeente voor de landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Ze meldde zich zowel
individueel aan als in samenwerking met zeven andere Limburgse coffeeshopgemeenten.
In november riep de
gemeenteraad het College van B&W
op om de gemeente op te geven
voor de landelijke proef. Inmiddels
heeft de gemeente voldaan aan dit
verzoek, maar het duurt nog even
voordat bekend wordt of zij ook

daadwerkelijk als pilotgemeente mee
mag doen.

Nieuwe regeerakkoord
Tussen de zes en tien gemeenten mogen meedoen aan de proef.
In het nieuwe regeerakkoord biedt

de overheid ruimte voor proeven in
gemeentes met gereguleerde wietteelt. Dat houdt in dat in een aantal
gemeente legaal wiet mag worden
verkocht die geteeld is door een of
meerdere door de overheid aangewezen organisaties. Door die proef

moet duidelijk worden of criminaliteit afneemt en of de wiet minder
schadelijke stoffen gaat bevatten als
wietteelt gelegaliseerd zou worden.
Nu wordt het nog gedoogd om wiet
in coffeeshops te verkopen, maar zelf
wiet kweken of inkopen mag niet.

Onderzoek klankbordgroep

Zorgen over nachtsluiting huisartsenpost
Uit onderzoek van de klankbordgroep van de huisartsenpost (HAP) in Venray blijkt dat er nog zorgen bestaan over de bereikbaarheid van de
huisartsenpost in Venlo. Sinds april 2017 is de post in Venray ’s nachts gesloten en worden mensen doorverwezen naar de post in Venlo.
Eind 2017 startte de klankbordgroep een onderzoek naar de gevolgen van het besluit van april dat
jaar om de huisartsenpost in Venray
tussen 23.00 en 08.00 uur te sluiten.
Huisartsencoöperatie Cohesie nam
dit besluit omdat het aantal patiënten dat ’s nachts naar de HAP in
Venray kwam zeer gering was. Bij de
HAP in Venlo is het ’s nachts drukker.
De werkdruk kan daar verlicht worden
doordat er door de nachtsluiting van
de HAP in Venray een extra huisarts
in Venlo beschikbaar is.
Jeanne Hendrix, voorzitter van de

klankbordgroep HAP Venray: “We wilden graag weten wat de ervaringen
van mensen waren na dit besluit.”
In totaal reageerden negen personen
op de oproep van de klankbordgroep.
“Dat is natuurlijk geen groot aantal
reacties, maar er blijkt wel uit dat het
vervoer naar de HAP in Venlo voor
sommige mensen nog een probleem is.
Voor alleenstaande moeders of ouderen kan het bijvoorbeeld soms lastig
zijn om ’s nachts helemaal naar Venlo
te komen. Niet iedereen heeft een
rijbewijs en om 02.00 uur ’s nachts is
het ook lastig om een taxi te vinden.”

Andere klachten gingen over de drukte
bij de telefoonlijnen van de huisartsenpost in Venlo. Hendrix: “Soms werd
beloofd dat mensen zouden wordt
teruggebeld, maar gebeurde dat niet.”

Cohesie gaat aan de
slag met uitkomsten
De uitkomsten van het onderzoek
heeft de klankbordgroep teruggekoppeld naar Cohesie. “Zij beloofden er
mee aan de slag te gaan. En wij gaan
erop toezien dat dit ook gebeurt.”
Aan de grootste zorg van de mensen,

de afstand die zij af moeten leggen
naar Venlo, kan Cohesie weinig doen,
erkent Hendrix. “Landelijk gezien
is Venray helemaal geen uitschieter als het gaat om afstand tot een
huisartsenpost. In Zeeland is het bijvoorbeeld nog veel erger. De nachtsluiting van de huisartsenpost in
Venray wordt dan ook niet teruggedraaid. Wel gaan we er op toezien
dat de bereikbaarheid van de post
niet nog verder afbrokkelt. Nu is
deze nog te bereiken tot 23.00 uur
en Cohesie heeft beloofd dat dit zo
zou blijven.”
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Sbo Focus

Leerlingen Buitengewoon naar Venray
De leerlingen van Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon gingen op dinsdag 20 februari voor het eerst
naar hun nieuwe onderkomen in Venray, speciaal basisonderwijs (sbo) Focus.

voor op de samenwerking in de
toekomstige Talentencampus in de
Venrayse wijk Veltum. “Door intensief
met elkaar samen te werken
kunnen de leerlingen uiteindelijk
beter bediend worden. Door het
creëren van meer volume is er
gewoonweg meer mogelijk en kan
er betere ondersteuning en dus
kwaliteit geboden worden”, aldus de
onderwijsgroep.
Onderwijsgroep Buitengewoon
was met haar speciaal onderwijs sinds 2014 in de voormalige
basisschool van Geijsteren gehuisvest. Voor de verhuizing van de
Geijsterse school naar het gebouw

van SBO Focus trok de gemeente
45.000 euro uit. Beide onderwijsinstellingen voor speciaal onderwijs hebben het voornemen om
onder één dak samen te gaan
met de twee basisscholen De Keg
en Coninxhof in Venray onder de
naam Talentencampus. Gemeente
Venray is al meer dan 10 jaar bezig
om al het speciaal onderwijs in de
gemeente onder te brengen op
één locatie. Oorspronkelijk zou de
Talentencampus bij de start van het
schooljaar 2017-2018 al in gebruik
genomen worden, maar het realiseren van het project liep vertraging
op. (Foto: Paul Poels Fotografie)

Opgepakt voor
belediging politie
Politie Venray-Gennep heeft maandag 19 februari rond 15.00 uur
een verdachte aangehouden. De man werd gearresteerd vanwege
belediging van ambtenaren in functie.
“De 35 leerlingen van het
speciaal onderwijs werden hartelijk
ontvangen door ouders, leerlingen en
leerkrachten van Focus. Speciaal voor
alle nieuwkomers werd de rode loper
uitgelegd en werden de leerlingen

verwelkomd met zelfgemaakte
bloemenhagen”, vertelt een
woordvoerder van Onderwijsgroep
Buitengewoon. De afgelopen periode
is het gebouw van SBO Focus aan
het Groenewoltsepad in Venray

gebruiksklaar gemaakt en werden de
leerlingen voorbereid op de nieuwe
ontwikkeling. In de carnavalsvakantie
vond de verhuizing plaats. De scholen
bereiden zich door het samenvoegen
van de twee scholen op één locatie

Keurmerk

Venray blijft fairtradegemeente
Venray mag zich ook de komende twee jaar fairtrade-gemeente noemen. Dat liet de Venrayse fairtradewerkgroep onlangs weten. Iedere twee jaar moet de fairtrade-werkgroep aantonen aan een landelijke jury dat
ze actief doorgegaan is met het promoten van eerlijke handel.

De Buitengewone Opsporings
ambtenaren van gemeente Venray
waren bezig met een c ontrole
van een persoon. “Tijdens deze
controle vindt de verdachte het
nodig om de Buitengewone
Opsporingsambtenaren te
beledigen”,liet de politie weten.
Hierop werd de verdachte

aangehouden. Toen de politie
de persoon f ouilleerden, werd
er bij de verdachte een busje
pepperspray, een mes en een zakje
verdovende middelen aangetroffen.
Deze goederen zijn door de politie
in beslag genomen. De verdachte
krijgt via justitie een straf opgelegd
krijgen.

Man uit Leunen
aangehouden
na dronken ongeval
Politie Boxmeer heeft zondag 18 februari een 50-jarige man uit
Leunen aangehouden voor rijden onder invloed. De man reed op de
A73. Daar raakte hij door nog onbekende reden van de weg. Zijn auto
kwam op de zijkant terecht.
De politie kreeg op zondagochtend om 05.20 uur een melding binnen van het ongeval. Op de plaats
van het ongeval aangekomen, troffen ze ambulancepersoneel aan dat
bezig was de bestuurder te behandelen. De politieagenten lieten de
bestuurder een ademtest afnemen.
Hieruit bleek dat de man te veel

gedronken had.
Op het politiebureau werd de
alcoholcontrole herhaald. Daar bleek
de man een alcoholgehalte van
425 ug/l te hebben. Het alcoholgehalte in de adem mag niet hoger
zijn dan 220 ug/l. Tegen de automobilist wordt een proces-verbaal
opgemaakt.

GEZOCHT:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant

In Venray werden de afgelopen
periode een aantal zogenaamde
‘fairtrade-handjes’ uitgereikt, werd
een fairtrade-ontbijt in het gemeentehuis georganiseerd en gaan steeds
meer bedrijven fairtrade-producten
gebruiken of verkopen, stelt de
werkgroep.

“Dat was voldoende reden voor
de landelijke jury om aan te geven
dat aan de gestelde criteria ruimschoots wordt voldaan. Dus zeker tot
2020 behoudt Venray de Fairtradegemeentetitel.” In het juryrapport
werd onder andere gewezen op
de actieve betrokkenheid van het

gemeentebestuur, bijvoorbeeld bij de
uitreiking van de fairtrade-handjes
bij ondernemers. Meer dan 85 ondernemingen en organisaties hebben dit
keurmerk inmiddels ontvangen.
De werkgroep heeft het juryrapport aangeboden aan wethouder
Anne Thielen.

WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO
Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl
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Gemeenteraad en college

Verantwoordingsdebat gemeente Venray
In de laatste vergadering van deze bestuursperiode van de gemeenteraad van Venray wordt een
verantwoordingsdebat gehouden. Op dinsdag 6 maart gaat de raad onderling en met het College van B&W in debat.
Tijdens het debat kijken de raad
en het college terug op hun functioneren en wat de inwoners de afgelopen
vier jaren hebben gemerkt van hun

inzet. Het verantwoordingsdebat richt
zich op de inhoud. De raad gaat het
gesprek onderling aan en met het college. Raad en college hebben immers

gezamenlijk aan de lat gestaan als
gemeentebestuur, ieder met de eigen
taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, stelt gemeente Venray.

Insteek is dat op constructieve wijze en
met een positieve benadering wordt
benoemd waar men trots op is en wat
beter kan. Elke fractie krijgt 5 minuten om zijn algemeen beeld te schetsen. Daarna reageren de fracties op
elkaars inbreng. Vervolgens reageert

het college en volgt er een debatronde
waaraan raadsleden en collegeleden
deelnemen. Het verantwoordingsdebat
wordt afgerond met een samenvatting
van de belangrijkste punten. Het debat
is onderdeel van de reguliere raadsvergadering, die om 19.30 uur begint.

Monumentale verhalen

Monumenten voor Geallieerde
Vliegers Castenray
2/14

Je loopt er regelmatig voorbij en staat dan misschien niet altijd stil bij het verhaal achter sommige
gebouwen, zuilen of plakkaten in je omgeving. HALLO Venray dook de archieven in en zocht verhalen achter
de diverse monumenten. Deze week, de twee Monumenten voor Geallieerde Vliegers in Castenray.

Het monument aan de Valkenberg
Op de hoek van de Lollebeek
weg en de Oosterbosweg en aan
de Valkenberg in Castenray prijken twee aan elkaar verbonden
monumenten. Beiden zijn opgericht ter nagedachtenis aan geallieerde vliegers die tijdens de
Tweede Wereldoorlog om het
leven kwamen. Het monument
op de hoek van de Lollebeekweg
en de Oosterbosweg is een reliëf:
in blauw hardsteen is een Britse
Lancaster bommenwerper afgebeeld met zes kruisjes, die de
overleden bemanning voorstellen. De bommenwerper was één
van de 644 geallieerde bommenwerpers die op 30 mei 1943 vertrokken vanuit Engeland om een
aanval uit te voeren op het Duitse
Wuppertal, in het Ruhrgebied.
Tijdens de terugvlucht naar thuisbasis Waddington in Lincolnshire in
Engeland, werd deze bommenwerper aangevallen door vliegtuigen
van het Nachtjagdgeschwader van
de Duitse basis in Venlo.
Op een plaquette is te lezen
dat het monument is opgericht

ter herinnering aan de bevrijders.
Ook staat de geschiedenis van de
vliegtuigcrash beschreven. “Deze bommenwerper werd in de omgeving van
Castenray in brand geschoten door een
Duitse jager. Het vliegtuig stortte hier
vlakbij brandend neer.” Het vliegtuig
werd neergeschoten door de Duitse
jachtvlieger Manfred Meurer, rond
01.00 uur ’s nachts. Het stortte neer
op een akker aan de Lollebeekweg.
Zes bemanningsleden verloren het
leven bij de crash. De bemanning
was nog jong en bestond uit Britse
sergeanten Raymond Stoddart (22
jaar), Harry Robinson (21 jaar), Walter
Young (25 jaar), Ivor Tucker (19 jaar)
en Donald McColl (leeftijd onbekend). Ook piloot Peter Holt (19 jaar)
uit Canada vloog met hen mee. Het
monument werd in mei 2011 onthuld. Daarvoor stond een andere
plaquette op de plek, maar stichting
Heemkundig Genootschap Castenray
liet het kunstwerk uitbreiden. De eerste versie van het monument werd in
2002 onthuld door Jeroen Geerets en
Jan Peeters.
Het monument aan de Valkenberg Het monument aan de Lollebeekweg

in Castenray toont een Handley-Page
Halifax-bommenwerper in reliëf, die
vliegt in een wolk. Ook dit monument herinnert aan een vliegtuigcrash. De Britse bommenwerper was
afkomstig van de basis Gravely Hunts
in Engeland en was op weg terug
naar haar basis, nadat ze industriestad Krefeld aangevallen had. Op de
plaquette staat de volgende tekst:
“Ter herinnering aan onze bevrijders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
stortte in de nacht van 22 juni 1943
hier vlakbij een Engelse Halifax bommenwerper neer. Het vliegtuig was
door een Duitse jager in brand geschoten en ontplofte toen het de grond
raakte.” De Duitse piloot Günther
Radusch was degene die het toestel
van het 35e squadron neerschoot.
Het raakte de grond bij de Valkenberg
in Klein Oirlo, schuin tegenover de
boerderij van Sjang Mas, net na 01.30
uur. De plaquette vertelt verder:
“Zes bemanningsleden konden tijdig per parachute het vliegtuig verlaten. Twee leden van de bemanning
zaten nog in het vliegtuig en kwamen
om het leven.” Hun namen waren
sergeant William Brown (28 jaar) uit
Engeland en officer Henri Krohn, een

21-jarige Australiër. Alleen de
Nieuw-Zeelandse piloot William
Hickson en de Canadese vliegenier
Hutchison wisten uit handen van
de Duitsers te blijven. Volgens het
Heemkundig Genootschap Castenray
hield Hickson zich schuil onder
een brug over de Lollebeek, terwijl de Duitsers op die brug lichtkogels afschoten om de bemanning
te vinden. Via boerderij Eikenhof
in Veulen werd hij langs een zogenaamde ‘pilotenlijn’ naar vrijheid
geloodst. De andere vier bemanningsleden hadden minder geluk en
werden opgepakt door de Duitsers.
Ook dit monument werd oorspronkelijk in 2002 onthuld, door Jan
Martens en Ivan Maes, maar werd
daarna uitgebreid en eind 2010 nogmaals onthuld in haar huidige vorm.
Het genootschap wil met de
monumenten de tragische gebeurtenis in herinnering houden, de
slachtoffers gedenken en het een
baken van waarschuwing laten zijn,
vooral naar de jeugd, dat oorlog
ellende en verdriet brengt.
Bron: stichting Heemkundig Genootschap
Castenray, via RooyNet.nl en
www.4en5mei.nl
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Oranjebuurt Venray

‘Wegversmalling Prins Bernhardstraat
te gevaarlijk’
De wegversmalling tussen de Bernhardstraat en de Kolkstraat in de Oranjebuurt in Venray is al jaren een
doorn in het oog van de bewoners. Buurtbewoonster mevrouw Boom haalde zo’n 65 handtekeningen op in de
aangrenzende straten om iets te doen aan de versmalling.

en daarvan was er niemand die géén
aanpassing aan de versmalling zou
willen. Dat lijkt me een teken dat
de hele buurt achter de wens voor
verandering staat. Eén meneer vertelde me dat hij er met zijn scootmobiel nooit goed door kon, omdat
het verhoogde gedeelte op te weg te
breed is. Ook hoorde ik van mensen
dat zij wel eens gezien hebben dat er
iemand met een scootmobiel is omgekiept daar.”
Het liefst heeft de buurt dat de
verhoging weggehaald wordt of smaller gemaakt wordt, zodat de fietsers en scootmobiels er weer beter
door kunnen. Het probleem heeft de
Oranjebuurt een paar weken geleden
bij gemeente Venray gemeld. “Er zou
iemand komen kijken, maar dat is nog

niet gebeurd”, aldus Boom.
Een woordvoerder van gemeente
Venray laat weten op de hoogte te zijn
van de klachten uit de Oranjebuurt.
“Onze verkeersdeskundigen werken
aan een oplossing, maar het is nog
niet duidelijk hoe en wanneer dit
aangepakt wordt.” Daarnaast wijst
de woordvoerder erop dat de oplossing niet zo eenvoudig is. “Er wordt
al langere tijd geklaagd over dit punt
en er zijn naar aanleiding daarvan al
verschillende aanpassingen gedaan.
Eerder waren er klachten dat er te
veel auto’s nog door konden rijden,
vandaar de paaltjes en de voetgangerssluis op het trottoir. We willen
dit graag oplossen, maar daarbij moeten we niet een oude situatie weer
herstellen.”

Agrariërs in Venray
worden ‘Bee Proof’
De doorgang tussen de Prins
Bernhardstraat en de Kolkweg is al
jaren versmald, zodat er geen auto’s
doorkunnen. Inmiddels zijn er op de
aangrenzende brede stoep hekjes
geplaatst, zodat fietsers en soms zelfs
auto’s niet meer de versmalling kunnen
vermijden door over de stoep naar de
Kolkweg kunnen fietsen of rijden.

“Daarom zijn er heel veel klachten over
deze versmalling”, laat mevrouw Boom
weten. Zij woont aan de Prinses
Marijkestraat en maakt dagelijks
gebruik van de Kolkweg om naar het
centrum te fietsen. “Die doorgang is te
smal en maakt ook nog eens een enge
bocht. Dat is gevaarlijk voor fietsers,
maar zeker voor scootmobielen.”

Boom besloot actie te ondernemen en ging op zoek naar medestanders in de buurt. Ze verzamelde zo’n
65 handtekeningen. “Daarna ben ik
gestopt met rondvragen, want toen
was mijn velletje vol”, vertelt ze.
“Ik heb bij de huizen in de Prinses
Margrietstraat, Prinses Marijkestraat
en Prins Bernhardstraat aangebeld

Wethouder Martijn van der Putten van gemeente Venray plantte op
zaterdag 17 februari de eerste kersenboom bij boer Ruud in Oirlo in het
kader van Bee Proof agrarisch Venray. Het project van de
Plattelandscoöperatie, Vereniging Innovatief Platteland, LLTB en
gemeente Venray wil agrariërs in de omgeving actief betrekken bij
bijen en biodiversiteit.

Zilveren bijtje voor
Frans Timmermans
Burgmeester Hans Gilissen was tijdens carnaval privé een paar dagen in Brussel en heeft daar een bezoekje
aan zijn partijgenoot, Eurocommissaris Frans Timmermans, aan vastgeknoopt. De PvdA-politici wisselden van
gedachten over de relatie tussen Europa en de lokale overheid.

“En als je op bezoek gaat bij
één van de topmannen van de
EU, neem je als burgemeester van

Venray een aardigheidje mee.
Hans had het gemeentewapen in
chocolade-uitvoering bij zich en het

zilveren bijtje. Want Venray is ook
bijengemeente in Limburg”, aldus een
woordvoerder van gemeente Venray.

Gemeente Venray is dit jaar
samen met Horst aan de Maas
ambassadeurgemeente van Heel
Limburg zoemt. “In het kader van
dit project over biodiversiteit en
(wilde) bijen zijn diverse initiatieven
tot stand gekomen, waaronder een
bijensymposium en het project Bee
Proof agrarisch Venray. Dat wil agrariërs actief betrekken bij bijen en
biodiversiteit”, vertelt wethouder
Martijn van der Putten. “Daarvoor
worden voorbeeld a grarische erven
gecreëerd en wordt de ondernemers
onder de noemer Bijeen voor bijen
een tool aangeboden. Daarmee
kunnen zij zelf hun bedrijf en erf
bijenvriendelijk maken. Samen
met partners wordt hiervoor per
bedrijf een actieplan opgesteld.”

Wanneer de acties grotendeels zijn
uitgevoerd, krijgt de deelnemer zijn
predicaat Bee Proof.
Agrarisch ondernemers Peter
en Ruud van Dijck uit Oirlo hebben zelf bij de gemeente aangegeven hun erf Bee Proof te willen
maken. Als eerste in de rij heeft de
Plattelandscoöperatie voor hen een
inrichtings- en beheerplan opgesteld. “Een boerenerf biedt namelijk
legio kansen, zoals de aanleg van
bijenvriendelijke beplanting, het
stimuleren van kruidenrijke vegetaties en af en toe een ruig hoekje en
rand, takkenrillen en struweel, maar
ook het planten van bijenbomen
en fruit”, aldus Ron Janssen van de
Plattelandscoöperatie die het project
begeleidt. (Foto: Foto Hoedemaekerers)
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‘Ik heb mijn leven weer terug’
“Toen mijn moeder steeds meer
begon te dementeren, was dat
een nachtmerrie voor haar”, begint
Valentine. “Toen mijn vader in 2010
overleed, werd mijn moeder steeds
afhankelijker en deed ze vaak een
beroep op mij. Helemaal niet erg
natuurlijk, want ik houd van mijn
moeder. Ons huis in Leunen is groot
genoeg, dus we besloten haar in huis
te nemen.” Haar moeder, Pauline,
kreeg een apart vertrek van de woonboerderij met eigen woon- en slaapkamer. “Zo had ze toch haar eigen
verblijf, maar kon ik wel voor haar
zorgen. Ze raakte steeds meer de weg
kwijt, zelfs in huis. Voor mijn moeder
zorgen vergde heel veel van mij en na
een tijdje werd duidelijk: dit ga ik zo
niet trekken.”

Niet naar een
verzorgingstehuis
Valentine ging op zoek naar een
alternatieve oplossing, maar via
de reguliere kanalen als gemeente
Venray en Synthese vond ze niet wat
ze zocht. “De daar aangeboden oplossingen waren goed bedoeld, maar in
mijn situatie had ik daar niets aan.
Ik wilde niet dat mijn moeder naar
een verzorgingstehuis ging, dat zou

ze verschrikkelijk vinden.” Uiteindelijk
kwam ze uit bij de NederlandsBelgische stichting De Zorghulp, die
samen met een Slowaaks uitzendbureau vrouwen uit dat land hiernaartoe
haalt om bij mensen thuis 24-uurs zorg
te bieden.
Sinds een paar maanden wisselen
de Slowaakse Dagmar en Anna elkaar
iedere vijf weken af om te zorgen voor
Pauline. “In die vijf weken wonen ze
bij ons in huis. Dat was even wennen in het begin, een vreemde in
huis, maar we hebben gelukkig een
ruim huis. Binnen de kortste keren
zijn het ook geen vreemden meer.
En klikt het niet met de zorgverleners?
Dan zorgt de stichting dat er iemand
anders komt.” Dagmar en Anna hebben een eigen kamer in het verblijf
van Valentines moeder en zorgen, buiten de vrije tijd die ze krijgen, dag en
nacht voor haar. Na vijf weken gaat de
één terug naar Slowakije en neemt de
ander de zorg over.

Betaalbaar
vanuit PGB
Al snel merkte Valentine dat
maar weinig mensen op de hoogte
zijn van deze mogelijkheid. “Ik heb
al vaak mijn verhaal verteld en veel

mensen zijn geïnteresseerd. Maar bij
Synthese en de gemeente waren ze
bijvoorbeeld niet op de hoogte van dit
soort stichtingen die zorgverleners uit
Oost-Europa halen om bij ouderen of
gehandicapten thuis zorg te verlenen.”
Daarnaast is het, in tegenstelling tot
wat sommigen denken, helemaal
legaal, stelt Valentine. “Anders was ik
er zelf natuurlijk nooit aan begonnen.
Deze mensen wonen in Europa,
dus er is geen probleem met een
werkvergunning.” Een ander belangrijk

pluspunt is volgens Valentine dat het
heel betaalbaar is. “De kosten vallen
binnen het PGB dat we voor mijn
moeder ontvangen. We houden zelfs
nog geld over om ook een keer per
week een poetshulp en iemand die
haar komt voorlezen in te schakelen.”
Op dit moment is het Dagmar die
voor Valentines moeder zorgt. Ze heeft
een zoontje van zes, die tijdens de vijf
weken die ze in Nederland verblijft
bij haar ouders is. Toch is ze blij met
haar werk. “Dit is voor mij een betere

optie dan werken in Slowakije”, vertelt
ze in het Engels. “Daar zou ik maar
zo’n 400 euro per maand verdienen
met hetzelfde werk. Veel Slowaakse
vrouwen doen dit werk. Zelf doe ik het
nu ongeveer drie jaar, eerst in Ierland
en nu hier in Nederland. Ik ben blij
met deze baan.” Valentine: “En wij zijn
heel blij met haar en Anna. Ik heb mijn
leven weer terug en voor mijn moeder
is het ook prettiger. Ze heeft veel
meer privacy en de zorg is helemaal
op haar afgestemd.”

Synthese enthousiast over initiatief
Synthese en gemeente Venray geven aan sinds kort op de hoogte te zijn van stichtingen als stichting De Zorghulp.
“We kennen het verhaal van de familie uit Leunen”, vertelt Saar Bloemers, mantelzorgondersteuner en ouderenadviseur bij Synthese. “Eerder wisten we niet van die instellingen die vrouwen uit Oost-Europa hiernaartoe halen om in
de zorg te werken. We waren meteen enthousiast toen we het verhaal hoorden. Het is een heel mooi initiatief waar
misschien veel mensen wat aan kunnen hebben.” Bloemers geeft aan de stichting inmiddels mee te nemen in haar
gesprekken met ouderen en mantelzorgers als één van de mogelijke oplossingen. “Mensen zijn soms nog wat argwanend als ze horen dat het om Oost-Europa gaat, maar ze vinden het fijn dat de familie uit Leunen er goede ervaringen
mee heeft.” Tot nu toe heeft echter nog niemand gemeld ook gebruik te willen maken van een instelling als stichting
De Zorghulp. “Omdat het niet altijd past bij de situatie of zorgvraag van mensen”, aldus Bloemers.
Een woordvoerder van gemeente Venray laat weten dat het niet de taak van de gemeente is om te
communiceren over de mogelijkheden van de Wet langdurige zorg, omdat zij deze niet uitvoert. “Wanneer wij onze
inwoners spreken en opname in een verpleeghuis komt ter sprake, wijzen we ze uiteraard wel op alle mogelijkheden. Zo geven onze ouderenadviseurs die op bezoek gaan bij 75+’ers voorlichting over zo lang mogelijk zelfstandig
thuis wonen.”
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Rechtszaak
dodelijke aanrijding
Ysselsteyn

Plan voor zorgwoningen in
school Castenray bijna rond

Een 25-jarige man uit Ysselsteyn staat donderdag 22 februari voor
de rechter. Hij wordt ervan verdacht door onoplettend rijgedrag een
dodelijk ongeluk te hebben veroorzaakt.
De man reed op 30 juli 2016 in
Ysselsteyn een fietsster aan, die ten
gevolge van de botsing overleed aan
har verwondingen. Het OM verdenkt
de man van ‘onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag’. Ook zou hij met te
hoge snelheid hebben gereden met

een landbouwtrekker met aangekoppelde zaaimachine.
De vrouw, een 59-jarige wielrenster uit Oostrum, was met andere
fietsers een fietstocht aan het
maken. Het ongeluk gebeurde op de
Kempkensberg in Ysselsteyn.

Het belangrijkste is voor Arts
dat een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte ervoor kan zorgen
dat de leefwereld voor ouderen weer
wat groter kan worden en hen kan
helpen uit hun isolement te komen
en blijven. In de ruimte is het plan
dat er door vrijwilligers bijvoorbeeld
knutselavonden georganiseerd worden
en dat de ouderen uit het dorp daar
samen kunnen komen.
Behoefte aan zorgwoningen in
Castenray is er volgens Arts zeker.
“Dat hebben we onder andere
gepeild met woningbouwenquêtes.
En daarnaast horen we genoeg

verhalen over ouderen die uit het
dorp moeten vertrekken, omdat hier
niet genoeg woonruimte voor hen
is. Het verdriet en de ellende die dat
oplevert was voor mij in ieder geval
de prikkel om dit plan te realiseren.”

Nog dit jaar
eerste bewoners
In eerste instantie zijn de
woningen bedoeld voor bewoners van
Castenray of Oirlo, maar mocht er niet
genoeg interesse zijn vanuit die twee
dorpen, dan wordt er verder gekeken
naar andere dorpen.

Als de gemeenteraad het
plan goedkeurt, hoopt Arts dat
dit jaar nog de eerste bewoners
er al terecht kunnen. De kosten
voor de verbouwing komen voor
rekening van een nog op te richten
stichting voor het wooncomplex
en de ontmoetingsruimte zal
gerund worden door vrijwilligers.
Arts: “Er komen geen betaalde
krachten aan te pas. De stichting
heeft geen winstoogmerk en
het wordt dus geen commercieel
gebeuren. Het moet een heel mooi
gebouw worden en ouderen bij elkaar
brengen: dat is het belangrijkste.”
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GEPLUKT Elles van Kempen
een geweldige ervaring en zeker niet
de laatste reis die ze nog wil maken.
Ze is nu net een paar weken thuis,
maar de eerste dromen voor nieuwe
reizen borrelen alweer op.
“Zuid-Amerika staat nog heel hoog op
mijn lijstje en ook Nepal en Alaska lijken me heel gaaf.”

Terug in het
oude ritme
De komende periode woont ze
echter gewoon weer in Leunen. Ze
doet nu ze thuis is alweer volop leuke
dingen met haar vriendinnen. Uitgaan
en winkelen behoren tot haar favoriete
bezigheden. Ook is Elles weer begonnen met korfballen bij Oranje-Wit, iets
wat ze al jaren doet. “Inmiddels niet
meer zo fanatiek als vroeger, maar het
blijft toch leuk. Ik sta nu in het senioren 2-team.” Na vijf maanden reizen
is ze nu pas net terug in de running.
Terugkomen in het oude ritme is niet
makkelijk, maar het valt Elles tot nu
toe mee. “Tot nu toe gaat het eigenlijk
wel goed. Ik vind het korfballen niet
opeens heel zwaar ofzo. Ik denk dat
het pas pittig wordt als ik er dadelijk
bij ga werken. Dan is er weer heel veel
discipline nodig, terwijl ik net twintig
weken helemaal mijn eigen ding heb
gedaan.”

‘Heftig, maar ik kan
goed loslaten’

Ze is spontaan en enthousiast en het liefst altijd bezig. Ze is afgestudeerd fysiotherapeute en ze korfbalt bij Oranje-Wit. Haar grote passie is reizen
en ze heeft op jonge leeftijd dan ook al veel van de wereld gezien. Deze week wordt Elles van Kempen (21) uit Leunen geplukt.
Elles werd geboren in Leunen,
waar ze samen met twee zussen en
één broer een fijne jeugd had. Ze ging
in Leunen naar basisschool De Meent,
waarna ze op het Raayland College in
Venray de havo afrondde. Daarna
volgde ze de opleiding tot fysiotherapeute, waarvan ze in juli afstudeerde.
Tijdens haar studie woonde Elles vier
maanden in Pori, in Finland. “Ik wilde
altijd al reizen”, vertelt ze. “Als kind zei
ik zelfs altijd dat ik wilde emigreren
naar Australië. Dat wil ik al lang niet
meer, maar veel van de wereld zien, is
wel altijd een droom geweest. Toen ik
dus de kans kreeg om voor mijn

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

opleiding naar Finland te gaan, heb ik
die meteen gegrepen en heb ik een
half schooljaar meegelopen met de
Finse studenten fysiotherapie.”

Twintig weken door
Azië gereisd
Na haar afstuderen besloot ze
nog een grote reis te maken, dit keer
samen met haar vriend Rik. “Ook dat
was een droom die uitkwam. We hebben twintig weken door Singapore,
Maleisië, Thailand, Laos, Cambodja,
Vietnam, Nieuw-Zeeland en Hongkong
gereisd”, vertelt ze. Voor Elles was het

Toch wil Elles graag gaan werken en is ze dan ook al druk aan het
zoeken naar een leuke baan als fysiotherapeute. Tot ze die heeft gevonden, werkt ze in café-zaal Roelanzia
in Ysselsteyn, waarvan haar vriend
Rik en zijn ouders de eigenaren zijn.
“Het vinden van een baan is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk in de
sector van fysiotherapie”, vertelt Elles.
“Wat ik het liefst zou doen, is een
baan in de neurorevalidatie. Daar probeer je mensen die bijvoorbeeld een
heel zwaar ongeluk of een herseninfarct hebben gehad lichamelijk weer
op de been te brengen.” Dat is geen
eenvoudig werk. “Ik heb stage gelopen in die richting en ben er ook in
afgestudeerd. Fysiotherapeut zijn in
de neurorevalidatie is soms heel heftig, maar ik kan het gelukkig vrij goed
los laten. Ik vind het vooral heel mooi
om samen met iemand ergens naar
toe te werken en diegene doelen te
zien bereiken. Je gaat er echt samen
met iemand voor en dat is heel dankbaar.”

Oplossing vorige week:
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Lezing over gevoelige k
 inderen met een sterke wil
In de bibliotheek in Venray vindt op dinsdag 27 februari een lezing plaats over gevoelige kinderen met een
sterke wil. De lezing duurt van 18.45 tot 21.30 uur.
De organisatie is in handen van
Just see me en Tante Truus. Kinderen
met een sterke wil zijn vaak makkelijk te herkennen, stelt de organisatie. “Het is het kind dat steeds wil
onderhandelen, waarbij straffen en/

of belonen vaak niet lijkt te werken,
waarbij je je afvraagt hoe je ze moet
opvoeden, waarvoor de buitenwereld
altijd een oplossing heeft en het kind
dat weet wat het wil en er alles voor
doet om het op zijn of haar manier te

doen of krijgen”, aldus de organisatie.
Sandra Kleipas was vroeger
zelf een kind met een sterke wil.
Ze groeide uit als een volwassene
met een gevoelig en sterk karakter.
Als mama zoekt en geniet ze nu zelf

van de opvoeding van haar zoon met
een sterke wil. “Kinderen met een
sterke wil hebben iets bijzonders.
Eigenlijk is het knap wat ze doen.
Ze laten zien dat ze ‘sterk’ zijn en stevig
in hun schoenen staan. Maar hoe ga je
er mee om?”, aldus Sandra. Ze vertelt
wat deze kinderen nodig hebben en
wat volwassenen kan helpen om ze op

een passende manier door het leven
te gidsen. De inloop is om 18.45 uur
en tussen 19.00 en 19.30 uur vertelt
Suzanne Strijbosch-van Snippenberg
van Just see me over het belang van
kinderen begrijpen. Van 19.30 tot
21.30 uur vertelt Sandra Kleipas over
het opvoeden van gevoelige kinderen
met een sterke wil.

Venrays bedrijf wint rechtzaak awardorganisatie
Een Venrays bedrijf dat werd uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Business Succes Award, krijgt haar
inschrijfgeld terug. Het bedrijf bundelde haar krachten met 181 andere bedrijven, die zich gedupeerd voelen
door de organisatie van de awards.
De 182 bedrijven wilden hun
inschrijfgeld voor de awards terug.
Rechtbank Rotterdam stelde
hen woensdag 14 februari in het
gelijk. Volgens de rechtbank is de
organisatie achter de awards de
contractuele verplichtingen niet
nagekomen en krijgt elk van de

deelnemers daarom het inschrijfgeld van bijna 15.500 euro terug.
Stichting Nationale Business
Succes Award Instituut ontwikkelde
de verkiezing ‘Nationale Business
Succes Award’ naar eigen zeggen
om het succes van succesvolle
bedrijven te versterken. Het

onderzoekstelevisieprogramma
Rambam wijdde begin 2017 een
uitzending aan de verkiezing. Zij
noemde deze ‘doorgestoken kaart’,
nadat hun fictieve bedrijf werd
uitgeroepen tot winnaar.
De rechtbank besliste dat de verkiezing geen echte wedstrijd was,

omdat de organisatie de verkiezing over vele branches verdeelde,
waardoor in 10 tot 20 procent van
de categorieën maar één deelnemer
was. Ook wonnen bedrijven soms
in andere branches dan dat ze zelf
dachten. RTL7, die het bijbehorende
programma De Succesfactor uitzond,
schrapte de finaleavond na de uitzending van Rambam.
De stichting benaderde bedrijven om aan de verkiezingen mee te

doen. Wie de hoofdprijs zou winnen, moest een inleg betalen van
ongeveer 15.000 euro. Daarvoor
beloofde de stichting positieve
media-aandacht die dat bedrag
vele malen oversteeg. Deze inleg
moet zij nu terugbetalen. In totaal
gaat het om een bedrag van bijna
3 miljoen euro. Het Venrayse
bedrijf gaf in een reactie aan dit
nieuwsblad aan niet verder op de
kwestie in te willen gaan.

Mediator Leo Heldens

Informatieavond over echtscheidingen
Mediator Leo Heldens verzorgt op maandag 19 maart een
informatieavond over echtscheidingen, waarbij het kind centraal staat.
De avond vindt plaats in De Kemphaan in Venray en duurt van 19.30 tot
22.00 uur. De informatieavond is bedoeld voor ouders, grootouders,
familieleden, vrienden en buren van echtparen die te maken hebben met
een echtscheiding.
De avond wordt verzorgd door
mediator Leo Heldens, die ervaring
heeft op het gebied van vechtscheidingen en het opstarten van een goede
omgangsregeling. Verder gaat ervaringsdeskundige en student Anika
Clazing iets vertellen over loyaliteitsproblemen bij kinderen. Er wordt gestart
met een uitgebreide presentatie over
alle facetten rond een scheiding en wat
dit doet met ouders en kinderen.
“We kennen geen slechte ouders,
we kennen alleen lastige situaties
waarin kinderen het moeilijk hebben”,
stelt Heldens. “Een echtscheiding is
nooit leuk, maar bij een vechtscheiding gaat het verder. Er wordt over
en weer een hoop modder gegooid.
Er zijn scheldpartijen, verwijten en
pesterijen. Bij veel vechtscheidingen
zijn de kinderen het onderwerp van
de strijd. Zij worden dan ook vaak

als machtsmiddel ingezet. Onder het
mom: als jij niet toegeeft, mag je de
kinderen niet zien. De kinderen kunnen door een vechtscheiding veel
schade oplopen.”
Als ouders strijd hebben, valt op dat
ouders en hun netwerk het vooral over
elkaar en de ander hebben, in plaats
van over het kind, stelt Heldens.
“Betrokkenen zitten vaak vol met verhalen over hun leed en het onrecht wat
hen is aangedaan. Onderzoek toont aan
dat familieleden, vrienden en kennissen met goedbedoelde raad het conflict eerder aanwakkeren dan oplossen.
Wij willen niet dat mensen hun gelijk
komen halen, maar dat ze stilstaan bij
hun eigen verhaal van geraakt zijn en
dat van het kind.”
In de presentatie staat vooral de
weg van strijd naar welzijn van het
kind centraal. Dit gaat over wat kan

je betekenen voor het kind en de
ouder. De boodschap is: laat het kind
niet kiezen tussen ouders. “Bij mama
horen ze wat papa allemaal fout doet

en papa vertelt juist weer het tegenovergestelde. Psychisch heeft dit heel
veel effect op kinderen. Zij zitten er
letterlijk tussenin.” Tijdens de presen-

tatie ligt de focus op het belang van
de kinderen om met de andere ouders
omgang te hebben. De informatieavond is gratis te bezoeken.

Jonge ondernemers

Startersdag in Venray
Startersdagen.com organiseert op donderdag 8 maart de Startersdag Horst aan de Maas, Venray & Bergen.
De startersdag is bedoeld om jonge ondernemers op weg te helpen en wordt gehouden in hotel Asteria in Venray.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Startersdagen.com organiseert
de bijeenkomst in samenwerking
met gemeenten Venray, Horst aan
de Maas en Bergen, met Rabobank
Horst Venray en Interpolis. Tijdens de
middag wordt informatie en kennis
uitgewisseld over beginnend ondernemerschap. De dag is bedoeld voor
starters en eigenaren van een bedrijf
tot drie jaar oud of oriënterende starters en is gratis te bezoeken.

Startersdagen.com biedt samen
met lokale kennispartners een programma aan om de starters op weg
te helpen. Op de kennismarkt en in
verdiepende seminars worden onderwerpen als ondernemingsplannen,
verzekeren, financieren, administratie
en marketing behandeld. Daarnaast
komen ervaren ondernemers aan het
woord voor het geven van tips en
tricks, maar ook voor het wijzen op

valkuilen en gevaren.
Het programma duurt van 16.00
tot 20.00 uur. Na 20.00 uur wordt de
jaarlijkse verkiezing ‘Starter van het
Jaar’ gehouden. Deze verkiezing van
gemeenten Venray en Horst aan de
Maas, Rabobank Horst Venray en het
Venrays Ondernemersplatform gaat
dit jaar tussen Mechatronic Machinery,
Vaktuinen, Danshuis Venray en Imkerij
Agro Bestuivingen. (Foto: René Egbring)
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Symposium voor agrarische vrouwen

‘Er is meer dan de boerderij,
ontwikkel jezelf’
Mariet Janssen en Astrid van Dijck van agrarisch automatiseerder Lely Center uit Leunen kregen vorig jaar
rond internationale vrouwendag een idee: er zijn zoveel trainingen en cursussen waar vooral mannen op af
komen, laten we iets organiseren voor vrouwen. Zo gezegd, zo gedaan. Op woensdag 27 februari vindt de
tweede editie plaats van Symposia in Rosso, een symposium speciaal voor agrarische vrouwen.

Mevrouw De Boer wil vrouwen uitdagen om goed na te denken over wat
ze nu echt willen, overzicht te creëren
en duidelijke keuzes te maken. “Wat is
nu precies datgene dat al een tijdje in
je hoofd speelt, maar wat er steeds
niet van komt? Wanneer ga je daar tijd
voor vrijmaken?”
Mariet en Astrid hopen dat vrouwen de sessie, die bewust van

11.00 tot 13.00 uur wordt gehouden
(“Dan zijn de kinderen naar school”),
geïnspireerd verlaten. “En dat ik bij
een volgende vacature ook de kans
krijg om te kiezen voor een vrouw”,
geeft Mariet aan. Ze hopen van het
symposium een jaarlijks terugkerend
evenement te maken. Aanmelden
kan via info@ven.lelycenter.com of
0478 51 57 45.

Pluimveehouder wint rechtszaak

Provincie moet
aanvraag kippen
bedrijf behandelen
Provincie Limburg moet een vergunningsaanvraag van een pluimveehouderij uit Ysselsteyn in behandeling nemen. Dat besloot de Raad
van State op woensdag 14 februari. Eerder schoof de provincie de
aanvraag door naar provincie Noord-Brabant, die de vergunning
weigerde te behandelen.

Astrid en Mariet organiseren het tweede Symposia in Rosso
Mariet Janssen, manager van Lely
Center Venray uit Leunen en Astrid van
Dijck, werkzaam bij Lely Center en met
haar man eigenaar van een melkveebedrijf in Wanssum, vinden dat agrarische vrouwen meer de behoefte
moeten hebben om te gaan voor wat
ze écht willen doen. Mariet: “Wij leveren bij veel gezinsbedrijven, dus vrouwen zijn belangrijke klanten voor ons.
Toch zien wij vaak vooral de mannen,
ook tijdens bijscholingen. Er zijn zoveel
pareltjes die we nu uit hun schulp
hopen te trekken.”
“Het is de bedoeling om vrouwen
te triggeren en we nodigen hen dan

ook uit om letterlijk en figuurlijk uit
hun comfortzone te treden. Want juist
daarbuiten is heel veel te zien en te
beleven, maar daar is wél lef voor
nodig”, vertelt Mariet.

Wat komt er nu
steeds niet van?
De dames hopen dat bezoeksters
geïnspireerd raken om te laten zien
wat ze kunnen. “Dat kan op de boerderij zelf zijn, zoals zelf zuivelen of het
aanbieden van boerderij-educatie, of
dat kan iets buiten huis zijn. Wij willen
hen nu laten ontdekken dat er meer is

dan de boerderij”, zegt Astrid.
Vorig jaar organiseerden ze een
eerste symposium, nog wat kleinschalig. “Dit keer hebben we het professioneel aangepakt en zo’n 1.800
uitnodigingen de deur uit gedaan”,
vertellen de dames, terwijl ze de uitnodiging met een lippenstiftje erin
laten zien. Tijdens de Rundvee- en
Mechanisatievakdagen in Venray
wordt het symposium met als thema
‘Er is meer dan de boerderij, ontwikkel
jezelf’ geleid door ‘Mevrouw De Boer’.
“Zij is een vrij bekende spreker in
onze sector. Vrouwen zijn daarin dan
ook vrij zeldzaam”, geeft Mariet toe.

De onderneemster vroeg in
november 2015 een vergunning aan
voor de exploitatie en uitbreiding
van een pluimveehouderij in
Ysselsteyn. Provincie Limburg stuurde
haar aanvraag echter door naar provincie Noord-Brabant, omdat deze
‘bevoegd gezag’ zou zijn. De pluimveehouderij ligt in de omgeving van
de natuurgebieden Deurnsche Peel
& Mariapeel en Boschhuizerbergen.
Provincie Brabant wilde haar aanvraag echter niet behandelen, omdat
ze volgens haar te weinig informatie
hadden gekregen. Er was volgens

de provincie onder andere onduidelijkheid over de dieraantallen
en diverse locaties van het bedrijf.
De Raad van State oordeelt nu dat
de pluimveehouder voldoende
gegevens heeft verstrekt en dat de
aanvraag gewoon beoordeeld kan
worden. Wel stelt zij dat het besluit
door provincie Limburg moet worden genomen, want “de veehouderij in Ysselsteyn ligt immers in die
provincie”, stelt de Raad van State.
Provincie Limburg moet de vergunningsaanvraag nu inhoudelijk in
behandeling nemen.
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Rabarberfeest in Heide
Rabarbertelers uit Heide organiseren op zaterdag 28 en zondag 29 april een rabarberfeest. Doel is om
consumenten, collega’s en geïnteresseerden kennis te laten maken met diverse teeltmethodes, mechanisatie
rondom de teelt en de mogelijkheden met rabarber.
Rabarber wordt in Nederland
maar op kleine schaal geteeld.
In Heide zijn vier telers actief in de
rabarbersector. Zij bundelen nu hun
krachten om het rabarberfeest te
organiseren. “We gaan het wiel niet
opnieuw uitvinden. In Wakefield
in Engeland organiseert onze collega Janet Oldridge al jaren een
Rhubarb Festival, wat in een week
tijd vele tienduizenden mensen
naar Wakefield en haar bedrijf trekt.
Hier worden in de hele stad vele
activiteiten georganiseerd. Enkele
van deze activiteiten willen wij ook
gaan organiseren in dit weekend.”
Het rabarberfestival wordt in en
om de voormalige school in Heide

en op het terrein van zorgboerderij
De Lorr georganiseerd. Op het plein
langs de school staan diverse machines die nodig zijn voor oogst en
transport van de industrierabarber.
Langs het ‘Literpedje’ bij de zorgboerderij staan machines voor oprooien
van de rabarberpollen en de speciaal
aangepaste mestinjecteur. Ook wordt
een rondrit per huifkar georganiseerd,
die leidt langs een perceel rabarber
waar verschillende rassen groeien.
Het weekend wordt op zaterdag
28 april om 20.30 uur geopend met
een muzikale avond. De muziek wordt
verzorgd door de ‘Achterband’ uit
Geijsteren. Op zondag is publiek vanaf
10.30 uur welkom. Ook dan is op beide

locaties muziek. Op zorgboerderij
De Lorr, waar tot voor enkele jaren
terug ook rabarber werd geteeld,
kan de bezoeker een rondwandeling maken door de ontmoetingstuin
die aangelegd is en onderhouden
wordt door de hulpboeren van Jan
en Sybille. Voor de jeugd is er op het
terrein een springkussen aanwezig en ze kunnen geschminkt worden. Om 15.00 uur wordt de uitslag
bekendgemaakt van de rabarbertaart-bakwedstrijd. Iedereen kan
deelnemen aan deze wedstrijd.
Opgeven voor de bakwedstrijd en
het afhalen van de rabarber voor de
taart kan bij Martin Peeters,
via peeters@rabarber.biz

REET
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Meten = weten

Indoor rommelmarkt

De juiste start voor een geslaagde
teelt. Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
- vaste gift en variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

Heldens Markten houdt op zondag 25 februari
aanstaande een gezellige indoor rommelmarkt
in de sporthallen van S.S.H.
Adres: Piushof 137, 5981 VW Panningen

De markt begint om 9.00 uur
en eindigt om 15.30 uur
Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

De entree is tot 12 jaar gratis.Vanaf 12 jaar € 2,Info standhouders bel:
06-24452810 of 06-51890760

www.heldensmarkten.nl
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aan
Elin van de Vossenberg

Ik doneer
In de zomer van 2020 gaat
de nieuwe donorwet in.
Mensen boven de 18 jaar
krijgen een brief als ze hun
keuze om te doneren nog niet
kenbaar hebben gemaakt.
Na zes weken krijg je een
herinnering en als hier niet op
wordt gereageerd, word je
geregistreerd onder ‘geen
bezwaar tegen
orgaandonatie’.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Elin van de Vossenberg
16 jaar
Ysselsteyn
Helicon MBO Helmond

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik blijf liever gewoon in Nederland,
want met mijn hobby autocross gaan
we al heel Nederland door en dat
beschouwen wij dan eigenlijk als onze
vakantie.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik denk dat ik de kracht zou willen hebben om met dieren te kunnen praten,
want ik zou toch af en toe eigenlijk wel
willen weten wat ze te zeggen hebben.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Ik volg geen trends, ik ben gewoon

mezelf.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Die ene keer dat ik bij de crosskarts
won en ik mijn vader langs de kant
zag staan met allebei zijn duimen
omhoog. Hierdoor wist ik dat hij trots
op me was.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie zegt altijd dat ze het knap
vinden dat ik tussen de mannen durf
te crossen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik denk dat ik de eerste keer winnen
bij de autocross nog een keer zou willen herbeleven, want dat was echt
een te gek gevoel!
Heb je een verborgen talent?
Sinds dit jaar ben ik bezig met het
africhten van onze jongste hond.
Dit gaat beter als dat ik had gedacht.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat kan niet anders dan een foto zijn
van een van onze honden, Fem. Ik heb
haar zelf opgevoed. Hierdoor hebben
we een hele goede band.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Het engste dat ik ooit heb meegemaakt, is denk ik een van de keren dat
ik over de kop ging met de crosskart.
En dan vooral die ene keer dat ik met
iemand anders in aanraking kwam en
daardoor over de kop ging.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dan zou ik gewoon op dezelfde manier
doorgaan als dat ik nu doe.
Wat ligt er onder jouw bed?
Ik hoop geen spin!
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou met niemand willen ruilen,

want ik vind het leven dat ik nu leid
prima.
Wat deed je als kind het liefst?
Ook als kind al was ik toch altijd het
liefst bezig met modder of crossen met
de fietsen samen met mijn grote broers.
Wat is je favoriete hobby?
Ik heb twee hobby’s waar allebei veel
tijd in gaat zitten, maar kiezen zou ik
niet willen. Ik train twee dagen in de
week met onze jongste hond Fem en
daarnaast heb ik nog een hobby die we
met ons hele gezin doen en dat is autocross. Hierbij rij ik in een Peugeot 106
rally. Dit jaar wordt al mijn vijfde jaar
dat ik aan crossen doe.
Als je een dier was, wat zou je
dan zijn?
Ik zou een hond willen zijn en dan
vooral een heidewachtel, want het zijn
jachthonden maar ze kunnen ook heel
goed in huis leven. Het zijn echte knuffelkonten!

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Venray tussen de 12 en 18 jaar en lijkt het je leuk om de vijftien vragen te beantwoorden en op de foto te gaan
voor HALLO Venray? Geef jezelf of degene die je wilt tippen dan op. Mail naar redactie@hallo-venray.nl of bel 0478 74 55 01.

De familie mag dit besluit na
iemands dood nog steeds
aanvechten. Zelf ben ik voor
deze wet, maar te zien aan de
30.000 personen die meteen na
het besluit hun donorstatus
hebben veranderd naar ‘nee’,
zijn er ook veel mensen tegen.
Voor mij is het lastig te
begrijpen dat mensen nu hun
keuze gaan veranderen uit
protest. De regering bepaalt
niet wat er met jouw lichaam
gebeurt, omdat er nog dezelfde
opties zijn. Als mensen dan ook
gewoon vijf minuten van hun
leven nemen om die keuze door
te geven, is er niets aan de
hand.
Probeer aan alle mensen te
denken die in de problemen
zitten omdat één van hun
organen niet meer werkt, die
wij als mensen zouden kunnen
redden. Zelf heb je de organen
niet meer nodig en het zou ook
prettig zijn om organen te
krijgen als je ze zelf nodig hebt.
Dat mensen zeggen dat ze de
organen niet zouden
accepteren, vind ik onzinnig.
Zelf heb je nog nooit in de
situatie gezeten, misschien
wordt je leven wel met 40 jaar
ingekort.
Ik schrijf dit niet om mensen
te overtuigen om donor te
worden, maar denk er nog even
over na.
Anne
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 07

De politieke partijen in Venray lijken te veel op elkaar
In een groot deel van de politieke discussies komt naar voren dat
een aantal politieke partijen het op veel punten eens zijn met elkaar.
Twee partijen hebben voor deze verkiezingen zelfs besloten samen te gaan
omdat hun standpunten wel heel dicht bij elkaar lagen. Met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart zou het toch handig zijn
als de inwoners een duidelijke keuze kunnen maken voor welke partij ze
willen gaan.
Van de stemmers op onze poll vond 11 procent dat de partijen niet genoeg
van elkaar verschillen. De partijen verschillen wel eens in aanpak, maar in

principe willen ze allemaal hetzelfde. Toch was 89 procent van de stemmers
het hier niet mee eens: inhoudelijk verschillen de partijen genoeg, maar dat
moeten ze wel duidelijk weten te verwoorden.
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze
Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de
stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw mening
via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Venray moet wietteelt legaliseren
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemeente Venray heeft zich aangemeld als pilotgemeente bij de
rijksoverheid. Zij wil een van de gemeenten worden waar de overheid proeven
gaat doen met zogenaamde gereguleerde wietteelt. Dat wil zeggen dat er
legaal wiet geteeld mag worden in de gemeente, binnen bepaalde kaders.
Wietteelt legaliseren is een goede zaak. Zo zorg je ervoor dat de teelt niet
langer op schimmige manieren hoeft te gebeuren en dat je het uit het criminele
circuit houdt. Als Venray als pilotgemeente aan de slag gaat, betekent dat
ook dat we vooraan staan als de oplossing gevonden wordt. Het is goed deze

Al meer dan 145 jaar zijn de bedrijven van Terberg Group gedreven om het beste te bieden
aan de mondiale specialistische voertuigmarkt. Met 28 werkmaatschappijen in 11 landen
is Terberg één van de grootste onafhankelijke leveranciers van specialistische voertuigen.
Als uitbreiding van ons team zoeken wij een:

WERKVOORBEREIDER /
ASSISTENT BEDRIJFSBUREAU
Met in de nabije toekomst doorgroeimogelijkheid naar Hoofd bedrijfsbureau.
Terberg Techniek BV, Baarlo biedt de juiste kandidaat een stimulerende werkomgeving in
een financieel gezonde organisatie met historie en duidelijke ambities voor de toekomst.
De werkzaamheden zijn afwisselend en geen dag is hetzelfde.
FUNCTIE-INHOUD:
• Maken van klantdossiers
• Voorbereiden van orders voor de werkplaats
• Maken van tekeningen in Autocad
• Inname van aangeleverde voertuigen
• Afwikkelen van orders, CE papieren en regelen van RDW keuringen
• Overige werkzaamheden aansluitend op deze functie.
FUNCTIE-EISEN:
• Je hebt een opleiding op MBO+/HBO niveau in techniek
• Je hebt werktuigbouwkundig inzicht
• Je hebt doorzettingsvermogen en je bent leergierig in de ontwikkeling in de techniek
• Je werkt nauwkeurig en let op details
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• Beheersen van Autocad is een must en enige ervaring met een ERP pakket
• Je hebt basiskennis van hydrauliek, pneumatiek en elektro
• Goede communicatieve eigenschappen zowel in woord als geschrift
• Kennis van de Duitse en Engelse taal.
Ben jij die enthousiaste kandidaat waar wij naar op zoek zijn en ben je op zoek naar een
baan met ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling alsmede een prima
beloning en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden?
Stuur dan binnen twee weken je sollicitatie met c.v. naar:
Terberg Techniek BV, Baarlo, T.a.v. Henk Hendriks Napoleonsbaan Noord 30, 5991 NW Baarlo
E-mail: hhendriks@terbergtechniek.nl
Voor meer informatie voor deze functie kunt u contact opnemen met
Henk Hendriks 077 477 20 39 of bezoek onze website www.terbergtechniek.nl

problematiek direct bij de horens te vatten.
Daarentegen kun je zeggen dat je hiermee juist de nadruk legt op
Venray als wietparadijs. Mogelijk gaan telers uit andere gemeenten zich
in Venray vestigen of wordt de legale wietteelt hier gekoppeld aan de
nog illegale wietteelt elders. Dat vergt dan weer heel veel controle en
handhavingscapaciteit, waar we in Venray toch al tekort aan hebben. En of het
echt helpt, dat is dan nog maar de vraag. Wat haal je je op je hals?
Venray moet wietteelt legaliseren. Wat vindt u?

Zoekt

Productiemedewerker
(M/V)

in dagdienst / 2 ploegendienst

Dutch Pet Products is een sterk groeiend bedrijf, gespecialiseerd
in het verpakken en distribueren van hoogwaardige (huis)
dierenvoeders. Onze klanten zitten verspreid over de gehele
wereld, maar de nadruk ligt op Nederland en Duitsland.
Bij Dutch Pet Products staat collegialiteit en kwaliteitsbewust
afleveren hoog in het vaandel.

Wat zoeken wij?
Een gemotiveerde medewerker die samen met collega’s zorg
draagt voor een efficiënt lopend productieproces binnen het
bedrijf. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Correct afstellen van de verpakkingsmachines om recht te doen
aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten;
• Het verpakken van diervoerders.
Gevraagde kernkwaliteiten zijn:
• LBO+/MBO werk- en/of denkvermogen;
• In een team kunnen werken;
• No nonsense mentaliteit;
• Zelfstandig en gedisciplineerd werken;
• Affiniteit met dieren/dierenvoeders hebben.
• In het bezit zijn van een veiligheidscertificaat voor heftruck of
bereid om dit te halen
• Technisch inzicht.
Wat bieden wij?
• Een fulltime functie;
• Markconform salaris ahv functie en prestatie;
• Ruimte voor verdere bijscholing.
Uw schriftelijke reactie voorzien van uw CV kunt u richten aan
Dutch Pet Products ter attentie van Arian Linders.
Venrayseweg 128a, 5961 NT Horst of a.linders@dutchpet.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
Linders tijdens kantooruren, tel. 077-4640000.

Ode aan
de eik
18 januari 2018, storm over
Noord-Limburg. Ook over het,
misschien wel meest besproken
stukje Venray, dat we nu
‘Landgoed Sint Anna’ mogen
noemen. Eén der machtige
Amerikaanse eiken is niet meer.
Ze was al op leeftijd, maar statig
heeft ze daar, te midden van
haar grote zussen, decennialang
de contouren van de
monumentale laan gemarkeerd.
Nog geen uur na de val heeft
een moedige voorbijganger uit
eerbied voor de reuzin een groot
hart in de bast gekerfd, iets dat
mij ontroerde. Het trieste
voorval kreeg echter een
verrassende wending, want wat
schetste mijn verbazing?
Toen de gearriveerde
bergingsploeg de stam in
stukken zaagde, verschenen er
verschillende grijsblauwe
plekken in het hout, de reactie
van koolzuur en
granaatscherven. Ik kon het niet
laten om vanuit het hart de
zichtbaar gekomen jaarringen te
tellen, tot de plek waar de
scherven waren ingeslagen.
Ik wist ongeveer wanneer de
bomen aangeplant waren,
er kwam inderdaad uit in de
periode 1940-’45…
Mooie eik,
je beschermde ons
zonder het te beseffen
Tegen de zinloze
stukken metaal.
Je ving ze op
zonder te sterven,
De scherven,
die ook beslist
een mens
hadden kunnen treffen.
Maarten
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Carla Brugman en Tino Zandbergen – lijsttrekkers VENRAY Lokaal

‘We houden niet van geleuter’

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21
maart gaat HALLO Venray in gesprek met alle lijsttrekkers van de
deelnemende partijen. Wie zijn zij en wat willen ze bereiken met hun
partij? In deze aflevering lijsttrekkersduo Carla Brugman en Tino
Zandbergen van VENRAY Lokaal.
Een partij met heel veel nieuw
elan, noemt Carla de fusiepartij
VENRAY Lokaal. “En dat geeft een
hoop energie. Bij de lijsttrekkers,
maar ook bij alle oude en nieuwe
leden.” Twee jaar geleden al staken
fractievoorzitters Brugman en
Zandbergen van respectievelijk de
lokale partijen PP2 en inVENtief de
koppen bij elkaar. “We merkten
dat we vaak hetzelfde geluid lieten
horen in de Venrayse gemeenteraad”,
legt Brugman uit. “We gingen eens
vergelijken en wat bleek? Voor zo’n
95 procent dachten we hetzelfde
over de thema’s die in Venray spelen.
Daarom hebben we nu onze krachten
gebundeld.” Zandbergen vult aan:
“Voor de overige 5 procent zoeken
we gewoon met zijn allen de nuance
en dan komen we een heel eind.”

Samen doen om ons
sterker te maken

Ga jij altijd voor het beste
resultaat en werk jij nauwkeurig?
Wil jij werken in een groeiende
organisatie met een open
communicatie?
Dan zoeken wij jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen. Bij de Hotraco
Group werken ongeveer 200 medewerkers. Je werkt in een logistieke omgeving waarin het contact met collega’s van alle
afdelingen groot is. De informele manier van communiceren wordt als zeer prettig ervaren en zorgt voor een goede werksfeer.

Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Logistiek Medewerker

(m/v)

Fulltime, met uitzicht op een vast dienstverband

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de inen uitgaande logistiek voor alle BV’s van de Hotraco Group.

Taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

• Het lossen van inkomende transporten;
• Het picken van orders en inpakken van goederen voor
uitgaand transport;
• Voortgangsbewaking van logistieke stromen
(zoals leveringen/voorraden);
• Signaleren van onjuistheden in aangeleverde
documenten waaronder inkooporders, materiaallijsten,
picklijsten, verkooporders e.d.;
• Productiewerkzaamheden en samenstellen van
montagesets (a.d.h.v. stuklijsten);
• Laden van uitgaande transporten;
• Verzendklaar maken van goederen volgens richtlijnen;
• Ophalen en bezorgen van goederen, zowel intern
als extern.

Wij vragen:

• Minimaal 1 jaar ervaring in een magazijn of andere
logistieke omgeving;
• Je bent in het bezit van BE- en heftruck rijbewijs;
• Zeer goede communicatieve vaardigheden;
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• Je bent accuraat en nauwkeurig;
• Je verantwoordelijkheidsgevoel is groot en bent bereid
alle werkzaamheden aan te pakken.

Wij bieden:

• Een fulltime functie in dagdienst;
• Uitdaging en samenwerking binnen het Hotraco Group
Netwerk;
• Prettige werksfeer in een hecht team;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het
Metaalbewerkingsbedrijf.

Bezoek onze website www.hotraco.com voor de volgende openstaande vacatures:

Elektromonteur Paneelbouw, Operationeel inkoper, Hardware Engineer (E), Engineer/Calculator Verdeelinrichtingen

Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com, t.a.v. Kim Scheepers (HR Officer).
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Omdat VENRAY Lokaal een fusie
is van twee partijen, kwamen er ook
twee lijsttrekkers. Twee nummers 1
op de kieslijst is echter niet mogelijk,
dus Carla Brugman staat op 1 op de
lijst van VENRAY lokaal, gevolgd door
Tino Zandbergen. “Dat duo is niet
ontstaan uit zwakte”, legt Carla uit.
“We hadden het allebei ook in ons
eentje gekund. Maar we willen het
juist samen doen, om ons sterker
te maken. Daarnaast vinden we
het belangrijk dat er deze eerste
raadsperiode ook nog voor beide
fusiepartijen een bekend gezicht
lijsttrekker is.” Tino: “Het was heel
vanzelfsprekend om het samen te
gaan doen. We hoeven niet alles
met z’n tweeën te doen, want we
vertrouwen elkaar.” Hun sterke
punt? Carla: “Onze inbreng in de
raadsvergaderingen is altijd groot.”
Tino: “We zijn veel aan het woord,
maar we houden niet van geleuter.”

‘Dus ging ik me er
maar mee bemoeien’
Carla Brugman uit Blitterswijck is
sinds 2002 actief in de politiek. “Toen
we in 1991 in Blitterswijck kwamen
wonen, vroeg mijn dochter waarom
er geen speeltuin was in onze
buurt. Ze haalde uiteindelijk ruim
honderd handtekeningen op in de
buurt voor die speeltuin, die we naar
de toenmalige gemeente MeerloWanssum stuurden. Twee jaar later
was er nog geen speeltuin. Dan ga
ik me er maar mee bemoeien,
dacht ik.” Carla richtte een stichting
op. En de speeltuin? Die kwam er.
Van het een kwam het ander en
uiteindelijk kwam ze voor de lokale
partij Progressieve Kombinatie (PK)
in de gemeenteraad van MeerloWanssum terecht en was ze voor
deze partij wethouder ruimtelijke
ordening. Sinds 2010 is ze actief voor
PP2 in de gemeenteraad van Venray
en daarnaast is ze statenlid voor

GroenLinks bij de provincie Limburg.
Tino Zandbergen uit Venray loopt ook
al een hele tijd rond in de Venrayse
politiek. Twaalf jaar geleden kwam
hij terecht bij inVENtief, nadat hij als
adviseur bij veel gemeentes over
de vloer kwam. “Ik riep wel eens:
‘daar ben ik het niet mee eens!’,
als het over de gemeentepolitiek
ging. Toen werd ik gevraagd om bij
de partij te komen.” Zandbergen
was afgelopen twee raadsperiodes
fractievoorzitter van inVENtief.

Transparantie in de
gemeenteraad
VENRAY Lokaal gaat zich inzetten voor transparantie in de
Venrayse gemeenteraad. Brugman:
“Daar heeft het afgelopen jaar flink
aan geschort. Ook de communicatie
met burgers schiet soms echt tekort.”
Zandbergen gaat verder: “We zijn
erg druk met elkaar in de gemeenteraad. De discussies duren eindeloos,
dat kan veel korter.” De inwoners
van Venray staan centraal in het
verkiezingsprogramma van de partij.
Zo wil zij onder andere de bladkorven weer terug en de waarderingen
voor mantelzorg omhoog. Ook pleit
VENRAY Lokaal voor een permanent zorgloket bij de gemeente en
voor meer handhaving. Zandbergen:
“Dat moet veel beter. Je kunt wel
allerlei regeltjes maken, maar als
niemand ze controleert dan schiet
je natuurlijk niets op.” Ook betaalbare huurwoningen staan hoog op
het wensenlijstje van de fusiepartij. Brugman: “Iedere partij wil dit.
Waarom pakken we dit dan niet goed
aan? Misschien moeten we wel terug
durven naar gemeentewoningen.
Dan zijn we in ieder geval niet meer
afhankelijk van woningbouwcorporaties.” De opkomst van grote stallen
in de intensieve veehouderij baart
hen zorgen. “We zijn zeker niet tegen
veehouderijen, maar we moeten wel
verantwoordelijk omgaan met de
leefomgeving van onze inwoners.
We willen samen met agrariërs kijken hoe we dit op moeten lossen”,
aldus Brugman.

‘Ik mag ambitieus
zijn, toch?’
VENRAY Lokaal hoopt op een
flink aantal zetels. “Ik heb een
rekensommetje gemaakt”, vertelt
Tino. “Samen denk ik dat we zo’n
zeven zetels kunnen halen. Tel daar
nog een restzetel bij op en dan zitten
we op acht. Ik mag ambitieus zijn,
toch”, lacht hij. Carla: “We hebben
in ieder geval de goede mensen
op onze lijst staan. De jongste is nu
nog 15 en de oudste 77. Daarnaast
is het een goede mix tussen alle
dorpen van Venray en staan er veel
verschillende culturen op. Ik ben
absoluut trots op de lijst, meer dan
dat zelfs.”
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Verkiezingen kosten gemeente ruim
74.000 euro
Het houden van gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de ‘sleepwet’) in maart kost de gemeente ruim 74.000 euro. Dat wordt onder andere gebruikt
voor zogenaamde ‘hufter-proof’ aanplakborden en het vergoeden van de kosten voor een Verklaring Omtrent
het Gedrag voor kandidaat-raadsleden.

Eén van de negentien hufter-proof borden
De gemeenteraadsverkiezingen
vinden plaats op woensdag 21 maart.
Die dag wordt er niet alleen gestemd

voor een nieuwe gemeenteraad in
Venray, maar ook op het landelijke
referendum over de Wet op de inlich-

tingen- en veiligheidsdiensten. In die
wet krijgen veiligheidsdiensten AIVD
en MIVD de bevoegdheid om telecom-

municatie breed af te tappen via de
ether en via de kabel om zo de veiligheid in Nederland te beschermen.
Voor het organiseren van dit referendum in Venray krijgt de gemeente van
het Rijk een bijdrage. Zij schat deze
bijdrage op 44.000 euro, gebaseerd
op de kosten van vorige verkiezingen
en referenda. Het precieze bedrag dat
de gemeente ontvangt, wordt pas na
de verkiezingen bekend. Omdat de
gemeente verwacht voor het referendum maar zo’n 5.200 euro te besteden
aan onder andere extra stemhokken
en het inhuren van extra tellers, kan
zij het overgebleven bedrag gebruiken voor andere onvoorziene kosten
die het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen met zich meebrengen. Het geld dat overblijft van de
bijdrage van het Rijk, gaat terug naar
het potje algemene middelen van de
gemeente. “Dat is geen geoormerkt
geld”, legt een woordvoerster van
gemeente Venray uit, dus het is vrij te
besteden voor de gemeente.
Voor het organiseren van de
gemeenteraadsverkiezingen maakt
de gemeente dit jaar wat onvoorziene
kosten, laat zij weten. Zo worden er op
verzoek van de fractievoorzitters en
de burgemeester dit jaar geen reguliere aanplakborden in de gemeente
geplaatst, maar zogenaamde ‘huf-

ter-proof’ borden. Dit zijn weersbestendige betonplex panelen met een
digitale opdruk. “De panelen hebben geen zeil of iets dergelijks, zodat
niemand het bijvoorbeeld kapot kan
steken”, aldus de woordvoerster van
de gemeente. In totaal zijn er negentien van deze borden geplaatst. Eén in
ieder kerkdorp en de overige zes staan
in Venray. De kosten voor deze borden
zijn ongeveer 9.000 euro.
Daarnaast vallen de kosten voor
de verkiezingen hoger uit, omdat
gemeente Venray heeft besloten om
de kosten voor het krijgen van een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
voor gemeenteraadskandidaten te vergoeden. “Zo willen we de integriteit
bevorderen”, verklaart de gemeente.
“Voor zover bekend is dat nog nooit
eerder gedaan.” Voor kandidaat-raadsleden is het nu nog niet verplicht om
een VOG aan te vragen, maar in de
toekomst wordt het dat mogelijk wel.
De kosten hiervoor schat de gemeente
op ongeveer 2.500 euro. Het is nog
niet duidelijk hoeveel partijen van het
aanbod gebruik maken. De gemeente
is uitgegaan van zestig kandidaten à 40 euro per VOG. Mochten
alle 154 gemeenteraadskandidaten
gebruikmaken van het aanbod van de
gemeente, zou het bedrag op kunnen
lopen tot ruim 6.000 euro.

Zes partijen ondertekenen diversiteitspact
Tijdens het diversiteitsdebat op donderdag 15 februari hebben vijf van de zeven politieke partijen in Venray
hun handtekening gezet onder het zogenaamde ‘diversiteitspact’. SP Venray was afwezig, maar gaf later aan ook
in te stemmen met het pact. Hiermee beloven ze dat ze zich inzetten voor diversiteitsbeleid en een inclusieve
samenleving.

Tino Zandbergen (VENRAY Lokaal), Daan Janssen (D66 Venray), Bernie van Lierop (Samenwerking Venray),
Odin Westen (COC Limburg), Henk Bisschops (PvdA Venray) en Jan Loonen (CDA Venray)
CDA Venray, D66 Venray, de Partij
van de Arbeid Venray, Samenwerking
Venray en VENRAY Lokaal waren aanwezig bij het debat dat georganiseerd
werd door het COC Limburg. De belangenvereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders
en intersekse personen bundelde vorig
jaar haar krachten met elf andere
organisaties, waaronder de KBO,
JongNL Limburg, Vluchtelingenwerk
en FNV Limburg. “Samen hebben we
gekeken wat de belangrijkste thema’s zijn voor kwetsbare groepen”,

legt COC-voorzitter Odin Westen uit.
“We willen breder kijken en zo streven naar een inclusieve samenleving.” De organisaties stelden een
diversiteitspact op, een handreiking
voor politieke partijen. Zij hoopt zo
dat de partijen in hun verkiezingsprogramma’s meer inzetten op diversiteit.
Zij wil bijvoorbeeld aandacht voor de
positie van ouderen, jongeren,
bi-culturele minderheden, transgenders en lichamelijk en verstandelijk
beperkten op de arbeidsmarkt, maar
spreken ook over gezondheid, onder-

wijs, wonen en discriminatie. “We hebben ook de lokale politieke partijen in
Limburg betrokken bij het opstellen van
het pact. Nu zal blijken hoeveel ze hebben overgenomen van het pact in hun
verkiezingsprogramma.”
Aan de hand van stellingen werden tijdens het debat thema’s uit
het pact besproken. Al verschilde de
uitleg van diverse termen onderling
wel eens (‘Wat bedoel je met ‘satire’?’
of ‘Wat versta jij onder ‘inclusieve
samenleving’?’), leek er over veel
onderwerpen consensus. De aanwe-

zige partijen gaven uiteindelijk allemaal aan zich in te willen zetten voor
het pact. Ze zetten hun handtekening
onder het document, maar stelden
wel vragen over dat de financiering
van de betrokken organisaties, zoals
deze in het document stond: “Dat de
gemeente de genoemde organisaties
financieel ondersteunt om hun maatschappelijke rol te blijven spelen.”
Odin Westen: “Het doet me als voorzitter van COC heel goed dat alle aanwezige partijen het pact ondertekenen.
We begrijpen dat dit punt geen carte
blanche is en dat we naar voorwaarden voor financiering moeten kijken.”
SP Venray gaf in een reactie aan
graag bij het debat aanwezig geweest
te zijn, maar vanwege werk en ziekte
van kandidaten verstek moest laten
gaan. Wel sluit de partij zich aan bij
het voorstel van het COC Limburg.
“Uiteraard ondertekenen we het diversiteitspact. Dat is helaas nog steeds
hard nodig, want discriminatie komt
in allerlei vormen nog veel voor.
Uiteraard moet het niet bij woorden
blijven. Het COC is daarbij een goede
partner om het LHBTI-beleid verder
vorm te geven”, geeft kandidaatraadslid Ronald van Hal van SP Venray
aan.
Ook VVD Venray was afwezig vanwege ziekte van de beoogde deelnemer. De partij geeft aan het pact
niet te ondertekenen. “Misschien
vreemd omdat wij vier jaar geleden
een van initiatiefnemers waren en we
toen ook met het convenant hebben
ingestemd”, stelt lijsttrekker Harrie
van Oosterhout. “Het is met name
de financiële ondersteuning aan de

betrokken organisaties die in het voorliggende pact wordt vastgelegd, waar
wij ons zo niet aan willen binden.
Dat we de intentie en de strekking
van het diversiteitspact wel degelijk
onderschrijven, blijkt ook uit ons verkiezingsprogramma.”
Tijdens het debat bracht D66lijsttrekker Daan Janssen ter sprake
dat Samenwerking Venray het vorige
convenant ook ondertekende, maar
daar in een commissievergadering in
2015 niet naar handelde. Lijsttrekker
Martin Leenders van Samenwerking
Venray verwijst desgevraagd naar
de uitleg van het commissielid dat in
2015 de uitspraken deed waar D66
naar verwijst: “Wij hebben natuurlijk
als Samenwerking Venray dat convenant getekend en zijn er helemaal niet
op tegen. In die betreffende vergadering is gevraagd of het uitdragen van
(zoals dat toen genoemd is) ‘de roze
zaak’ niet averechts kan werken en
daardoor meer kwaad dan goed kan
doen. Tevens werd er gevraagd naar
het aantal homofobe geweldsincidenten in Venray. Dit om te voorkomen
dat we oplossingen bieden voor een
probleem dat mogelijk niet bestaat in
Venray.”
Daarnaast vraagt Leenders zich
af hoeveel andere partijen zich hebben ingezet voor de uitvoering van het
convenant. “Hoe kan het dat een D66
wethouder de Venrayse regenboogambassadeurs in de kou heeft laten
staan toen zij gepleit hebben voor een
diversiteitskunstwerk? Ik constateer
dat diversiteitsbeleid bij D66 wel met
de mond wordt beleden maar dat daar
in praktijk weinig van te merken is.”
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Nog meer aandacht voor ouderenwelzijn in Venray
De afgelopen vier jaar zag ik dat een aantal dingen in Venray goed
gaan, maar ook die nog beter kunnen. In mijn contacten binnen de
ouderenverenigingen is steeds meer aandacht voor de kwetsbare
ouderen en hun mantelzorgers.
Binnen KBO Venray zijn het
vooral welzijnsonderwerpen waarmee we intensiever bezig zijn.
Denk aan het belastingproject dat
binnen Venray nu collectief, vanuit
de Centrale van Ouderen, toegankelijk is voor leden van een Venrayse

ouderenvereniging. In vergelijking met
andere gemeenten doen we het niet
slecht, want zij informeren in Venray
hoe wij het doen. Waar we als ouderenverenigingen, gemeente en maatschappelijke organisaties nog een slag
te maken hebben, is de zorgvraag

van passende woonconcepten voor
ouderen, maar zeker ook de zorg voor
onze dementerende ouderen waarvoor vaak geen geschikte huisvesting
en zorg in Venray zelf aanwezig is.
Dat ouderen vaak ver weg van Venray
in een zorginstelling worden geplaatst,
is niet alleen voor die ouderen, maar
zeker ook voor de naaste familie een
extra zorg. ’t Zorghuus in Ysselsteyn
is een prachtig initiatief vanuit de
gemeenschap dat als voorbeeld voor

anderen kan dienen. De lange wachtlijsten dienen immers teruggebracht te
worden in goed overleg met partners,
maar vooral ook met de ouderen en
hun naaste familie. Laten we samen
met de politiek en het maatschappelijk middenveld de uitdaging aangaan,
zodat onze oudere medemens en zijn
of haar familie zich nog meer thuisvoelen in Venray.
Martin Wijnhoven,
kandidaat-raadslid CDA Venray

Durf te kiezen voor je leefomgeving
Sinds 2002 ben ik actief binnen dorpsraad Merselo en het
dorpsradenoverleg van Venray. Vanaf 2006 ben ik voorzitter van het DRO.
In die periode heb ik veel geleerd over leefbaarheid en de inbreng van
bewoners daarbij. D66 vindt dat er best (nog) meer ruimte voor
bewoners mag zijn.
De gemeente Venray bestaat uit
dorpen en wijken van verschillende
grootte en samenstelling. Het is goed
als uit deze gemeenschappen voorstellen ter verbetering van de leefbaarheid komen. Het gaat erom dat
de bewoners zich ‘thuis’ voelen in hun

eigen leefomgeving. Natuurlijk moeten
algemene regels toegepast worden.
Maar binnen dorp of wijk moet ruimte
zijn om in te spelen op de wensen van
bewoners. D66 is er voorstander van
dat dergelijke wensen op praktische
wijze benaderd worden. Daarbij hoeft

geen sprake te zijn van ‘eenheidsworst’
voor heel Venray. Een aanpak zoals nu
al in enkele dorpen en wijken bekend
is. Het spreekt vanzelf dat de bewoners daarmee ook deels verantwoordelijkheid nemen. Dat ze zorgen voor
steun uit de leefomgeving, meedenken over de uitvoering en daarna waar
mogelijk aanpakken bij uitvoering en
instandhouding. In de praktijk is daarbij
ondersteuning van dorps- en wijkraden
onontbeerlijk. D66 vindt dat deze organisaties daarvoor gefaciliteerd moeten

worden. Die ondersteuning mag echter
ook van het gemeentelijk apparaat
verwacht worden. Bij de leefomgeving
horen ook milieu, bedrijven en natuur.
De mening van bewoners om hun
woon-en werkomgeving aantrekkelijk
en gezond te houden, is hier ook van
belang. Door met elkaar na te denken
zijn passende oplossingen meestal wel
te vinden. Samen kom je er uit. D66 wil
dit ondersteunen.
Theo Zegers,
kandidaat-raadslid D66 Venray

Wat beweegt Noud Wellen om zich kandidaat te stellen?
Als nummer vier van de lijst van de VVD wil ik mij inzetten voor
iedereen, van jong tot oud. Jongeren zijn erg belangrijk voor onze
toekomst, echter moeten we niet vergeten dat de oudere generaties
ons gebracht hebben waar we nu zijn. En daar mogen we echt wel trots
op zijn.
Maar ik wil graag ook verder,
gericht naar die toekomst. Wil graag
streven naar een toekomst waar
iedereen zich op zijn plaats voelt.
Een van de dingen die ik erg
belangrijk vind zijn onze dorpen,

we moeten die leefbaar houden.
We moeten zoveel mogelijk
voorzieningen in onze dorpen houden,
zoals sportvelden, sportzalen,
scholen en dorpshuizen, maar ook
ondernemers die onder andere zorgen
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voor werkgelegenheid met hun
winkels en bedrijven. Dit is namelijk
ook belangrijk voor de jeugd, omdat
ze daardoor een zakcentje kunnen
verdienen.
Daarnaast vind ik dat we mensen
die een goed initiatief hebben, en dat
kan zijn op velerlei vlakken, zoveel
mogelijk moeten ondersteunen.
Zij moeten niet teveel door regels
beperkt worden. Bijvoorbeeld met het
bouwen of verbouwen van een huis.

Of het starten van een onderneming.
Vind verder dat we de agrarische
ondernemers ook echt moeten gaan zien
als ondernemers. Deze mensen willen
ook graag hun werk met plezier doen en
er moet ook voor hen perspectief blijven
naar de toekomst toe.
Graag wil ik mij hiervoor inzetten.
Bij deze vraag ik uw stem, voor meer
vrijheid.
Noud Wellen,
kandidaat-raadslid VVD Venray

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Starten met hardlopen
Trainers van ATV Venray geven vanaf zaterdag 10 maart een cursus hardlopen voor beginners. Het doel van
de trainingen is om binnen zeven weken 25 minuten aaneengesloten te kunnen hardlopen.

sport 15

Volleybalheren
buigen in Weert
Door: Dennis van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
De mannen van het eerste team van ActiveRooy uit Venray reisden
op zaterdag 17 februari naar Weert om aan te treden tegen het gelijknamige team VC, Weert H1. De thuiswedstrijd werd met 0-4 verloren
waardoor bekend was dat het een lastige klus zou worden.

André Jansen en Harry van der
Borg bereiden zich voor op de cursus
die op 10 maart begint. Zij zijn bezig
met het verzinnen van trainingen

en het spotten van plekjes in de
omgeving. Deelnemers aan de
trainingen gaan werken aan hun
conditie, energie en gezondheid.

Het programma Yakult Start to Run
duurt zeven weken.
Kijk voor meer informatie op
ww.atvvenray.nl/start-to-run

SV Oostrum herpakt
koppositie
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Een ietwat gehavend eerste herenteam van SV Oostrum speelde zondag 18 februari de thuiswedstrijd tegen
TSC’04 uit Tegelen. Vanaf het begin waren de intenties van de thuisclub duidelijk, TSC werd over het hele veld
opgejaagd.
Het felle Oostrum was direct
gevaarlijk en de eerste twintig minuten
was de thuisclub enkele keren dicht bij
een voorsprong. De grootste kans was
voor spits Marwin Hermans die zich
knap vrijspeelde in het zestienmetergebied, maar slechts de paal vond.
Na een half uur ging de Oostrumstorm wat liggen en liet ook TSC zich
steeds meer zien. In deze fase kon
Oostrum-doelman Dennie Plum zich
enkele keren onderscheiden met een
paar knappe reddingen. Vijf minuten voor de pauze kwam Oostrum op
voorsprong toen Ruben Nohlmans een
strakke corner van Tom Direks via de
grond binnenkopte, 1-0. Bijna werd

deze voorsprong nog voor rust teniet
gedaan, ware het niet dat Dave
Gerritsen met een knappe sliding zijn
geklopte doelman te hulp schoot.
Na de pauze liet Oostrum het
na om de voorsprong uit te bouwen. Eerst verscheen Kees Gommans
vrij voor het doel, maar zijn schuiver ging voorlangs. Even later knalde
Chris Wilschut snoeihard op de lat.
Gaandeweg de wedstrijd werd het
spel er niet beter op. Oostrum moest
gedwongen enkele wissels toepassen, onder andere na een pittige
overtreding van de TSC-doelman op
Chris Wilschut, die ogenschijnlijk flink
geblesseerd naar de kant strompelde.

De scheidsrechter van dienst vond het
echter niets en liet gewoon doorspelen. Hij vond het zelfs nodig de
Oostrum-leider die hier een opmerking over maakte, achter de afrastering te sturen.
De wedstrijd bleef spannend totdat TSC tien minuten voor tijd met een
man minder verder moest na een rode
kaart. Deze werd gegeven nadat een
TSC-aanvaller natrapte na een overtreding van een Oostrum-speler. Aan de
stand kwam echter geen verandering
meer dus de drie punten bleven in
Oostrum en de koppositie is weer een
feit. Komende week speelt SV Oostrum
thuis tegen SVEB uit Broekhuizenvorst.

Achilles net te sterk
voor Jumpers
Door: basketbalvereniging Jumpers ‘76
Jumpers moest zondag 18 februari uit spelen in Nuenen, tegen de nummer 1 in de competitie, Achilles ‘71.
De basketballers uit Venray gingen van start zonder enkele belangrijke spelers, maar toch vol zelfvertrouwen
voor een spannende wedstrijd.
Spannend was het zeker. Jumpers
maakte het Achilles in het eerste
kwart, door een paar goede acties
van Justin Gommans, Dirk Laurense en
een goede zoneverdediging niet makkelijk. Met drie punten achterstand
sloten zij het eerste kwart af. Door het
goede spel aan beide kanten ging de
wedstrijd in het tweede kwart gelijk
op. Jumpers liet als team een goed
samenspel zien met ook een paar
mooie individuele acties. Helaas wist
Achilles Jumpers op afstand te houden met een paar goede schoten

en was de stand na de tweede helft
37-33 voor Achilles. In het derde kwart
verzwakte Jumpers een beetje, waar
Achilles direct misbruik van maakte en
hierdoor steeds verder uitliep. Scoren
lukte Jumpers in dit kwart bijna niet
en dit kwam mede door een strakke
zoneverdediging van Achilles. In het
vierde kwart herpakte Jumpers zich en
ging zij er weer hard tegenaan. Door
een goed teamspel kwamen spelers
vrij en kon er zo weer gescoord worden. Met een mooi aantal driepunters
van Jorik Wulterkens kwam Jumpers

steeds dichter bij Achilles. Helaas was
het net niet genoeg om met de winst
naar huis te gaan. Jumpers verloor in
Nuenen van Achilles met 76-60.
Topscoorders van Jumpers waren
Jorik Wulterkens (21 punten) Dirk
Laurense (15 punten) en Maarten
Wijnen met 10 punten. Afwezig waren
Peter Hoeijmakers, Mirko Antheunisse,
Bart van Dijk, Cane van der Sterren en
Thomas Hermsen.
Jumpers speelt de volgende wedstrijd op zaterdag 24 februari in sporthal De Wetteling in Venray.

Met het gemis van de ingesneeuwde Rik Wienen en de nieuwe
aanvulling in het team van Weert
werd het gevoel dat het een lastige
taak zou worden, versterkt. Gelukkig
was invaller Koen Verweij, volgens de
Nevobo iedere wedstrijd beschikbaar,
in staat om de mannen uit de brand
te helpen. Als voormalig aanvoerder
deed hij dit wederom verdienstelijk.
De eerste twee sets verliepen eentonig. De service van de tegenstander werd moeizaam onder controle
gebracht, waardoor de conditie van
spelverdeler Guus Janssen op de proef
werd gesteld. Weert speelde het spel
vervolgens prima uit, waardoor deze
sets relatief eenvoudig naar de thuispartij gingen (25-16 en 25-18). Vanaf

de derde set lag de pass beter en
zo was er ook een betere verdeling
mogelijk. Er werden hierdoor aardige
punten gescoord maar aanspraak op
setwinst was er niet. Ook de o
 verige
twee sets gingen naar Weert (25-9
en 25-18). Hoewel deze uitslag
gezien de huidige omstandigheden
niet als een verrassing kwam, heeft
het niet geleid tot een verbetering
op de ranglijst. Besloten werd dan
ook om aankomend weekend een
trainingskamp in te lassen. De plaats
is nog onbekend, maar de organisatie
belooft een weekend vol inspanning.
Vervolgens volgt een aantal weken
van rust, waarna er op 17 maart
aangetreden wordt in Mierlo tegen
DKJO H1.

Punten Oranje Wit
Door: Korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste damesteam van Oranje Wit uit Leunen moest zondag
18 februari belangrijke punten pakken en startte hierdoor gedreven
aan de wedstrijd tegen Flamingo’s uit Mariahout.
Er werd van beiden kanten
goed gezocht naar de kansen en
beide teams wisten de gemaakte
kansen om te zetten in doelpunten. Oranje Wit bleef zoeken maar
Flamingo’s was ook trefzeker.
Hierdoor kon Oranje Wit met een 8-10
voorsprong de rust ingaan. Na de
thee gaf Oranje Wit een tandje bij en
kon hierdoor uitlopen met de doelpunten. Ze nam hierdoor de winst

mee naar huis, eindstand 12-18.
Steffie van Rooij scoorde vijf keer.
Kim Hendrix maakte drie doelpunten.
Maureen Drabbels, Janne Gellings en
Dionne Drabbels scoorden allemaal
twee keer. Ook waren er treffers van
Jessica Klaassens, Nathalie Loenen,
Carlijn Bonants en Aniek Drabbels.
Volgende week staat de topper
op het programma en kan het kampioenschap definitief worden.

Belangrijke punten
voor SVOC1
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Voor de dames van het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray
stond zondag 18 februari een belangrijk wedstrijd op het programma,
tegen DSV. Tijdens de voorbespreking werd al duidelijk dat ze voor de
volle 110 procent moesten gaan om de twee punten binnen te halen.
Dit betekende voor de dames
van SVOC’01 dat ze vanaf de eerste
seconde scherp moesten zijn en met
veel ‘drive’ de wedstrijd in moesten gaan. Vechten voor elkaar en de
tanden aan de tegenstander laten
zien. En zo gingen ze ook de wedstrijd in. Met een gevarieerd en snel
spel wist SVOC’01 de tegenstander af
te schrikken. Er werden veel kansen
gecreëerd, maar deze werden niet
allemaal benut. Na 4 minuten kwam
toch de 1-0 op het scorebord door
een afstandsschot. Dit pakte SVOC’01
door tot een 3-0 voorsprong. DSV wist
ook nog een aantal kansen te benutten. Dit leidde tot een ruststand van
5-3 in het voordeel van SVOC. In de
rust hoorden de dames dat ze vooral
door moesten gaan met wat ze in de
eerste helft hadden laten zien, maar
met de focus om de kansen nu wél

af te maken. Met weer een nieuwe
mentaliteit gingen ze de tweede
helft in. De verdediging stond als een
huis. Er werden veel ballen onderschept en dit zorgde ervoor dat DSV
niet kon scoren. Door de bal snel
rond te laten gaan en veel mogelijkheden te zoeken, liep SVOC’01 uit
tot 11-3. De tegenstander wist na
32 minuten ook de korf te vinden.
Maar door nog uitgespeelde acties
werd de einduitslag uiteindelijk 13-4
in het voordeel van SVOC. De doelpunten zijn gescoord door Rian (vier
keer), Marloes (drie keer), Sofie en
Linda (twee keer), Astrid en Debbie.
Volgende week staat de wedstrijd
tegen concurrent Oranje Wit op het
programma, de kampioenswedstrijd van Oranje Wit. De wedstrijd
vindt om 11.55 uur plaats in sporthal
De Wetteling in Venray.
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verenigingen

Wandelen 50+’ers
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op
maandag 26 februari een wandeling voor 50+’ers. De groepswandeling is
ongeveer 10 kilometer lang.
De wandeltocht start om 13.30 uur
bij gemeenschapshuis Den Hoek,
bij de sportvelden in Merselo.
Het clublokaal is vanaf 13.00 uur open.

Tijdens de wandeling is een wagenrust
met zitplaatsen verzorgd.
Neem voor meer informatie contact op via 0478 54 64 96.

Fruitbomen snoeien
In de Blakt in Oirlo gaat Instandhouding Kleine Landschapselementen
(IKL) Limburg op zaterdag 10 maart met geïnteresseerden fruitbomen
snoeien en andere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
De snoeiactiviteit duurt van 09.30 uur tot 14.00 uur en vindt plaats bij de
hoogstamboomgaard De Blakt aan de Blakterweg in Oirlo.
Fruitbomen worden regelmatig
gesnoeid. Dat gebeurt jaarlijks vanaf
het moment dat de bomen geplant
worden. In de eerste jaren worden de
bomen gevormd. Vervolgens vindt er
regelmatig onderhoudssnoei plaats.
De appelboom wordt anders gesnoeid
dan de perenboom. Tijdens deze
snoeiactiviteit gaan deelnemers

samen de bomen in de Blakt tussen
Oirlo en Venray snoeien, stamlot
verwijderen en kapotte boompalen
en boombeschermers vervangen.
Voor het benodigde gereedschap
en de begeleiding wordt door IKL
gezorgd.
Inschrijven kan via
www.buitenkrachtlimburg.nl

Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o.

Lezing vroedvrouwen,
vlekjes en vondelingen

Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. organiseert op maandag 26 februari een lezing van
Hans van den Broek over de vrouwelijke zaken uit de geneeskunde van de afgelopen jaren. De lezing begint
om 19.30 uur in de zaal van Odeon in Venray.
In de lezing ‘vroedvrouwen,
vlekjes en vondelingen’ belicht de
Deurnese dokter Hans van den Broek
de ‘vrouwelijke’ zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen.
Hij vertelt over onderwerpen als de
leeftijd waarop men trouwde en hoe
men aan geboortebeperking deed of
probeerde te doen, belichten. Hierbij
krijgen toehoorders veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden
over zwangerschap en bevalling te
horen. En natuurlijk worden ook de
kennis en de taken van de vroedvrouw belicht zoals het opsporen van
vaders van onwettige kinderen.

Hygiëne bij kinderen
in 1925

Creatieve hobby
zondag in Venray
In wijkcentrum Brukske in Venray wordt op zondag 4 maart een
creatieve hobbyzondag georganiseerd. Deelnemers kunnen verschillende
hobby’s beoefenen.
De creatieve hobbyzondag duurt
van 10.00 tot 16.00 uur en deelnemers
kunnen bijvoorbeeld 3d-kaarten maken,
borduren, breien, haken, kleuren, of
iets doen met pixel hobby, diamond
painting of de servettentechniek.
Andere hobby’s die in een klein
gezelschap gedaan kunnen worden
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mogen ook. Het is de bedoeling dat de
deelnemers hun eigen hobbymateriaal
meenemen.
Er is koffie en thee aanwezig
en soep met broodjes. Voor meer
informatie, neem contact op
met Monique via 06 12 85 18 19
(na 14.00 uur).

Ook komen de opvattingen van
vroeger over de hygiëne bij kinderen voorbij. Wat te denken van het
gebruik tot pakweg 1925 om kinderen zo stevig in te bakeren dat

ze amper nog konden bewegen?
Ze werden er rustig van en het zou
ook helpen tegen de Engelse ziekte.
Het voorkwam echter niet de verregaande vervuiling die het met
zich meebracht. Daarnaast passeren
de omgang met aandoeningen als
borstkanker, baarmoederziektes en
geslachtsziektes de revue. Ruime aandacht is er tot slot voor de zich vaak in
het geniep afspelende zaken als prostitutie, abortus, kindermoord en het
te vondeling leggen van ongewenste
kinderen. Hoewel dat verschijnsel
getalsmatig in de grote steden vaker
voorkwam is het ook in onze toenmalige plattelandsregio aanwezig
geweest. “Zoals gebruikelijk zal het
verhaal weer met de nodige illustraties
en in duidelijke taal verlucht en verteld worden. Dankzij de hulp van mijn
Deurnese heemkundevrienden heb ik
weer tal van wetenswaardigheden en
aardigheden aangeboden gekregen uit
de archieven en luisteraars zullen huis-

waarts keren vol verbazing en met
rode oren”, aldus Van den Broek.

Geschiedenis der
geneeskunde
Hans van den Broek was van
1980 tot 2015 als arts-radioloog
werkzaam in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Hij is al bijna
30 jaar bezig met de geschiedenis
der geneeskunde en heeft daarover al vele lezingen over gegeven.
Hij heeft diverse artikelen gepubliceerd in medisch-specialistische
en heemkundige tijdschriften.
Bevindingen uit zijn onderzoek heeft
hij in 2010 vastgelegd in het boek
‘Koorts en honger’. Vervolgens heeft
hij 2.500 beschrijvingen verzameld
van Nederlandstalige wonderen uit
de vele bedevaartsoorden (periode
1330 tot 1780). Dat heeft in 2013
geleid tot het boek met de titel
‘Wonderen in het zonlicht’.

Historisch Platform Venray

Presentatie Venrays
Verleden
Historisch Platform Venray (HPV) presenteert op maandag 26 februari tijdens haar jaarvergadering het
achtste deel van de boekenserie Venrays Verleden. De presentatie vindt plaats in ontmoetingscentrum
De Kemphaan in Venray. De eerste editie wordt overhandigd aan burgemeester Hans Gilissen.

JUBILEUMKEUZEMENU
Wij vieren ons 12,5 jarig jubileum bij Restaurant de Watervogel te
Maashees en hebben een leuk jubileumkeuzemenu gemaakt.

VOORGERECHTEN
Salade met diverse soorten vis
Zoete aardappelsoep
Trio à la “Watervogel”: kleine carpacciosalade,
kleine tomatensoep en een mini kalfsragoutpasteitje
De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood,
kruidenboter, tapenade en een huisgemaakte rouille

Grote verscheidenheid
aan onderwerpen

HOOFDGERECHTEN
Duo van zalmfilet en victoriabaars,
geserveerd met een kreeftensaus
Kalfsentrecote met kruidenboter
Linguine (pasta) met gebakken paddestoelen, truffel, room en
parmezaanse kaas
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade

DESSERT
Crème Brûlée met likeur 43
Appelcrumble met vanille-ijs en slagroom
Koffie, cappuccino of thee à la “Watervogel”
(diverse lekkernijen)

HPV is de uitgever van de
boekenreeks met artikelen uit de
Venrayse geschiedenis. Het HPV
is de koepelorganisatie van
47 cultuurhistorische verenigingen
en stichtingen in de gemeente
Venray. Binnen het totaal van
deze organisaties bevindt zich een
enorme kennis van het Venrayse
Verleden, stelt zij. Door middel van
de boekenreeks streeft het HPV
ernaar om zoveel mogelijk details
uit dat verleden vast te leggen en uit
te dragen.

27,95
p.p.

ONZE OPENINGSTIJDEN
In maart geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.
In april geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Van mei t/m augustus 7 dagen per week geopend!
Op den Berg 1 | 5853 CB Maashees | www.restaurantdewatervogel.nl

Het eerste deel van Venrays
Verleden verscheen in 2003, als
opvolger van de drie boekjes ‘Venray
van Vroeger’ die Hub Schols schreef
met als subtitel ‘Oude foto’s met hun
verhaal’. ‘Venray van vroeger’ was
de naam van een rubriek die in 1975
startte in het vroegere weekblad E-3
Journaal. Voorlichtingsambtenaar
Gerard Schütte plaatste een oude
Venrayse foto uit het gemeente
archief in het weekblad en voorzag
deze van de nodige informatie.
Hij werd daarbij met regelmaat
geholpen door archiefambtenaar
Wim Willemsen en Venraynaar

Hub Schols. Veldeke Venray maakte
in samenwerking met de redactie
van het E-3 Journaal een selectie
van 159 foto’s met even zoveel korte
artikelen en deze werden in drie
boekjes gebundeld.
De artikelen in Venrays Verleden
zijn wat uitgebreider. De boekjes van
circa tweehonderd pagina’s bevatten
meestal tussen de vijftien en twintig
artikelen die zich richten op aspecten
van de plaatselijke en regionale
geschiedenis, de volkscultuur of het
cultureel erfgoed. De boekjes van
Venrays Verleden kenmerken zich
door hun grote verscheidenheid aan
onderwerpen. Traditioneel bestaat het
eerste hoofdstuk uit een overzicht van
de activiteiten van de Archeologische
Werkgroep Venray en geeft het laatste
hoofdstuk een samenvatting van de
werkzaamheden binnen het HPV en
het door het platform geïnitieerde
RooyNet.

Aquarellen van
Giel Kusters
Venrays Verleden 8 omvat
zeventien hoofdstukken over
middeleeuws Wanssum en
de bijzondere band met de
cisterciënzerabdij Kamp, oude
wegwijzers in Venray, de wegen

en karsporen die vanuit Venray
richting de Peel gingen, de
genealogie met specifiek het
geslacht Volle(n)berg(h), de
glazeniersfamilie Nicolas en haar
werk in Oostrum, het monument
De Ballonzuil, de geschiedenis
van het begraven in Venray,
honderd jaar Kerkelijk Zangkoor in
Castenray, de vroegere bakhuisjes
in de gemeente Venray, museum
De Peelstreek in Ysselsteyn en
het kloostermonument bij de
Grote Kerk in Venray. Ook oude
beroepen worden beschreven in
hoofdstukken over schoenmaker
Martin Lucassen en koperslager
Arnold Weijers. En zoals in vrijwel
elk deel van Venrays Verleden
komt de Tweede Wereldoorlog
aan bod. Dit keer met jeugd- en
oorlogsherinneringen, maar ook
met een bij de meesten totaal
onbekend schietincident in de
Hazenhutse of Venrayse Peel.
Daar werd in 1940 een aantal
Duitse officieren dodelijk getroffen
bij een schietdemonstratie met
een Feldhaubitze 18, waarbij een
Panzerkopf brisantgranaat in de
tent met officieren insloeg. Alle
artikelen zijn voorzien van foto’s en
worden afgewisseld met gedichten
en aquarellen van Giel Kusters.
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THEATER TEST TEAM RECENSEERT
‘Een absolute aanrader’
Zes jongeren uit gemeente Venray vormen samen het Theater Test Team. Om beurten testen en recenseren zij
theatervoorstellingen van Schouwburg Venray in HALLO Venray. Op zaterdag 17 februari zijn Jarno Kooter en
Jimmy Wijnhoven naar de voorstelling van cabaretier Javier Guzman geweest.
De zenuwen gieren door het lijf
van de twee testers als ze de schouwburg binnengaan. Na een hartelijk
ontvangst van de dames bij de balie
worden de ‘perskaarten’ trots omgehangen en nemen de jonge mannen
de camera in de aanslag. De eerste
bezoekers worden even aan de tand
gevoeld en na wat gegiebel komen de
verwachtingen op tafel. De één heeft
al vaker een voorstelling van deze
cabaretier bezocht en voor de ander is
dit een debuut. “Ik verwacht zeker een
topavond te hebben en verheug me
op de show.” De testers doen nog wat
pogingen om de bezoekers de naam
van de cabaretier uit te laten spreken,
maar daar trappen niet veel bezoekers in.

Soundcheck en
techniek
Dan maar even een sneak preview
in de grote zaal. Hier is Javier bezig
met de soundcheck en bespreekt hij
nog wat last minute-aanpassingen

met de techniek. De zaal is nu nog
helemaal leeg en dat zorgt voor een
spookachtig gezicht.

Een eeuwigdurend
applaus
Eindelijk is het dan zover. In
een rap tempo vult de grote zaal
van de schouwburg zich met bezoekers. Alleen op het balkon zijn nog
wat rijen vrij. Javier besluit niet één,
maar twee keer op te komen, waarbij hij de tweede keer aan zijn publiek
vraagt om hem een Amerikaans welkom te geven. Daar gaf het publiek
graag gehoor aan. Mensen stonden
en sommigen sprongen zelfs op en
neer. Na een eeuwigdurend applaus
kan de show beginnen. Verschillende
onderdelen passeren de revue, zoals
immigratie, verliefdheid, kinderen en
reizen. De testers hebben pijn in hun
buik van het lachen als ze de zaal na
ruim anderhalf uur verlaten.
Dan het spannende moment voor
de testers, waarop ze Javier mogen

interviewen. De grote camera van
Omroep Venray staat er klaar voor en
de mannen gaan op de trap zitten.
Javier Guzman gaat uitgebreid in op
alle vragen en neemt de tijd om de
testers te woord te staan. Na afloop
gaan ze met zijn allen wat drinken in
de foyer van de schouwburg, waar
de heren nog even de bezoekers om
hun mening vragen. Die is gelijk aan
de mening van de testers: een absolute aanrader, een mooie voorstelling
en een sociale en veelzijdige cabaretier. “We hebben ons geen moment
verveeld en hadden na afloop pijn in
onze buik van het lachten. We raden
deze voorstelling zeker aan omdat je
van begin tot eind niet weet wat je
verwachten kunt en het dus erg afwisselend blijft.”

YouTube en Facebook
Kijk voor de film van het
Theater Test Team op YouTube en
Facebook. Volgende maand bezoeken
Jessica en Harm de voorstelling van
Henry van Loon.

Die Rübensammler

Zondagochtendconcert
Blaaskapel Die Rübensammler Leunen e.o. verzorgt op zondag 25 februari met Seniorenorkest Noord-Limburg
een zondagochtendconcert in de kleine zaal van de schouwburg in Venray.

Tommy Wieringa bij
Literair Café Venray
Schrijver Tommy Wieringa is op maandag 12 maart om 19.00 uur in
Schouwburg Venray te gast bij Literair Café Venray. Hij komt vertellen
over zijn werk en leven.
De 50-jarige schrijver schreef
romans als Joe Speedboot, Dit zijn
de namen, De dood van Murat Idrissi
en De heilige Rita. “Daarnaast is hij
een maatschappijkritische schrijver,
getuige zijn pleidooi voor betere
bescherming van persoonsgegevens
van burgers door de overheid”, stelt
Literair Café Venray. Op deze avond
komen onder andere de bevindin-

gen uit de Literaire Salon en de Junior
Salon bij elkaar. De Junior Salon is
een initiatief van Emmy Rongen,
die met leerlingen van het Raayland
College eveneens het boek De dood
van Murat Idrissi heeft besproken.
Tommy Wieringa gaat op deze avond
actief in gesprek met de aanwezigen
en gaat geen enkele vraag of mening
uit de weg, stelt de organisatie.

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde:

Tractorchauffeur / ZZP’er

Beide orkesten spelen voornamelijk Egerländer, Tsjechische
en Böhmische volksmuziek.
Die Rübensammler treden als eerste op. Zij vertolken diverse nummers, naast instrumentaal ook vocaal
door enkele van hun leden. Na de
pauze is het muzikale woord aan het

Seniorenorkest, afkomstig uit Heijen,
Gennep en omstreken.
Die Rübensammler is in de jaren
60 ontstaan toen een aantal leden van
de fanfare een blaaskapel oprichtte.
In de jaren 70 verschoof de interesse
van de kapel van carnavalsmuziek
naar Egerländer muziek en paste ze

haar naam aan van De Knöllekes naar
Die Fröhlichen Rübensammler. In 2012
werd het Die Rübensammler. De kapel
speelt tegenwoordig ook meer
Tsjechische muziek. Het concert begint
om 11.30 uur en duurt inclusief een
korte pauze tot ongeveer 13.30 uur.
De toegang is gratis.

(m/v)

die gedurende het seizoen (mei-oktober) met
tractoren en/of zelfrijdende machines werkt in de
oogst van groenten en aardappelen.
Oogsten gebeurt in wisselende ploegendiensten,
24 uur per dag en 5-7 dagen in de week.
Werkzaamheden in Nederland, Duitsland,
België en Frankrijk.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl
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Agenda t/m 1 maart 2018
do
22
02

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

zo
25
02

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: Dansstudio Dancy
Locatie: Zaal Zeven Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Thema-avond Leven als een ware
Godin door Femke Joy Huibers-Saffrie

Limonadeconcert
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Harmonie St. Catharina
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: MFC Brukske Venray

ma
26
02

Kienen Wijk Zuid
Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkgebouw Beukenlaan Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
24
02

Voorstelling Herman van Veen
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Uitnodiging

di
27
02

Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
01
03

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Rundvee- en mechanisatievakdagen

Cabaretvoorstelling Ronald Snijders
Welke show

Familiemusical Dummie de Mummie

Dansvoorstelling Isabelle Beernaert
Tabula Rasa

Voorstelling Herman van Veen

wo
28
02

Tijd: 11.30-13.30 uur
Organisatie: Blaaskapel Harmonie St. Catharina
Locatie: Schouwburg Venray

Match on Tour vrijwilligersbeleid nu
en in de toekomst

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 18.45-21.30 uur
Organisatie: Just see me en Tante Truus
Locatie: bibliotheek Venray

Zondagochtendconcert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Gezond Verstand Avonden
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Venray

Opening Hippekip kindermode

Lezing over gevoelige kinderen
met een sterke wil

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Werkgroep Wandelpaden Leunen
Locatie: start bij MFC De Baank Leunen

Dansevenement voor Venezuela

Muziekvoorstelling Alex Roeka
En toen ineens

vr
23
02

Ommetje Leunen-Veltum

Rundvee- en mechanisatievakdagen
Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Jaarvergadering en thema-avond
Oranjebuurt na 2025
Tijd: 19.00 en 19.45 uur
Organisatie: buurtvereniging Oranjebuurt
Locatie: Petrus Bandenschool Venray

50+ wandelen

Cultuurcafé

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden Merselo
Locatie: start gemeenschapshuis Den Hoek Merselo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Lezing Vroedvrouwen, vlekjes en
vondelingen door Hans van den Broek

Cabaretvoorstelling Leon van der Zanden
Kameleon

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LGOG Venray en de Sectie Genealogie
van LGOG
Locatie: zaal Odeon Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Rundvee- en mechanisatievakdagen
Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Symposia in Rosso voor agrarische vrouwen ‘Er is meer dan de boerderij’

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 11.00-14.00 uur
Organisatie: Lely Center en Mevrouw De Boer
Locatie: Evenementenhal Venray

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

vrijdag 23 februari

Kom naar onze
Finn comfort
verwendag!
U krijgt een gratis voetentest met behulp van een digitale

Hoofdstraat 14 Horst

drukmeetscanner. Een adviseur van Finn comfort zal deze dag

T (077) 397 01 97

aanwezig zijn en u kunt gratis proeflopen om het genot van deze

www.pastschoenen.nl

fantastische schoenen zelf te ervaren! De koffie staat voor u klaar!
Zondag 25 februari hebben we Koopzondag!

volg ons ook op

22
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Peelkudde Schaapsdrift

Lammetjesdag
Peelkudde Schaapsdrift organiseert op zaterdag 24 en zondag 25 maart van 10.00 tot 17.00 uur een lammetjesdag op de boerderij in Ysselsteyn. Het is de eerste keer dat dit evenement wordt georganiseerd.

Het combo D’Accord
was vorig jaar ook op het festival

Tweede minifestival met
Venrayse muzikanten in De Stad

Tweede editie
The Lion Sings
Tonight
Kinderen en volwassen krijgen
tijdens lammetjesdag de kans om
alles op de boerderij te ontdekken.
Ze kunnen knuffelen met de
lammetjes en hun moeders en

mogen misschien wel een flesje
geven aan de moederloze lammetjes.
Er wordt een demo schapendrijven
met border collies georganiseerd en
er zijn tal van andere activiteiten op

de boerderij. De organisatie raadt aan
niet de beste kleren aan te trekken.
De lammetjesdag vindt plaats
aan de Deurneseweg 168 in
Ysselsteyn.

JOC Ysselsteyn

Street Art For Peace
In jeugdontmoetingscentrum Ysselsteyn is van maandag 19 februari tot en met vrijdag 2 maart een tentoonstelling te zien over vredesgraffiti. Het centrum is van maandag tot vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur.

Pop, country, rock, close harmony, prog-rock en Americana: deze
muziekstijlen zijn te horen en te zien op zondag 4 maart in De Stad in
Venray. Daar wordt voor de tweede keer het concert The Lion Sings Tonight
gehouden. De tweede editie heeft een nieuw thema.
Een aantal artiesten is alvast vastgelegd voor het concert. Zo spelen het
trio D’Accord en singer-songwriter Etan
Huijs. Blacktree, de band van Coen
Classens en Alex van Vliet, speelt progrock. Van Vliet staat ook met z’n andere
band, What’s left, op het podium.

Wie was invloed op
jouw muzieksmaak?
Ook de mannen van QTP en jong
talent als de aanstormende coverband
We are the message laten zien
waar hun muzikale wortels liggen.
Verder heeft de organisatie contact
met Auke Classens van Saull, die
een selectie uit haar talentenklasje
stimuleert om mee te doen. Tijdens
het concert speelt elke artiest of band
drie tot vijf nummers. Ten minste
één van deze nummers heeft iets te
maken met thema van deze editie:
wie of wat was van beslissende
invloed op jouw muzikale smaak?

Dat zorgt voor een afwisselend
programma.

Ode aan het leven en
de muziek
De ‘Lion’ in de titel herinnert aan
Leo Creemers, wiens vijfde sterfdag
vorig jaar de aanleiding vormde voor
het eerste concert. Een uiteenlopende
verzameling muzikanten uit Venray en
daarbuiten bracht voor een vol café
een ode aan het leven en de muziek.
De bedoeling was een eenmalig
concert, maar het beviel iedereen zo
goed dat nu deel twee in de steigers
staat, aldus de organisatie.
The Lion Sings Tonight deel 2
begint zondag 4 maart om 15.00 uur
en duurt tot 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.hetholvandeleeuw.nl of mail
naar Bert Albers via persbert@
ziggo.nl of Sander Brugmans via
doenalsbrugmans@gmail.com

Gastartiesten
Samen met de Nederlandse
vredesorganisatie PAX brachten
artiesten van Amsterdam Street Art
op 10 november 2016 hun creativiteit en ideeën naar het Beursplein.
Voor maatschappijkritische artiesten als Banksy en Laser 3.14 staat
de boodschap centraal, niet roem of
bekendheid. In het centrum van de
stad maakten zij Street Art for Peace.
Deze gratis expositie is een verzameling van hun werken en is nu te zien
in het JOC Ysselsteyn. Ook is er voor
scholen de mogelijkheid om een speciaal programma te volgen.

PAX staat voor vrede. Samen
met mensen in conflictgebieden
en betrokken burgers wereldwijd
werkt PAX aan een menswaardige
en vreedzame samenleving, overal
in de wereld. Iedereen die in vrede
gelooft, kan er iets voor doen: van
kleine tot grote activiteiten, stelt
zij. “Vrede heeft creativiteit nodig.
En mensen die zich durven uitspreken. Waar conflict en onderdrukking
zijn, daar is ook graffiti. Wanneer
stemmen gedwongen moeten zwijgen is graffiti een boodschap die
gezien wordt. Voor sommige arties-

ten is Street Art de laatste mogelijkheid voor vreedzame weerstand en
mobilisatie”, aldus PAX.
Zowel schoolklassen als
individuele bezoekers zijn welkom
bij deze tentoonstelling. Voor schoolklassen wordt een dagdeel begeleid
met werkbladen en ze mogen daarna
hun eigen kunstwerk maken. Voor of
na de tentoonstelling wordt voor
de schoolklassen een rondleiding
gegeven over de Duitse Militaire
Begraafplaats. Schoolgroepen kunnen
zich bij interesse nog aanmelden bij
het JOC.

Toppers in Rooj
in Evenementenhal
De muzikanten van Muziek-, Mars- en ShowKorps St. Petrus Banden
en de Roojse Hofkapel zijn druk met repeteren, de Toppers Ramon
Barents, Don Mulders en Geert Pelzer bereiden zich voor en ook
gastartiesten Gert Janssen en Helen Nillesen zijn volop aan het
repeteren. Op zaterdag 21 april is het zo ver: Topers in Rooj.
De Toppers in Rooj treden op
zaterdag 21 april op in de
Evenementenhal Venray.
Achter de schermen wordt hard
gewerkt aan een show vol glitter
and glamour, songfestivalhits en

meezingers. De show wordt
afgesloten met een afterparty,
die wordt verzorgd door dj Leon
Aarts.
Kijk voor meer informatie op
www.toppersinrooj.nl

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

Sorrento Plus
252 + 186 cm
Compleet met koelkast, oven, gas-op-glaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

T. 045-5751230

Versterk ons Versterk
Superteam!
ons Superteam!
Kom werken
bijwerken
Superkeukens.
Kom
bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
TOE AA
N
IETS
NIEUWS
?

