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Eindelijk het ijs weer op
Na dagen van vorst en temperaturen onder het vriespunt kunnen de inwoners van Venray weer de schaatsen uit de kast halen en voorzichtig een rondje proberen op
het ijs. Bij sportpark De Meulebèèk in Wanssum werden zondagochtend 25 februari al de eerste rondjes geschaatst op de speciaal aangelegde ijsbaan. Ook in onder andere
Leunen werd afgelopen week een schaatsbaan aangelegd. (Foto: Rob Beckers)

College: nieuwe Aldi naar Dr. Poelsschool
Als het aan het College van B&W van gemeente Venray ligt, dan komt de nieuwe Aldi in Venray te liggen op
het perceel van de voormalige Dr. Poelsschool aan Blekersveld. Dan moet wel de voormalige Dr. Poelsschool,
waar nu Omroep Venray en Zangers van St. Frans in gevestigd zijn, verdwijnen, net als het speelveldje, de jeu
de boulesbaan en een woonhuis. In afwachting van het besluit van de gemeenteraad hierover in april mag de
tijdelijke vestiging van Aldi aan D’n Herk tot mei blijven.
Aldi heeft in 2017 een
locatieonderzoek uitgevoerd
naar een nieuwe vestiging in
Venray. Momenteel heeft zij hier
twee vestigingen: één tijdelijke
supermarkt aan D’n Herk en één
supermarkt in de wijk Veltum.
Aldi wil in plaats van de twee
kleinere vestigingen graag één grote
Aldi in Venray die voldoet aan haar
nieuwe winkelconcept. Dat houdt in
dat er een winkel moet komen van

ongeveer 1.500 vierkante meter en
minstens zeventig parkeerplaatsen.

Raad beslist in
april over locatie
De supermarkt is al lange tijd
aan het zoeken naar een geschikte
locatie. Een supermarkt op
bedrijvencentrum De Brier of in de
wijk Brabander zag gemeente Venray
niet zitten. Het locatieonderzoek dat

in samenwerking met de gemeente,
de wijkraden Centrum, Noord-West en
Veltum en ondernemersverenigingen
Venray Centraal en De Brier leidde
tot de voormalige Dr. Poelsschool
als voorkeurslocatie voor de nieuwe,
grote vestiging van Aldi. De tweede
keus is gevallen op de locatie van
de voormalige school De Toverbal.
De gemeenteraad van Venray besluit
naar alle waarschijnlijk in april of het
plan definitief doorgang kan vinden.

Wethouder Jan Loonen:
“Deze locatie ligt dichtbij het
kernwinkelgebied, de Emté en het
parkeerterrein Blekersveld, waardoor
combinatiebezoek mogelijk is.
Beleidsmatig sluit deze locatie aan
bij de wens van de gemeente om het
centrum van Venray te versterken.”

Tweede keuze:
De Toverbal
De voorkeurslocatie kan ook
op draagvlak rekenen van de vertegenwoordigers van de wijkraden
en ondernemersvereniging Venray
Centraal. Ondernemersvereniging
De Brier geeft daarentegen aan

teleurgesteld te zijn in het resultaat:
zij had liever een supermarkt op
De Brier gezien.
De ontwikkeling van een
supermarkt op de locatie van
de Dr. Poelsschool is alleen
mogelijk na een aantal forse
ruimtelijke ingrepen, stelt de
gemeente. Zo moet het voormalige
schoolgebouw en de woning aan
Hoenderstraat 31 worden gesloopt.
Ook de jeu de boulesbaan en het
speelveldje zullen moeten wijken.
De Dr. Poelsstraat wordt momenteel
verhuurd aan Omroep Venray en de
Zangers van St. Frans.
Lees verder op pagina 08
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Strijd tegen 28 teams

Venraynaar in finale NK legpuzzelen
De Venrayse Peter van Beek staat in de finale van het NK Legpuzzel op
zaterdag 24 maart. Samen met zijn vriendin Kim en haar ouders Mia en
Leo Janssen vormt hij een vierkoppig team.
“We zijn eigenlijk heel toevallig bij
deze wedstrijd uitgekomen. Onze zoon
Bram stuurde ons op 1 januari een
link door over het NK legpuzzelen,
want hij doet ook mee met een team.
Mijn vrouw en ik waren meteen
enthousiast. Al snel hadden we Kim
en Peter ook bij het team gevoegd,
aangezien het een team van vier personen moest zijn,” vertelt Leo. Kim en
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Peter hebben door de ouders van Kim
ook het puzzelvirus te pakken gekregen. “Mijn ouders hebben eigenlijk al
zolang ik me kan herinneren legpuzzels gemaakt. Als kind puzzelde ik
vaak mee, nu ik volwassen ben puzzel
ik zelf ook vaak. Peter vult aan: “In het
begin legde ik maar een paar stukjes
mee, inmiddels maken we samen hele
puzzels.”

Puzzel gemaakt van
de Nachtwacht
Samen maken Mia en Leo al ongeveer 35 jaar puzzels. Puzzelen vinden
ze beiden heel erg ontspannend, maar
ook heel gezellig. Zeker in de winteravonden maken ze samen graag
samen een legpuzzel. Mia kan één
winteravond nog heel goed herinneren. “Een winter maakten we er eentje
van de Nachtwacht. Deze bestond uit
vijfduizend stukjes en had heel veel
donkere stukken. In deze periode
puzzelden we vaak op zolder, waar
het licht niet optimaal was. Door het
slechte licht en de donkere puzzel
hebben we op een avond in totaal
zes stukjes gelegd. Op een gegeven
moment ga je de puzzel wel doorkrijgen en zie je de patronen. Toch was
deze puzzel zeker een uitdaging en
duurde het heel erg lang voordat deze
af was.”
De twee hebben dus al veel ervaring, toch was het NK legpuzzelen
iets nieuws voor beiden. Het team
had daarom ook geen idee wat ze
konden verwachten. Het enige dat
ze wel zeker wisten, was dat de puzzels tijdens de wedstrijd allemaal
van Jan van Haasteren zouden zijn.

Leo, Mia, Peter en Kim oefenen een puzzel
Alleen deze puzzels worden gebruikt,
omdat de wedstrijd in samenwerking
is met deze puzzelserie. “Deze puzzels
maken we zelf ook. De opdracht die
we uiteindelijk moesten maken tijdens
de wedstrijd hadden Mia en ik twee
weken daarvoor zelfs al gemaakt”,
zegt Leo. “Helaas gaf ons dit niet echt
een voordeel. Wij maken zo veel puzzels, dat we al niet meer wisten hoe
deze precies moest.”

‘Puzzelvirus te
pakken gekregen’
Toch had het team geen voorsprong nodig, want uiteindelijk hebben ze erg goed gescoord tijdens de
voorronde eind januari in Reek.

“We begonnen aan deze wedstrijd met eigenlijk maar één doel en
dat was het team van onze zoon Bram
verslaan. Met z’n vieren hadden we
nog nooit gepuzzeld, dus we hadden
geen idee wat we er van moesten
verwachten,” vertelt Mia. Toch ging
het samen puzzelen heel erg goed.
“Het team dat de eerste plaats pakte,
zat toevallig achter ons aan een tafel.
Toen deze klaar was met de puzzel
kwam er ontzettend veel pers op af en
werden veel tafels in de gaten gehouden, behalve die van ons. Uiteindelijk
riep een ober van het evenement de
pers naar onze tafel, omdat wij toch
wel heel erg ver waren. Niemand had
het in de gaten, maar we moesten nog
maar ongeveer tien stukjes. Toen we

deze ook hadden gelegd, wonnen
we de tweede plaats,” zegt Leo.
Met deze tweede plaats mag het
team door naar de finale op 24 maart
in Roelofarendsveen. Aan deze finale
doen in totaal 28 teams mee.

Door naar de finale
Het NK legpuzzelen bestaat
sinds vorig jaar. Voorheen heette de
wedstrijd het OVLK (Open Veense
Legpuzzel Kampioenschappen) en
deze vond voor het eerst plaatst in
2010. Het eerste jaar deden nog maar
twintig teams mee, inmiddels is dat
aantal gegroeid naar 75. Sinds dit jaar
zijn er vanwege de grote belangstelling ook voorrondes toegevoegd aan
de wedstrijd.

Sociaal domein

Gemeente stelt privacyconvenant op
Gemeente Venray heeft een privacy-en samenwerkingsconvenant opgesteld voor het sociaal domein. Voor samenwerkingen op het gebied van
bijvoorbeeld zorg of veiligheid is het soms nodig dat persoonsgegevens van inwoners van Venray gedeeld worden. Met het privacyconvenant stelt
de gemeente hiervoor regels op om de privacy van haar inwoners zoveel mogelijk te beschermen.
De gemeente werkt steeds
vaker samen met instanties op het
gebied van zorg en veiligheid, zoals
De Zorggroep, Bureau Jeugdzorg,
Synthese, de politie en Bureau Halt,
maar ook bijvoorbeeld het Raayland
College. Al deze samenwerkingspartijen ondertekenen nu het privacyconvenant dat de gemeente heeft
laten opstellen door een juridisch

adviesbureau. Dat was nodig volgens
de gemeente, omdat er op dit moment
nog geen goede wetgeving is op het
gebied van bescherming van persoonsgegevens bij het uitwisselen hiervan
tussen verschillende samenwerkende
partners. “Op deze manier willen we
het hiaat in de wetgeving vullen voor
zover dit mogelijk is, om daarmee zo
zorgvuldig mogelijk om te gaan met

privacy van betrokkenen, domeinoverstijgende samenwerking mogelijk te
maken en bovenal om gewenste hulp
en ondersteuning te kunnen bieden
aan de inwoners.” In het convenant
wordt onder andere beschreven dat er
kritischer gekeken gaat worden naar
welke gegevens er uitgewisseld gaan
worden en voor hoe lang de gegevens
in een systeem moeten blijven staan.

Ook mogen persoonsgegevens niet
zonder uitdrukkelijke toestemming
van de persoon zelf worden doorgegeven aan derden. Daarnaast zorgt
het convenant ervoor dat de aangesloten partijen de gekregen persoonsgegevens technisch en organisatorisch
goed moeten beveiligen en krijgen
alleen de direct betrokken partijen
toegang tot de gegevens.

Afspraken over prestaties

250.000 euro voor Cultura Venray
Gemeente Venray heeft een subsidie van 250.000 euro voor 2018 vastgesteld voor Cultura Venray. De culturele organisatie valt onder een zogenaamde
‘maatwerksubsidie’, waarbij jaarlijks nieuwe afspraken gemaakt worden over de prestaties. Dat maakte de gemeente afgelopen week bekend.
De subsidie is bedoeld voor
het organiseren, promoten en
ondersteunen van vraag en
aanbod op gebied van cultuur

in Venray. Zo houdt Cultura
Venray een culturele agenda
bij, koppelt ze evenementen en
activiteiten en organiseert ze

netwerkbijeenkomsten. Voor het
geld moet zij ook samenwerkingen
zoeken in de regio en cultuurcafés
organiseren.

Voor specifieke projecten, zoals
Cultuur in de Klas en projecten met
het voortgezet onderwijs, krijgt
Cultura een aparte subsidie.
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Samenwerking Wmo
tussen gemeenten blijft
Gemeente Venray blijft samenwerken met de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel, Bergen,
Venlo en Gennep bij het toezichthouden op de uitvoering van de Wmo. De in 2015 aangestelde ambtenaar uit
Venlo die controleert of de gemeentes de wet op een kwalitatief goede manier naleven, mag blijven.
De uitvoering van de Wmo
(wet maatschappelijke ondersteuning) werd in 2015 een taak van de
gemeente. Destijds hebben de zeven
gemeenten een regionaal convenant afgesloten en één gezamenlijke toezichthouder aangesteld, die
werkzaam is vanuit gemeente Venlo.

Deze controleert of alle gemeentes ervoor zorgen dat haar inwoners
goede zorg en ondersteuning krijgen.
Ook als er sprake is van fraude kan de
toezichthouder dit vroegtijdig opsporen.
Nu het tijdelijke contract van de
ambtenaar afloopt, wil gemeente

Venlo de toezichthouder in vaste
dienst nemen. Er wordt daarom een
nieuw convenant getekend door de
samenwerkende gemeenten, dat
over twee jaar wordt geëvalueerd.
Voor gemeente Venray worden de
kosten van dit vaste dienstverband
geschat op 7.000 euro per jaar.

25 jaar Kies Techniek

‘Kinderen kennis laten
maken met techniek’
Stichting Kies Techniek Venray viert dit jaar het 25-jarig jubileum. Op 10 maart wordt voor de 25e keer de
jaarlijkse Bedrijvendag georganiseerd op het Raayland College in Venray. Tijdens deze dag kunnen basisschoolkinderen kennis maken met techniek.

Bord speelveld Prins
Bernhardstraat vervangen
Gemeente Venray plaatste begin november bij wijze van proef
een aantal borden bij diverse speel- en sportplekken.
Een oplettende lezer gaf aan dat het bord bij de ingang van het
speeltuinjte aan de Prins Bernhardstraat in Venray wel héél hoog
was geplaatst. Dat bord is afgelopen week vervangen door een
groter exemplaar. Een gemeentewoordvoerder vertelde eerder al:
“We zijn begonnen met dit formaat, 30 bij 45 centimeter,
op normale hoogte.” Omdat die op veel plekken snel vernield
werden, kwamen de borden hoger te staan en werd het formaat
aangepast naar 60 bij 90 centimeter. Op de borden staan
spelregels voor het gebruik van de openbare ruimte.

Stichting Kies Techniek Venray is
opgericht om kinderen en jongeren
enthousiast te maken voor techniek.
Voorzitter Marcel Creemers: “Je leest
in alle kranten dat er een tekort is aan
technische mensen op alle niveaus en
dat is eigenlijk al heel lang zo. Wat we
daarom proberen, is om kinderen zo
vroeg mogelijk en op een leuke en
interessante manier kennis te laten
maken met techniek. We hopen dat ze
daardoor getriggerd worden en uiteindelijk de technische kant op gaan.”
Al 25 jaar is de stichting nu bezig
met dit onderwerp. Of het ook echt
werkt, is moeilijk te zeggen. “Het is
lastig peilen of Kies Techniek ook echt
het gewenste resultaat heeft”, vertelt Creemers. “Dat is gewoon niet
meetbaar. Maar we merken wel dat
er steeds meer wordt gekozen voor
techniek, dus dat is positief.” Dat wil
echter niet zeggen dat de taak van de
stichting er al op zit. “We willen een
nog bredere aansluiting met de technieksector, waarin we bijvoorbeeld
ook de farmacie en de gezondheidszorg willen betrekken. Ook op deze
gebieden is er namelijk een tekort

aan technische mensen.” In de 25 jaar
Kies Techniek heeft de organisatie zich
flink ontwikkeld. “We begonnen met
het organiseren van één keer per jaar
drie dagen, waarvan twee dagen op
locatie bij een bedrijf met daarna de
Bedrijvendag. Maar drie zo’n dagen
organiseren is niet makkelijk en het
vinden van vrijwilligers hiervoor werd
steeds moeilijker. Inmiddels hebben
we daarom twee dagen op locatie afgeschaft. Nu hebben we nog
de Bedrijvendag én ontmoeten we
de basisschoolleerlingen daarnaast
vier keer per jaar met de hele klas
om ze les te geven in alle soorten
techniek. Dit laatste doen we in het
‘Techniekplein’. Deze bestaat nu zo’n
vijf jaar en laat kinderen op structurele
wijze kennis maken met alle takken
van techniek, van chemie en hout tot
metaal en elektronica, door middel
van door ons ontworpen opdrachten.”

Aansluiting met
Raayland College
De Bedrijvendag heeft de stichting
altijd behouden, die wordt nog steeds

georganiseerd. Voor de 25e editie op
10 maart staat er het een en ander te
gebeuren. Zo wordt om 13.00 uur de
nieuwe naam van het Techniekplein
onthuld en heeft de organisatie besloten het dit jaar wat breder aan te
pakken dan normaal. Er staan meer
bedrijven met stands en evenementen. Daarnaast is er dit jaar voor het
eerst de combinatie met het Raayland
College, waar ook het Techniekplein
altijd wordt gehouden. “Zo hebben
we ook de aansluiting met de middelbare scholieren en kan het Raayland
College tegelijkertijd laten zien wat
ze doet op het gebied van technisch
onderwijs. En het Techniekplein is
voor het eerst geopend voor publiek,
dus ook dat is bijzonder.”
Op 10 maart openen de deuren
om 11.00 uur en kunnen de jeugdige bezoekers tot 16.00 uur deelnemen aan allerlei activiteiten die de
bedrijven voor hen hebben bedacht.
“Veel ouders denken dat ze in twee
uurtjes wel klaar zijn, maar als de
kinderen echt alle activiteiten willen
doen zijn ze nagenoeg de hele dag
onder de pannen”, lacht Creemers.

Verkeersdrempel
Merselo
hoeft niet weg
Ondanks klachten van een inwoonster van Merselo over een
verkeersdrempel op het kruispunt Haag-Pas, wordt deze niet
weggehaald. Gemeente Venray laat weten dat er juridisch gezien geen
bezwaar gemaakt kan worden tegen de drempel, omdat deze geplaatst
is om de daar geldende maximumsnelheid af te dwingen.
De bewoonster van Merselo
woont zo’n 14 meter van de verkeersdrempel af. Deze drempel werd
ongeveer anderhalf jaar geleden
aangelegd op het kruispunt HaagPas, om de daar geldende maximumsnelheid van 30 kilometer per
uur af te dwingen. In december 2017
gaf de Melderslose aan geluids- en
verkeershinder te ondervinden van
de drempel. In het grasseizoen, van
maart tot en met oktober, rijden
er veel tractors met aanhangers
over het verkeersplateau, stelt zij.
Ze maakte daarom bezwaar tegen
het besluit om de drempel daar te

plaatsen. Gemeente Venray heeft
haar bezwaarschrift echter afgewezen, omdat er geen bezwaar
ingediend kan worden tegen verkeersmaatregelen die zijn bedoeld
om de maximumsnelheid ter plaatse
af te dwingen. Hiervoor is geen
verkeersbesluit nodig en is in dit
geval ook niet genomen, stelt de
gemeente. Er is daarom geen rechtsmiddel beschikbaar om bezwaar te
maken tegen de plaatsing. Wel kan
de bewoonster nog in beroep gaan
bij de rechtbank tegen de beslissing
van de gemeente om haar bezwaar
af te wijzen.
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Monumentale verhalen
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’t Freulekeshuus Venray

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 het gemeentelijk monument ’t Freulekeshuus in Venray.

Villa St. Joseph, verwijzend naar de
speciale verering van het klooster
Jerusalem van Sint Joseph. In een nis
boven de ingang werd het beeld van
Sint Joseph geplaatst.
In 1880 woonden de Duitse
zussen, Antoinetta en Constancia
Hellen in de villa. Deze freules waren
geen leraressen van het pensionaat
Jerusalem, maar waren vermoedelijk wel actief in de ontvangst van
Duitse studenten van Jerusalem.
Constantia overleed in 1897, maar
freule Antoinette bleef met de huishoudster in het pand wonen. Toen ook
de laatste van de twee zussen in
1908 overleed, werd dat ook wel het
einde van het tijdperk van de ‘freulekes’ genoemd. Hun verblijf gaf
wel aanleiding tot de naam van het
gebouw waaronder vele Venraynaren
het nog steeds zullen kennen,
het Freulekeshuus.

Freules, leraressen
en zusters

Het Freulekeshuus zoals het
nu in Venray staat, werd in 1867
gebouwd op instructie van architect Pierre Cuypers. De zusters Ursulinen hadden het pand
aan het Eind in Venray met tuin

gekocht van de Venrayse timmerman
Hendrik Cuijpers in 1863. Zij lieten
het pand dat er op dat moment stond
tot de grond toe afbreken en herbouwen. Het gebouw toont de herkenbare stijl van de architect met ronde

hoeken in bovenlichten, dakversieringen en gemetselde guirlandes langs
ramen en deuren. De ingang was toen
nog niet, zoals nu, aan de Eindstraat,
maar lag aan de kant van Jerusalem.
Na de herbouw kreeg het de naam

Van 1910 tot 1921 was het pand
in gebruik door diverse particulieren, die het als woonhuis gebruikten.
Daarna trokken er lekenleraressen van
het klooster Jerusalem in. Zij waren
leraressen die wel een katholieke
opvoeding hadden gehad, maar geen
zusters waren. In de jaren 30 kwam
het Freulekeshuus officieel binnen
de muren van Jerusalem te liggen.
Toen het Kerkpad in 1931 verlegd werd,

kwam het pand helemaal binnen
het kloostercomplex te liggen.
Tijdens de oorlog bleef het
Freulekeshuus lang gespaard,
tot het bij de bevrijding in oktober 1944 zwaar beschadigd werd.
Het bleef echter overeind. Het pand
werd hersteld in het begin van
1945, waarna de zussters Ursulinen
er hun intrek namen. Het klooster
waar zij eerst woonden, was in de
oorlog volledig verwoest.

Als museum en
kantoor in gebruik
De locatie werd daarna nog
bewoond door docenten en een
groep leerlingen en na de overdracht in 1974 aan gemeente
Venray nog enkele jaren door een
kleine groep zusters Ursulinen,
waarvan de laatsten op 1 december 1979 het Freulekeshuus verlieten. Het pand werd verbouwd
en werd twee jaar later geopend
als museum en diende die functie tot 2015. Omdat het museum
ging verhuizen, besloot het College
van B&W van gemeente Venray
het Freulekeshuus te verkopen.
Tegenwoordig doet het dienst
als kantoorpand voor een reclamebureau en een financieel adviesbureau.
Bronnen: LGOG Kring Venray eo en
Venray Monumentaal via RooyNet.nl,
www.venraysmuseum.nl

GlaswebVenray

Nog niet genoeg animo in Wanssum,
Oostrum en de Venrayse wijken
Alleen in de dorpen Wanssum, Oostrum en de wijken van Venray kan GlaswebVenray nog niet beginnen met
de aanleg van glasvezel. Daar zijn de benodigde aanmeldingspercentages nog niet behaald. In Ysselsteyn is de
aanleg van het netwerk inmiddels begonnen.
De aanleg van glasvezel vindt
gefaseerd plaats. Eerst de dorpen, daarna de wijken van Venray.
Gemeente Venray staat garant voor
een lening van Glasweb Venray aan
de Bank Nederlandse Gemeenten van
8,5 miljoen euro. Het oorspronkelijke
plan om de hele gemeente Venray
tegelijkertijd van glasvezel te voorzien, vond de gemeenteraad te risico-

vol. Om er zeker van te zijn dat er ook
echt behoefte is aan en betaald wordt
voor de aansluitingen, gaat het plan
nu gefaseerd van start. Daarbij mag
het netwerk pas aangelegd worden in
een dorp of wijk als daar ook daadwerkelijk het benodigde percentage
aansluitingen behaald is.
Met het geld van de lening kan
GlaswebVenray nog niet het hele

netwerk financieren. Zij verkoopt
daarom ook obligaties voor 100 euro.
Zij wilde voor 15 februari in ieder
geval 2.500 van deze obligaties verkopen, maar dat werden er ruim 3.800.
Geïnteresseerden kunnen nog steeds
obligaties kopen.
In Oostrum en Wanssum is het
benodigde percentage aanmeldingen nog niet behaald, geeft

GlaswebVenray aan. “Voor de vergunningsaanvraag moeten zij eerst het
percentage halen. Daarom gaat het
Glasweb-Wanssum team in april campagne voeren.” Op woensdag 4 april
is er een informatiebijeenkomst in
gemeenschapshuis D’n Zandhoek in
Wanssum. In Oostrum wordt eenzelfde
bijeenkomst gehouden op dinsdag
22 mei in D’n Oesterham. “We hebben er alle vertrouwen in dat zowel
in Wanssum als Oostrum het aanmeldingspercentage wordt behaald,
maar we moeten er nog wel even met

z’n allen de schouders onderzetten”,
aldus GlaswebVenray.

Focus op dorpen
Ook in de wijken is het aanmeldingspercentage nog niet behaald.
De focus ligt eerst op de dorpen, geeft
GlaswebVenray aan. “Maar we gaan
de wijken niet vergeten.” Voor campagnemateriaal voor de wijken is geen
budget vanuit GlaswebVenray. De wijken Veltum, Vlakwater en Brabander
steken daarom op eigen initiatief de
handen uit de mouwen.

Cijfers UWV

Werkloosheid in Venray gedaald
Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering ontvangt is met een kwart gedaald. Dat blijkt uit cijfers
van overheidsinstelling UWV, dat zorg draagt voor onder andere de Werkloosheidswet (WW)-uitkering. In Venray
kregen in januari dit jaar 969 mensen een uitkering, in totaal 4,2 procent van de bevolking.
Ten opzichte van december 2017 is
het aantal mensen met een uitkering
licht gestegen, maar dit heeft volgens
het UWV met seizoensinvloeden te
maken. Sinds januari 2017 is het

aantal mensen met een uitkering
in Venray met ongeveer een kwart
afgenomen. Ook in buurgemeenten
als Horst aan de Maas en Venlo is het
aantal mensen met een WW-uitkering

sinds vorig jaar gedaald.
In de regio Noord-Limburg
kregen in januari van dit jaar
in totaal 6.202 personen een
werkloosheidsuitkering. Dit zijn

er 75 meer dan in december.
Vooral in de landbouw en
visserij, bouwnijverheid en bij
uitzendbedrijven nam het aantal
uitkeringen licht toe. Dat is volgens
het UWV te verklaren door invloeden
van het seizoen. Ten opzichte van
vorig jaar is het aantal werklozen met
een uitkering juist verder gedaald.

In januari 2017 ontvingen nog
8.361 personen een WW-uitkering;
dat zijn er ruim tweeduizend meer
dan dit jaar. De meeste werklozen,
in totaal 3.500 Noord-Limburgers,
zijn 50 jaar of ouder. Het aantal
werklozen neemt steeds verder af;
in januari 2016 zaten er duizend
mannen en vrouwen meer thuis.
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Geen gelijk voor concurrerende supermarkten

Jumbo en Lidl toegestaan in Brukske
Gemeente Venray hoeft de vergunning voor supermarkten Jumbo en Lidl in het nieuw te bouwen winkelcentrum in de Venrayse wijk Brukske niet in te trekken. De andere supermarkten in Venray hadden daar bij
Rechtbank Limburg om verzocht, maar hun beroep werd afgewezen. Wel mogen de Lidl en Jumbo pas openen als
de bestaande supermarkten in het winkelcentrum definitief gesloten zijn.
De bouwwerkzaamheden voor
het nieuw te bouwen winkelcentrum
in Brukske, dat in de plaats komt
voor het verouderde centrum, liggen
alweer even stil. In eerste instantie
werd nog gehoopt dat begin 2017 al
gestart kon worden met de bouw,
maar de nabijgelegen supermark-

ten Albert Heijn, Plus, Jan Linders en
Emté dienden een bezwaar in bij de
gemeente tegen de omgevingsvergunning voor het winkelcentrum.
De concurrerende supermarkten zijn
onder andere van mening dat de vergunning het nieuwe winkelcentrum
het ondernemersklimaat in Venray aan

zal tasten. Het centrum zou gevaar
voor leegstand met zich meebrengen en er zou geen goede regionale afstemming geweest zijn bij het
besluit. Daarnaast vinden de supermarkten dat het besluit van het verlenen van de omgevingsvergunning via
de gemeenteraad had moeten lopen

Dorpsraad Geijsteren

Aanpak plein start
met kap kastanjeboom
Het dorpsplein in Geijsteren wordt komende tijd opgeknapt. Tijdens een informatieavond op woensdag
28 februari lichtte de aannemer de plannen voor het plein toe. “Van ons als inwoners van Geijsteren worden er
wel zelfwerkzaamheden verwacht”, vertelt de dorpsraad.

en twijfelen zij aan de parkeerberekeningen in het plan.
De rechtbank wijst de bezwaren
van de supermarkten af. De gemeenteraad hoeft onder andere geen verklaring van geen bedenkingen af te
geven over deze vergunning, omdat
het bouwplan past binnen het door de
gemeenteraad vastgestelde beleid.
Wel moet de gemeente de extra voorschrift aan de vergunning verbinden
dat de nieuwe supermarkten pas open
mogen gaan als de supermarkten van

het oude winkelcentrum definitief
gesloten zijn.
Wanneer het nieuwe winkelcentrum opgeleverd kan worden, is nog
niet duidelijk. Eerder gaf de gemeente
aan het pand medio 2019 op te willen
leveren, indien er begin 2018 gestart
kon worden met de bouw. De bezwaarmakende supermarkten kunnen echter
ook na hun ongelijk bij de rechtbank
nog in beroep gaan tegen deze uitspraak bij de Raad van State, wat de
bouw opnieuw zal vertragen.

Volgende stap

Visie veehouderij
wordt uitgevoerd
Nu de Venrayse gemeenteraad de Visie veehouderij 2018
vastgesteld heeft, kan de gemeente beginnen met de uitvoering
daarvan. Als eerste gaat zij onder meer de geurverordening en het
bestemmingsplan aanpassen.
In de visie, die in januari werd
vastgesteld door de gemeenteraad,
staat onder andere dat de
gemeente het woon-en leefmilieu
in Venray wil verbeteren door het
verminderen van de emissie bij
veehouderijbedrijven, een verdere
ruimtelijke scheiding tussen
veehouderijbedrijven en bewoners
wil creëren, oude stallen versneld
wil vernieuwen en vergunningen bij
stoppende bedrijven wil intrekken.

Open discussie
In de uitvoering van de visie
blijft een gezamenlijke aanpak
belangrijk, stelt de gemeente.
“Dat is al sinds de start van het
proces de rode draad. Niet met de
koppen tegen elkaar of van bovenaf
opgelegd, maar een respectvolle,
open discussie.” Uitgangspunt is dat
de ondernemers hun verantwoording nemen. De gemeente vraagt
hen mee te denken of verplaat-

sing van het bedrijf, als dit dichtbij
één van de kernen ligt, haalbaar
is. Een andere mogelijkheid is dat
de ondernemer investeert in aanpassing van oude stallen of de
vergunning laat intrekken als hij
stopt, zodat er niet opnieuw dieren gehuisvest kunnen worden.
De gemeente gaat daarvoor de
geurverordening en het bestemmingsplan aanpassen. In een nieuw
bestemmingsplan wil de gemeente
veebedrijven nabij de dorpskernen
verder beperken en ze gelijktijdig
kansen bieden op goede locaties
in het buitengebied. De geurnormen uit de gemeentelijke geurverordening worden geactualiseerd
en aangescherpt. Daarnaast gaat
de gemeente onderzoeken of alle
maatregelen effect hebben. Zo wil
zij meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de veehouderij, de
dieraantallen, de emissies, de berekende en de ervaren overlast.

Politie zoekt
inbreker Heide
De politie is op zoek naar een
man die afgelopen zomer een
inbraak heeft gepleegd in Heide.
Zij hoopt tips over de identiteit van
de dader te krijgen door camerabeelden vrij te geven. Dat deed zij
op donderdag 22 februari.

Gemeente Venray gaat het plein
de komende tijd samen met de inwoners aanpakken. De dorpsraad wil het
plein meer multifunctioneel maken
zodat er ook evenementen georganiseerd kunnen worden.
Op zaterdag 3 maart begint de
eerste zelfwerkzaamheid met het

kappen van de kastanjeboom op het
plein. Deze wordt vervangen door een
lindeboom. “Het kappen van de boom
wordt uitgevoerd door Boomwereld
uit Geijsteren, met de assistentie van
alle bewoners van Geijsteren”, vertelt
de dorpsraad. “Nadat we met z’n allen
de boom om hebben getrokken, zullen

we de takken versnipperen. De dikke
stukken hout en stam van de boom
zullen gespaard worden om daarvan kaasplankjes te maken voor de
verkoop. De opbrengst van de verkoop
van de kaasplankjes is nodig om nog
een klein tekort in de begroting aan te
vullen.”

Op woensdag 19 juli 2017 heeft
rond 15.45 uur een woninginbraak in
Heide plaatsgevonden. Hierbij heeft de
dader diverse persoonlijke spulletjes
uit het huis meegenomen. De politie
vraagt mensen die de persoon op
de camerabeelden herkennen,
weten waar deze nu verblijft of
andere informatie hebben over de
inbraak, contact op te nemen via de
Opsporingstiplijn 0800 60 70 of via
Meld Misdaad Anoniem op 0800 70 00.
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Drie nieuwe gebiedscoördinatoren

‘We willen veilige, leefbare en
zorgzame dorpen en wijken’
Gemeente Venray heeft sinds 1 januari drie nieuwe gebiedscoördinatoren aangesteld die het contact en de
samenwerking met de dorps- en wijkraden in de gemeente gaan regelen. “We willen op deze manier nog beter
volgen wat er allemaal speelt in de dorpen en wijken van Venray”, stellen zij.

over de nieuwe werkwijze. “Zij waren
gewend dat er altijd een contactfunctionaris bij hun vergadering aanwezig was”,
geeft Han Verkuijlen aan. “Maar het
contact blijft hetzelfde. Er is ook in de
nieuwe werkwijze altijd een contactpersoon aanwezig bij de vergaderingen
en de gebiedscoördinatoren zullen ook
met enige regelmaat aanschuiven. Aan
de ene kant kijken we naar wat er in
de dorpen en wijken speelt en aan de
andere kant kunnen we ook zorgen dat
er bepaalde onderwerpen die wij vanuit
de gemeente zien bij de dorpen en wijken op de agenda komen te staan.”

Helikopterview
“De gebiedscoördinatoren houden een
helikopterview”, legt Ingrid van Cleef

uit. “We zorgen voor de samenhang
en signaleren de grensoverschrijdende
onderwerpen. Daarnaast willen we
dat de dorpen en wijken gehoord
worden. We gaan ons inzetten om
processen binnen de gemeente te
versnellen.” Het liefst blijven de drie
coördinatoren zelf zoveel mogelijk uit
beeld. Verkuijlen: “Dorpen en wijken
kunnen heel veel zelf. Kijk maar naar
GlaswebVenray bijvoorbeeld, of Via
Venray, daar hebben de dorps- en wijkraden veel bereikt.” Van Cleef: “De inwoners van Venray weten heel goed
wat ze willen. Wij moeten gaan kijken
wat ze nodig hebben om dat te kunnen
bereiken. Het uiteindelijke doel is om
met z’n allen te zorgen voor een veilige,
leefbare en zorgzame wijk of dorp.”

Dorpsraden tevreden

Dave Groenen, Ingrid van Cleef en Han Verkuijlen
Waar er eerst zes contactfunctionarissen actief waren als contactpersoon
tussen de verschillende dorps- en wijkraden en de gemeente, evenals twee
regisseurs voor vier wijkteams en een
contactpersoon voor IBOR, Integraal
Beheer Openbare Ruimtes, zijn deze
functies in elkaar geschoven en zijn er
nu drie gebiedscoördinatoren aangesteld. Han Verkuijlen neemt de dertien
kerkdorpen voor zijn rekening en Ingrid
van Cleef en Dave Groenen hebben de
wijken in Venray onder hen verdeeld.
Zij worden bijgestaan door 23 contact-

personen, zodat er nog steeds voor
ieder dorp en iedere wijk één contactpersoon is die hun vergaderingen
bezoekt.

Meer naar buiten
“Met de ‘oude’ manier van werken
hebben we al veel kunnen bereiken
als het gaat om de verbetering van de
structurele samenwerking met onze
wijken en dorpen. Maar er zat behoorlijk veel overlap in dit systeem”, legt
Dave Groenen uit. “Nu hebben we een
nieuwe verdeling gemaakt, waarbij de
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gebiedscoördinatoren gaan proberen
verbindingen te leggen tussen de
dorpen en de wijken. Maar ook tussen
onze professionele gebiedspartners
die werkzaam zijn in onze dorpen en
wijken.” Deze nieuwe aanpak is ook
gekoppeld aan organisatieontwikkeling van gemeente Venray. Groenen:
“We willen als gemeente veel meer
naar buiten treden en nog beter luisteren naar wat er in de dorpen en wijken
allemaal gebeurt.”
In eerste instantie leefde er onder
dorpen en wijken nog wat zorgen

Over het algemeen zijn de dorpsraden tevreden over de nieuwe
aanpak. “We zijn uitermate tevreden met de nieuwe werkwijze”, stelt
dorpsraad Smakt-Holthees. “De contactpersoon woont elke vergadering
bij, dus de lijnen zijn kort en we krijgen een goede terugkoppeling. We zijn
ontzettend blij dat het op deze manier gecontinueerd wordt.” In Wanssum
was meteen een goede klik tussen de nieuwe contactpersoon en het dorp,
stelt Peter Zeegers van de dorpsraad. “We waren al tevreden met de oude
situatie en we hopen op een prettige samenwerking.”
Theo Zegers, voorzitter van het Dorpsraden Overleg (DRO) geeft aan
dat het nog te vroeg is om nu al de loftrompet te steken over de nieuwe
samenwerking, maar is ervan overtuigd dat op korte termijn iedereen
zijn draai gevonden zal hebben en dat de samenwerking soepel gaat
verlopen. “Met de brede uitstraling binnen het gemeentehuis als erg
belangrijk winstpunt”, voegt hij toe. “Wij waren als DRO voorheen al erg
tevreden met de opzet waarbij de dorpsraden door gebiedscoördinatoren
ondersteund werden. Toen was iedere coördinator bij enkele dorpen
betrokken, wat ook zijn voordelen had. Een beperking was dat de
uitstraling van het gebiedsgericht werken binnen de gemeentelijke
organisatie bescheidener was dan in de nieuwe situatie.”
In een eerdere opzet van de nieuwe aanpak in het contact tussen
de dorps- en wijkraden was ook een vorm in beeld waarbij er geen
aparte contactfunctionarissen zouden komen per dorp, geeft voorzitter
van de dorpsraad Leunen, Jeroen van de Leur aan. “Dit zou betekenen
dat er minder aandacht voor de dorpen zou zijn. We zijn blij dat de
contactfunctionarissen toch behouden zijn.” Zegers: “De uitrol van
deze insteek zal leiden tot een steeds betere verstandhouding tussen
bewoners en organisaties en tot mooie resultaten voor de inwoners
van 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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Werkzaamheden rondweg Brukske vertraagd
Als gevolg van de aanhoudende vorst kan de aannemer niet werken aan de herinrichting van de rondweg
Brukske in Venray. Waarschijnlijk loopt de planning één a twee weken uit.
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Hondenbezitters
ergeren zich het meest
aan hondenpoep
Venraynaren hebben over het algemeen begrip voor de wijze waarop
de gemeente omgaat met de overlast van hondenpoep. Dat valt af te
leiden uit een peiling waaraan ongeveer 450 inwoners meewerkten.

Zolang de vorst in de grond zit,
kan het werk niet worden hervat.
Per dag wordt de weersverwachting in

de gaten gehouden, zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk weer
opgepakt kunnen worden. Naar ver-

wachting is de toegang tot de rondweg bij de Zuidsingel in de laatste
week van maart weer open.

Bijna miljoen voor
afbouw Kunstencentrum
Gemeente Venray verleent Stichting Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) een subsidie van ruim 950.000 euro
voor de kosten die de stichting maakt bij het afbouwen van de instelling. In september 2017 viel het doek
definitief voor KCJ. De stichting is nu nog bezig om de voormalige werknemers te ondersteunen bij het vinden
van een nieuwe baan of om voor zichzelf te beginnen.

De inwoners van Venray konden
vorige maand een korte vragenlijst
invullen. De peiling is onderdeel van
de communicatiecampagne over
hondenpoep. De Venraynaren konden delen hoeveel overlast ze van
hondenpoep ondervinden en hoe ze
denken dat hondenbezitters gemotiveerd kunnen worden om de poep
van huisdier op te ruimen. De deelnemers aan de enquête konden ook
tips geven om de overlast door hondenpoep terug te dringen.
Drie van de tien Venrayse respondenten heeft een hond. De hondenbezitters ergeren zich veel meer
(83 procent) aan hondenpoep dan
de mensen die zelf geen hond hebben (17 procent). De meeste mensen
die overlast ervaren, hebben geen
hekel aan honden, maar houden de
baasjes verantwoordelijk. Ze geven
aan dat sommigen keurig opruimen,
maar dat de meeste hondenbezitters dat niet doen. Er is dus nog werk
aan de winkel om deze groep te
stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen. Opvallend is ook
het aantal respondenten dat wijst op
de overlast door uitwerpselen van
katten. Bewustwording bij honden-

bezitters en stimuleren dat mensen
elkaar op hun gedrag aanspreken
zijn de belangrijkste doelen van
de communicatiecampagne van de
gemeente. De campagne gaat het
hele jaar duren en de peiling markeerde de start. Bewustwording en
elkaar aanspreken zijn ook veelgenoemde tips door de respondenten.
In hun antwoorden op de vraag hoe
hondenbezitters tot opruimen zijn
te bewegen, noemen de inwoners
ook vaak voorzieningen als afvalbakken, bordjes en poepzakken.
De gemeente heeft daar bewust
niet voor gekozen. Voorzieningen
zijn duur in aanschaf en onderhoud
en leveren in verhouding weinig op.
Hetzelfde geldt voor meer handhaving en het opnieuw invoeren van
hondenbelasting. Meer handhaven wordt het meest genoemd als
tip om de overlast te verminderen.
Ook hier kiest de gemeente niet
voor. De kans om een hondenbezitter op heterdaad te betrappen is klein
en vraagt de inzet van veel boa’s.
Personeel en voorzieningen kan
Venray niet betalen uit de hondenbelasting. Venray schafte in 2010
deze belasting af.

Taaltest voor
Venrayse ambtenaren
Een groot aantal van de medewerkers van gemeente Venray deed
onlangs mee aan een taaltest. De test is de eerste stap in een proces
om de schriftelijke communicatie van de gemeente te verbeteren,
aldus een woordvoerder van gemeente Venray.
Gemeente Venray wil haar schriftelijke communicatie verbeteren.
“De aanleiding om het project te
starten waren signalen uit de organisatie en van het bestuur over de
kwaliteit van de schriftelijke communicatiemiddelen”, aldus een woordvoerder. “We besteden het komende
half jaar extra aandacht aan dit
onderwerp. Dit is de start van het
traject.” Bijna 200 van de 337 mensen die bij de gemeente werken,
hebben de test inmiddels ingevuld.
Met wisselend resultaat, geeft de
woordvoerder aan. “Over het algemeen hebben mensen moeite met
koppeltekens, samenstellingen en de

Het kunstencentrum moest na
jaren van verlies uiteindelijk toch
stoppen. Er werd eerst nog gesproken over een reorganisatie, maar ook
dit plan strandde. Cultuuronderwijs
wordt voortaan geregeld door Cultura
Venray en het bestuur van stichting KCJ
wordt sinds december gevormd door
het College van B&W van gemeente
Venray. Dit bestuur houdt zich alleen
nog bezig met het begeleiden van
de ruim veertig voormalige werkne-

mers naar een nieuwe baan of eigen
bedrijf. Voor deze afbouw van de
stichting krijgt zij nu 954.692 euro van
gemeente Venray. Als alle oud-medewerkers aan werk geholpen zijn, wordt
Stichting Kunstencentrum Jerusalem
opgeheven. De oud-werknemers
konden kiezen tussen een afkoopsom als zelfstandige aan de slag te
gaan, of een tweejarig Van Werk Naar
Werk-traject. Wat de precieze kosten
worden voor het bestuur, is nog niet

nieuwe spelling.” Voor de gemeente
is de juiste spelling van werkwoordsvormen het belangrijkste onderdeel.
De aanpak bestaat deels uit
reguliere trainingen of opleidingen,
waar men zichzelf vrijwillig voor kan
aanmelden. “Een aantal collega’s
wordt door hun manager gestuurd”,
stelt de woordvoerder. “Je mag van
een gemeente toch verwachten dat
we correcte brieven kunnen sturen.” Ook portefeuillehouder wethouder Ike Busser heeft de taaltoets
gemaakt, net als een groot deel van
het College van B&W. De woordvoerder wilde niet zeggen hoe de wethouder de test heeft gemaakt.

duidelijk. Dat is afhankelijk van hoeveel van de werknemers kiezen voor
TUHMAN
de afkoopregeling. In totaal hebben
DAKBEDEKKINGEN
25 van de 40 medewerkers gekozen
Voor al uw dakwerkzaamheden
voor een afkoopsom. Met drie andere
medewerkers zijn maatwerkafspraken
gemaakt. In totaal zijn er twaalf perwww.ikzoektuingrind.nl
sonen gestart met een van-werk-naarT 0478 533702 • M 06 54366249
VoorHoeveel
al uwpersonen
dakwerkzaamheden
werktraject.
hiervan
tel. (077) 320 97 00
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
ook daadwerkelijk nieuw werk gevonT 0478 533702 • M 06 54366249
den hebben, kan de gemeente desgeWWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
vraagd nog niet zeggen.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

T 0478 533702 • M 06 54366249
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Met een lach en een traan
heeft Ome Sjeng het leven verlaten.
De rijke herinnering aan
zijn bijzondere humor, kracht
en uitstraling dragen wij met ons mee.

College: nieuwe Aldi naar
Dr. Poelsschool

Sjeng Vullings
Leunen, 27 januari 1929

Horst, 24 februari 2018

echtgenoot van

Zus Huijs †
Ome Sjeng overleed na een liefdevolle verzorging in
Hof te Berkel 25 en gesterkt door de Ziekenzegening.
Familie Vullings
Familie Huijs
Familie Snellen-Huberts
Neven en nichten
Correspondentieadres: Nieuwe Baan 6, 5865 AN Tienray
Wij zijn voor het laatst met Ome Sjeng samen op
zaterdag 3 maart om 10.00 uur in de aula van
Crematorium Boschhuizen, Spurkterdijk 40,
5807 EE te Oostrum-Venray.
In plaats van bloemen zouden wij u willen vragen om een gift
aan het activiteitencentrum van Hof te Berkel 25.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

HAN-MARK
ARENDSE

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

De locatie waar de nieuwe Aldi zou komen te liggen
Hoewel het huurcontract jaarlijks
opzegbaar is, streeft de gemeente
ernaar om in goed overleg te komen
tot een alternatieve locatie voor deze
gebruikers. Een mogelijke optie is verplaatsing naar het Jerusalemgebouw,
stelt zij.

Aldi D’n Herk mag
nog even blijven
In afwachting van het besluit van
de gemeenteraad, mag de tijdelijke

vestiging van de Aldi aan D’n Herk in
de wijk Brukske nog een paar maanden blijven zitten. Eerder dit jaar
besloot de gemeente nog om de tijdelijke vergunning voor die locatie niet
te verlengen en dat de Aldi binnen
een paar weken het pand zou moeten
sluiten. “Met het oog op de huidige
ontwikkelingen hebben we de Aldi
tot 10 mei gegeven. Als ze dan nog
niet weg zijn, wordt er gehandhaafd”,
stelt verantwoordelijk wethouder Ike
Busser.

Mocht de gemeenteraad de
voorkeurslocatie goedkeuren, dan
zou de Aldi ervoor kunnen kiezen
om in afwachting van de bouw van
de uiteindelijke vestiging alvast een
tijdelijke supermarkt aan Blekersveld
te realiseren. Wat er met de oude
vestiging van Aldi in Veltum gaat
gebeuren, is nog niet helemaal
duidelijk. Er zou zich een nieuwe
supermarkt kunnen vestigen, of
de Jumbo zou bijvoorbeeld kunnen
uitbreiden.

Politie: ‘Wij doen het niet meer’

Venray kartrekker bij pilot
vervoer verwarde personen
Gemeente Venray wordt kartrekker van de 33 Limburgse gemeentes die willen starten met een pilot
voor passend vervoer van verwarde personen. Aanleiding is de uitspraak van de politie dat zij in april stopt
met het vervoeren van verwarde personen die geen strafbaar feit hebben gepleegd of op een andere
manier gevaarlijk zijn.

Alcoholcontrole

Weer boete voor
dronken bestuurder
Politie Venray-Gennep voerde in de nacht van vrijdag 23 op zaterdag
24 februari alcoholcontroles uit bij meerdere bestuurders. Rond 03.45 uur
hield zij een 26-jarige bestuurder uit Venray staande.
De man viel op vanwege zijn rijgedrag. Uit een alcoholcontrole bleek
dat de man te veel gedronken had.
Hij blies als beginnend bestuurder

een waarde van 155 ugl. Voor beginnende bestuurders geldt een maximum van 88 ugl. De politie heeft een
proces-verbaal opgemaakt.

Op dit moment zijn de politie
en de ambulance vaak betrokken
bij mensen met verward gedrag,
voordat zij beoordeeld kunnen
worden door een crisisdienst, stelt
burgemeester Hans Gilissen van
gemeente Venray. “Zij moeten deze
verwarde personen vaak naar een
locatie vervoeren waar een psychiater hen komt beoordelen. Eerst was
dat in Venlo, maar sinds kort is daar
een speciale ophaalkamer voor bij
Vincent van Gogh. Als de psychiater
langs is geweest, moet de persoon
weer vervoerd worden naar huis of
een crisisopvang.”

Speciale
ophaalkamer
De politie heeft laten weten
het vervoer van verwarde personen niet meer aan te kunnen.

Gilissen: “Vaak zijn er twee politieagenten een halve dag bezig met zo’n
geval. Al die tijd kan er ook geen surveillance gereden worden.”

Proef met
GGZ Vervoersdienst
Gemeente Venray neemt het voortouw in het aanvragen van subsidie
bij het Rijk voor de pilot met alternatief vervoer. Met de subsidie kan er
in Noord-Limburg een proef gestart
worden met het inzetten van de GGZ
Vervoersdienst voor vierhonderd ritten over de periode van één jaar.
Verwarde personen worden in een
regulier busje vervoerd, in aanwezigheid van twee specialisten. Politie en
ambulance hoeven dan niet meer
betrokken te worden bij incidenten
met verwarde personen waar geen
strafbare feiten of lichamelijk letsel bij

komt kijken. De vervoersdienst van
GGZ vervoert de betreffende persoon
naar de ophaalkamer in Vincent van
Gogh en daarna eventueel naar huis
of naar een opvanglocatie.
“We beginnen met een proef,
maar we hopen uiteindelijk een
duurzame oplossing voor het vervoer
te creëren”, stelt Gilissen. “De pilot
is alvast een belangrijke stap.”
De proef wordt naar verwachting
helemaal gefinancierd door het Rijk.
Daarna moet gekeken worden voor
wie de kosten zijn als er structureel
met een alternatieve vervoersdienst
wordt gereden. “Dat kan de overheid zijn, of zorgverzekeringen, of
een combinatie daarvan”, aldus de
burgemeester.
Naar verwachting besluit het Rijk
binnen een week over de subsidieaanvraag. De proef kan bij goedkeuring in april van start gaan.
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GEPLUKT Ellen Koopmans
leven raakte zij langzaam opgebrand
en zocht haar ontspanning in yoga.
In eerste instantie wist ze niet goed of
dit wel bij haar paste, maar bij yogadocente Wendel in Horst leerde zij te
ontspannen, van haarzelf te houden
en op te houden alleen maar voor
anderen te zorgen.
In februari 2017 ging Ellen een
geheel nieuwe uitdaging aan. Ze vertrok naar India met alleen een grote
rugzak. “In India volgde ik op een
traditionele Ashram een internationale yoga docentenopleiding in Hatha
yoga. Deze ervaring was geweldig,
de sobere voorzieningen, de intensieve dagen, de verschillende nationaliteiten van cursisten. India is een
bijzonder land, de geuren en kleuren, de mooie bergen en ’s nachts de
wilde dieren die ik hoorde rondom
de Ashram. Het was een hele bijzondere ervaring.” Eten deden ze tijdens
de opleiding in stilte en al voelde dat
de eerste dagen wat onwennig, later
was dat juist fijn om helemaal in het
moment te kunnen zijn.

Rust vinden

Ellen groeide op in Helmond, maar woont nu in Castenray. Ze is een echte powervrouw, staat haar mannetje in het politiekorps en vindt haar rust
in yoga. Deze week wordt Ellen Koopmans (44) geplukt.
Ellen werd in 1973 geboren en
groeide op Helmond samen met haar
ouders en haar broer. Haar jeugd was
redelijk onbezorgd. Ellen hield van buitenspelen, hutten bouwen en is eigenlijk altijd al gek op dieren geweest.

“Ik had altijd vrienden en vriendinnen.
Mijn vrienden kwamen altijd naar me
toe met hun problemen.” Ellen was
toen al vaak het luisterend oor en ze
loste de problemen wel op.
Op de middelbare school was

Relatie met oude
jeugdliefde

PUZZEL

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.

Oplossing vorige week:
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Op haar 19e solliciteerde Ellen bij
de politie in Eindhoven, waar ze na
een strenge selectieprocedure werd
aangenomen. Het helpen van mensen, maar ook de spanning van dit
werk trok haar erg aan. Ellen stond
altijd haar mannetje en ging niets uit
de weg. Tijdens haar loopbaan heeft
zij op diverse afdelingen en specialisaties gewerkt, maar het werk als
familierechercheur doet zij echt vanuit
haar hart. “Als familierechercheur ben
je contactpersoon tussen het onderzoeksteam en nabestaanden van een
levensdelict. Juist op het moment dat
deze mensen iets afschuwelijks te
horen hebben gekregen, kom ik bij de
mensen thuis. Ik informeer hen over
het onderzoek en de voortgang, maar
ben er ook voor de begeleiding van
de familie bij het vrijgeven van het
lichaam van de overledene.” Dit werk
is heel intensief, maar zoals Ellen zegt:
“Wat er gebeurd is, kan ik niet meer
veranderen. Ik kan er wel zijn voor de
nabestaande en hen zo goed mogelijk
in dit proces begeleiden.”

Sinds 6 jaar heeft Ellen een relatie met Huub, haar maatje en haar
oude jeugdliefde. Samen wonen ze
op een hobbyboerderij in Castenray,
waar zij intens genieten van het buitenleven en hun paarden, honden,
kippen en kat.
De laatste jaren heeft Ellen steeds
meer haar stoere politiemasker afgezet en leeft ze veel meer vanuit haar
hart. Na een heftige periode in haar
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Ellen een echte puber, moeilijk voor
haarzelf, maar ook iemand die graag
geintjes uithaalde met de leerkrachten. “Gelukkig had ik een brede glimlach die ervoor zorgde dat ik er vaak
goed mee weg kwam. Zonder al te
veel straf.”

Bij terugkomst in Nederland was
het echt wel even schakelen voor
Ellen. Ook al woont zij rustig in het
buitengebied, toch zijn er overal
weer prikkels zoals televisie, post die
binnenkomt en het werk. Om toch
de rust te vinden en die ook over te
dragen op anderen, besloot Ellen al
vrij snel om bij haar thuis yogales
te gaan geven voor vrienden en kennissen in de tuin tussen de paarden.
“Zo kon ik het geleerde blijven oefenen.”
Per 1 september 2017 heeft
Ellen haar eigen Yogastudio Daya
Yoga waar zij op het Keizersveld
in Venray haar lessen geeft. In de
toekomst wil Ellen deze verder gaan
uitbreiden door zorg op maat aan te
bieden samen met haar man Huub.
Hij coacht met behulp van paarden
mensen met spanningsproblemen,
zoals een burn-out. Samen willen zij
mensen een stukje rust teruggeven.

Kinderopvang
Kinderopvang 0-4
0-4 jaar,
jaar,
peuterspeelgroep
peuterspeelgroep en
en BSO.
BSO.
Mogelijkheid
Mogelijkheid zwemles
zwemles onder
onder bso
bso tijd.
tijd.

Open
Open dag
dag 16
16 juni
juni 2018
2018
11:00
11:00 uur
uur -- 14:00
14:00 uur
uur
www.demukkenstal.nl
www.demukkenstal.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Waarom is John Niessen weer kandidaat voor de VVD?
Omdat ik wil leven in een omgeving waar het prima leven is, waar er
ruimte is voor eigen initiatief, waar iedereen meedoet en waar de
gemeente er is voor ons. In Venray dus! Daarom wil ik, vanuit het
liberale gedachtegoed, mijn kennis en ervaring inzetten voor de
Venrayse burgers en ondernemers.
Ik kijk optimistisch naar de toekomst en ook de VVD Venray doet
dat, met een verkiezingsprogramma
dat uitgaat van de kracht van Venray
en zijn bewoners. Dit in een tijd
dat er in onze gemeente kansen en

mogelijkheden liggen die de moeite
waard zijn om te pakken.
Maar ik ben daar ook realistisch
in, omdat er zeker ook zaken zijn in
Venray die anders en beter kunnen
worden ingevuld. Er zijn vele uitda-

gingen die ons in de nabije toekomst
zullen dwingen om keuzes te maken.
Uiteindelijk kunnen we het geld dat
de belastingbetaler opbrengt maar
één keer uitgeven. Hierbij moet het
gemeentelijk huishoudboekje op orde
zijn en moet de gemeentelijke schuldenlast eindelijk echt naar beneden.
Graag wil ik voor u, de Venrayse
burger en ondernemer, deel
uitmaken van een gemeenteraad,
die weloverwogen die twee

ogenschijnlijke tegenstellingen gaat
verbinden en met voortvarendheid
de uitdagingen van deze tijd aanpakt,
de juiste beslissingen neemt en die
samen met het gemeentebestuur
zorgt voor een goed beleid met
transparante afspraken en er een
efficiënte uitvoering aan geeft.
Daar sta ik voor!
John Niessen,
kandidaat-raadslid VVD

Goede voorzieningen voor iedereen
Goede voorzieningen voor iedere inwoner van Venray. Dit is een
belangrijk uitgangspunt voor CDA Venray. Toegang tot snel internet,
geschikte huisvesting voor alle leeftijden en betaalbaar huren zijn zaken
waartoe iedereen toegang dient te hebben, ongeacht waar je woont.
CDA Venray heeft zich er voor
ingezet om te zorgen dat iedereen
toegang kan hebben tot deze basisvoorzieningen, in de dorpen en
buitengebied. Een voorbeeld hiervan is het burgerinitiatief Glasweb
Venray. CDA Venray heeft zich ervoor

ingezet dat de gemeente een garantstelling heeft gegeven waardoor dit
mooie burgerinitiatief doorgang kan
vinden. Dankzij Glasweb Venray heeft
iedereen in Venray toegang tot snel
internet. Ditzelfde geldt voor woningbouw in de dorpen. Het gaat erom dat

mensen zelf kunnen kiezen waar ze
gaan wonen. Dit mag niet afhankelijk zijn van voldoende voorzieningen
of beschikbaarheid van betaalbare
(huur)woningen. Gelukkig heeft de
gemeente Venray hier forse stappen in kunnen zetten door de laatste
jaren consequent werk te maken van
woningbouwmogelijkheden in de dorpen. We zien dat er in diverse dorpen
initiatieven zijn gekomen voor herbestemming van leegkomende scholen,

bijvoorbeeld in Heide en Geijsteren.
De realisatie van deze initiatieven zijn
mede te danken aan de inzet van het
CDA. Het CDA zal zich de komende vier
jaar in blijven zetten om er voor te
zorgen dat iedere inwoner van Venray
toegang heeft tot belangrijke basisvoorzieningen. In het centrum van
Venray, een wijk, dorp of in het buitengebied.
Toon Loonen,
kandidaats-raadslid CDA Venray

Venray Lokaal, lijst 7
De kogel is door de kerk. Bij het sluiten van de aanmeldingen van de
lijsten voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart heeft
Venray Lokaal definitief lijstnummer 7 toegewezen gekregen.
Door de fusie van PP2 en inVENtief is voor de kieswet de nieuwe
partij Venray Lokaal ontstaan.
Een nieuwe partij krijgt automatisch
het laagste lijstnummer. Als er meer
nieuwe partijen zijn, wordt er geloot.
Voor de kiezer is onze lijst

heel makkelijk te vinden op het
stemformulier. Het formulier is
horizontaal ingedeeld. Dus bij het
invullen even van rechts naar links
en van links naar rechts kijken en
nummer 7 kan niemand ontgaan.
Bovendien hebben wij de meeste

kandidaten van alle deelnemende
partijen. Ook verticaal dus makkelijk te
vinden. Het getal zeven is bovendien
een getal van wijsheid. De zevenheid (Grieks) wordt geassocieerd met
de godin Athene van de wijsheid.
Ze bemiddelde bij ruzies, was de
eerste die de wetenschap der getallen
en kunsten onderwees. zij vond het
koken uit, het weven, het spinnen,
de ploeg, het schip en het aardewerk.

En wat te denken van: de zeven
wereldwonderen, de zeven kleuren
van de regenboog, de zeven dagen
van de week, de zeven chakra's en
de som van de ‘heilige’ getallen 3 en
4. Venray Lokaal is dus bijzonder blij
met lijstnummer 7. En heel makkelijk
te vinden op het stemformulier op
21 maart.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van Venray Lokaal

Durf te kiezen voor nieuwe initiatieven
Een tijdje terug wordt mijn aandacht kort onderbroken terwijl ik op
weg ben naar een commissievergadering. De deelnemers van de avondvierdaagse komen langs en ik stap van mijn fiets om een bekende die ik
zie te begroeten. Ik fiets verder met mijn gedachten gevuld van alle
vreugde die van de kinderen en vrijwilligers afstraalt. Een paar maanden
later sta ik namens D66 sponsjes uit te delen bij de Singelloop, weer
worden mijn gedachten gevuld van de vreugde van bekenden en onbekenden die van dit evenement aan het genieten zijn.
Het zijn dit soort evenementen
die mij doen beseffen dat naast het
opstellen van regels en het controle-

ren hierop het gemeentebestuur een
wellicht even belangrijke taak heeft,
namelijk het stimuleren van nieuwe ini-

tiatieven en het helpen bij het verbeteren van bestaande initiatieven. In 2010,
toen D66 nog niet de raad zat, werd
besloten om te bezuinigen op de evenementensubsidie. Ik vind het jammer
dat juist op deze subsidie toentertijd is
bezuinigd. Evenementen die door deze
subsidie worden ondersteund, zorgen
juist voor leefbaarheid in Venray en haar
kerkdorpen. Een goed evenementenbeleid draagt er uiteindelijk aan bij dat
Venray en haar kerkdorpen aantrekkelij-

ker worden om te bezoeken, je er te vestigen of er terug te keren. D66 wil meer
investeren in evenementen. Echter, de
rol van de gemeente houdt niet op bij
subsidie. D66 wilt dat de gemeente
actieve begeleiding aanbiedt bij het
aanvragen van vergunningen, subsidies
of het opstellen van een facilitair plan.
Om de gemeente Venray te laten leven,
mogen wij tenslotte best wat geven.
Bart Jilesen,
kandidaat-raadslid D66
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Ik stem op het programma van een politieke partij
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Kent men de verschillende partijprogramma’s wel? Die vraag stelt Burgers van Venray zichzelf. “Als u op 21 maart in het stemhokje staat, wordt van
u verwacht dat u een keuze maakt voor één van de zeven plaatselijke politieke partijen. De samenstelling van de gemeenteraad met het aantal zetels
per partij wordt daardoor bepaald.”

Het kan toch niet waar zijn?
Het zal toch ooit stoppen?
De werkelijkheid is anders.
Alweer vinden Amerikaanse
tieners te vroeg hun dood.
Weer worden dromen van
studenten en hun begeleiders
wreed om zeep geholpen door
een gestoord persoon die niet
veel ouder is dan de meeste
slachtoffers.
Een gestoord persoon, zo
heet dat in Amerikaanse media.
In feite, want zoveel weten we
nu wel over hem, was het een
racist die, geïnspireerd door
‘Make America Great Again’ en
met een grote liefde voor
vuurwapens en geweld,
rondliep door zijn omgeving.
Zijn daad komt dan ook voort
uit de overtuiging dat er in ‘zijn’
land iets moet gebeuren.
Opnieuw ontstaat er debat
over hoe om te gaan met de
beheersing van wapenbezit. Het
debat geeft weinig hoop. Trump
oppert zelfs om leraren te
bewapenen, bang als hij is voor
de machtige lobby van de NRA,
de club van wapenliefhebbers
die bakken vol met geld
stoppen in Trump en zijn
politieke medestanders.
Het geluid moet nu van de
jeugd komen. Er broeit iets,
misschien wel een ‘revolutie’, al
is dat in de VS een zeer beladen
woord. Veel jongeren geven gas
bij demonstraties, laten van zich
horen. En zo zou het op dit
thema ook moeten zijn. Het kan
niet zo zijn dat steeds maar
weer grijze dames en heren
beslissen over onveilige
situaties voor Amerikaanse
jongeren. Trump en zijn
vrienden van de NRA zitten
veilig, schooljeugd bestaat uit
‘sitting ducks’.
Binnenkort word ik 50 maar
ik zou enorm graag voorop
willen lopen tussen al die
Amerikaanse jongeren om een
halt toe te roepen aan het
wapenbezit. Genoeg is
genoeg…
Willy

Na afloop van de verkiezing starten de zogenoemde coalitiebesprekingen.
De bedoeling daarvan is dat er een coalitie van partijen gevormd kan worden
die bij elke besluitvorming kan rekenen op een meerderheid van de in totaal
27 zetels in de gemeenteraad.
Als stemgerechtigden hebben we na het verlaten van het stemhokje geen
invloed op die coalitiebesprekingen en de uiteindelijke keuze van de partijen
die de coalitie in de komende vier jaren zullen gaan vormen.
De enige manier om daarop enigszins invloed uit te kunnen oefenen,
is om voorafgaand aan de verkiezing de partijprogramma’s van alle
zeven partijen te bestuderen en op grond daarvan de keuze voor een

partij te maken. De onafhankelijke stichting Burgers van Venray is daarom
geïnteresseerd of elke stemgerechtigde inwoner van Venray dat ook
daadwerkelijk doet.
Mogelijkerwijs zijn mensen niet in de gelegenheid om die uitgebreide
partijprogramma’s te lezen en met elkaar te vergelijken. Daarom heeft
Burgers van Venray alle politieke partijen de mogelijkheid geboden om de vijf
belangrijkste onderdelen van hun programma op haar website te plaatsen.
Op www.burgersvanvenray.nl kan men reageren op de stelling ‘Ik stem op
het programma van een politieke partij.’ Desgewenst kunnen stemmers daar
ook hun voorkeur voor een mogelijke coalitie aangeven.

Bespreking stelling Burgers van Venray van februari

Het is moeilijk kiezen: op een persoon of op een programma
Op www.burgersvanvenray.nl kon men in februari reageren op de stelling ‘Voor de gemeenteraad stemt men op personen en niet op
partijprogramma’s.’ Meer dan driehonderd personen hebben de afgelopen maand de pollingsite bezocht. Uit het resultaat blijkt dat de meningen
over de stellingen verdeeld zijn.
Iets meer dan de helft van de stemmers, 57 procent, is het eens met de
stelling. In het stemhokje kiest die groep voor een partij vanwege de inhoud
van het betreffende partijprogramma. Dat betekent dat men dus eerst van alle
zeven partijen de nogal uitgebreide partijprogramma’s moet hebben gelezen
om daarna een gefundeerd oordeel te kunnen vormen welke partij de voorkeur verdient. Het is overigens maar de vraag of iedere stemgerechtigde dat
ook doet. De overige 43 procent is van mening dat men kiest voor een hem of
haar bekende persoon die op een kieslijst staat.
De reacties van degenen die zich laten leiden door een partijprogramma
zijn nogal verschillend van karakter. W.L. Rooy stemt op een partij en motiveert dat: “Een persoon kan niets alleen in een gemeenteraad. Dus moet zij
of hij lid zijn van een politieke partij. Er zijn partijen die nooit mijn stem zullen
krijgen, terwijl daar mogelijk in mijn ogen een goede kandidaat op kan staan.
Nadat ik de partij gekozen heb, gaat mijn stem meestal uit naar een vrouw
omdat die nog ondervertegenwoordigd zijn.”
Een kerkdorpbewoner stelt: “Ik ben het grotendeels met de stelling eens.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang niet alle partijprogramma’s vergelijk.

In een dorp met slechts een enkel kandidaat-raadslid vind je het logisch om
op die persoon te stemmen, ook al is hij lid van een partij waar je landelijk
niet op stemt. Je wilt dat de stem van jouw dorp gehoord wordt.”
Lodewijk geeft aan op een persoon te willen stemmen “omdat in de
praktijk het partijprogramma onvoldoende gevolgd wordt; enerzijds omdat
politieke beslissingen vrijwel altijd compromissen zijn, anderzijds omdat er
zich steeds nieuwe situaties voordoen die voorheen niet voorzienbaar waren.
Dan wordt er vaak pragmatisch gestuurd en niet altijd de ‘beloften vooraf’
gevolgd. Dus heb ik meer vertrouwen in mensen dan in programma’s.”
Ook Erik Rijpkema stemt op een persoon: “De partijprogramma’s zijn te
lang om te lezen. Vooral omdat zelden écht stelling voor een onderwerp wordt
genomen. Door deze vaagheid weet de burger niet waar een partij voor staat.
Hierop hoeft men dus niet te stemmen.”
Uit de reactie van Sjef blijkt dat de uiteindelijke keuze in het stemhokje
moeilijk is. “Geen enkele garantie op dit vlak. Vele personen op de diverse lijsten willen helemaal niet in de raad doch zijn slechts stemmen trekkers. Dit is
kiezersbedrog.”
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Bijna 200 jaar politieke ervaring

‘Gemeenteraad moet afspiegeling van
samenleving zijn’
der. “Ik merk dat de ouderen steeds
vaker goed naar de jeugd luisteren,
maar ook andersom. Als oudere heb je
misschien een bredere kijk op dingen.
Een gemeenteraad moet een goede
afspiegeling zijn van de samenleving,
zo houden we elkaar ook in beweging.”

Geleerd om bruggen
te bouwen

Hoewel jong bloed in de gemeenteraad een goede ontwikkeling is, blijft een mix tussen jong én oud in de politiek het belangrijkste. Dat stellen
gemeenteraadskandidaten en 60+’ers Mieke Beerkens-Heldens (VENRAY Lokaal), Bert Vermeulen (SP), Tineke Lamers-Vorst (Samenwerking Venray),
Martin Wijnhoven (CDA) en Leonie Cals (VVD). Samen zijn ze goed voor bijna 200 jaar aan politieke ervaring. Hun advies? “Ga niet alleen voor, maar ook
mét de inwoners aan de slag.”

Eén van de belangrijkste politieke
thema’s voor ouderen is zorg, stellen
de politici. “Mensen maken zich zorgen
om de zorg”, merkt Martin Wijnhoven
(64 jaar, plek 4 voor CDA). “Daar moet
in Venray nog een hele slag gemaakt

Logistiek
medewerker

worden”, vindt ook Bert Vermeulen
(64, plek 8 voor SP). Tineke LamersVorst (68, plek 4 voor Samenwerking
Venray) maakt zich veel zorgen over
eenzaamheid bij ouderen. “Ik zou
heel graag willen dat je ouderen kon
verplichten tot een netwerk, zodat ze

Software
developer

altijd iemand hebben om op terug te
vallen. Dat is zo ontzettend belangrijk.
Maar je kunt mensen nu eenmaal niet
verplichten om af en toe een praatje
met de buurman te maken, terwijl
onderling contact voor ouderen veel
zorgen en angsten weg kan nemen.”

Product- Paneelmanager bouwer

talenten zien
kennis!

Laat
je
ElectroMonteur
monteur
verdelerbouw
en vergroot je
Salesmanager

Wij zoeken:

Hardware
engineer

Hardware engineer
Electromonteur
Operator CNC
(Jr) Engineer / calculator
Software engineer
Hotraco Group is een internationaal ope- www.hotraco-group.com
rerende groep van technisch hoogstaande
bedrijven, die zich toelegt op het ontwikkelen
en produceren van op besturingstechniek
georiënteerde oplossingen voor de agri-,
industrie- en waterbehandelingssector.

Meer informatie over de vacatures kun je
vinden op www.hotraco-group.com.

Hotraco Group
Stationsstraat 142, 5963 AC Hegelsom

In de kerkdorpen speelt dit minder dan
in Venray zelf, stelt Mieke BeerkensHeldens (76, plek 34 voor VENRAY
Lokaal). “In de dorpen bestaat een
hechter netwerk, maar in de wijken
van Venray is dat vaak niet het geval.
En daarnaast zijn goede voorzieningen
voor mantelzorgers ook heel belangrijk. Dat is in Venray nog niet vanzelfsprekend, net zoals de communicatie
over zorgvragen met de gemeente.”
Als je als 60+’er in de politiek
zit, betekent dat niet dat je je alleen
maar met seniorenonderwerpen als
ouderenzorg bezighoudt, stellen de
vijf Venrayse politici. “Maar het is wel
heel belangrijk om een goede mix
van leeftijden in een raad te hebben”, vindt Lamers-Vorst. “Als je op
leeftijd bent, heb je wel vaak het
voordeel dat je met pensioen bent en
meer tijd hebt dan de jongere politici.”
“Maar jong bloed kan heel verfrissend
werken”, gaat Beerkens-Heldens ver-

Het langst van allemaal zit
Bert Vermeulen al in de politiek.
“Sinds 1968”, vertelt hij. “Ik kom uit
een links nest en wilde toen ik jong
was al iets doen aan alle oorlog.
Maar ook lokaal liggen er veel dingen die aangepakt moeten worden.”
Martin Wijnhoven herkent die drive.
“Ik zag vanuit de politiepraktijk veel
ellende. Daar wilde ik verandering in
brengen. Dingen worden onvoldoende
met de mensen samen in plaats van
alleen maar voor de mensen geregeld.” Bruggen bouwen is dan ook
iets dat de politici door de jaren heen
geleerd hebben. “En luisteren naar
mensen”, geeft Leonie Cals (69, plek 6
voor VVD) aan. Raadsleden en politici zouden elkaar wel wat minder de
maat mogen nemen”, vindt BeerkensHeldens. “Iedereen zit er uiteindelijk
met hetzelfde doel: je inzetten voor de
Venrayse samenleving. Soms moet je
voorzichtig zijn. Politiek kan het slechtste in mensen naar boven halen.”
Wat de ervaren politici de nieuwkomers deze periode vooral mee
willen geven, is dat ze het raadswerk niet moeten onderschatten.
Wijnhoven: “Er gaat heel veel tijd
inzitten.” Lamers-Vorst voegt toe:
“En het is ook belangrijk om soms na
te denken voordat je je mond opendoet. Dat is vroeger bij mijzelf wel
eens mis gegaan. En nieuwkomers
moeten uitkijken zich niet te zeer op
één onderwerp te richten. Jongeren
willen de politiek in, omdat ze bijvoorbeeld iets vinden over The B.
Maar ze moeten ook beseffen dat je
moet stemmen als het over bijvoorbeeld rioleringen gaat.”

‘Kleur bekennen’

FNV organiseert
verkiezingsdebat
Vakbond Lokaal FNV Limburg Noord organiseert op woensdag
7 maart een verkiezingsdebat in Venray. Het debat ‘Kleur bekennen’
vindt plaats om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in
Venray en duurt tot 21.30 uur.
“De gemeente is verantwoordelijk voor steeds meer belangrijke
taken waaronder: de jeugdzorg,
ouderenzorg, ondersteuning van
mensen bij het vinden van werk,
de verstrekking van uitkeringen,
de gemeente als opdrachtgever, in
de bouw of het vervoer is het de
gemeente die kaders stelt voor het

werk en of er onder een cao wordt
gewerkt”, stelt Lokaal FNV Limburg
Noord. Zij vraagt de politieke partijen
van Venray om kleur te bekennen.
Hoe sociaal zijn hun keuzes op het
gebied van werk, inkomen en zorg?
Het debat wordt geleid door Henk
van Rees. Het debat is toegankelijk
voor leden en niet-leden van de FNV.
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Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Referendum: Sleepnet of vangnet?
Inwoners van Venray stemmen op woensdag 21 maart niet alleen voor de nieuwe gemeenteraad,
maar mogen net als de rest van Nederland ook in een raadgevend referendum hun mening geven over de
nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar wat houdt die nieuwe wet nu precies in?
HALLO Venray legt het uit.
De Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gaat over het werk
van Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten als de AIVD (Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)
en MIVD (Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst). In de wet staat
beschreven wat hun taken zijn en welke
middelen zij wel en niet mogen inzetten. Hun opdracht? De veiligheid in
Nederland helpen te beschermen door
het verzamelen en analyseren van
allerlei gegevens. Dan gaat het bijvoorbeeld over dreigingen en risico’s voor
de samenleving en terrorisme.

Oude wet (2002)
De nieuwe wet gaat de huidige
wet uit 2002 vervangen. Deze was
volgens de regering verouderd.
De manier van informatie uitwisselen
is sinds die tijd enorm veranderd, stelt
deze. Waar vroeger alles nog via de
lucht, via de ether, verliep, communiceren we tegenwoordig grotendeels
via internet. In plaats van via de ether,
loopt de meeste informatie afkomstig
van smartphones, laptops en andere
apparaten nu via glasvezel- of koperkabels. Vanuit de wet uit 2002 mogen
de AIVD en MIVD deze kabelgebonden
communicatie maar beperkt onderscheppen. Dat mag nu namelijk alleen
nog maar ‘gericht’. De communicatie
moet in dat geval gekoppeld zijn aan
een bepaalde persoon of organisatie,
zoals bij het aftappen van telefoon- of
emailverkeer van en naar een bepaald
nummer of IP-adres. Het gevolg is dat
het merendeel van de telecommunicatie buiten het zicht van de diensten
blijft, omdat soms gewoon niet duidelijk is welke personen zij in de gaten
moeten houden of omdat verdachte
personen anoniem gebruikmaken van
het internet via een wifinetwerk in
een openbare ruimte.

de mogelijkheden om kabelgebonden
communicatie af te tappen uitbreiden.
Zo kan de regering beter cyberaanvallen tegengaan en op gelijke voet
samenwerken met buitenlandse veiligheidsdiensten, stelt zij. Die ruimere
mogelijkheden kunnen ertoe leiden dat
bij de diensten ook gegevens terecht
komen over personen die niet kwaadwillend zijn. Zo mogen de diensten in
de toekomst bijvoorbeeld een brede
stroom van telecommunicatie tussen
een Syrische stad en Nederland aftappen, als dit gericht is op een specifiek
doel. Niet-relevante gegevens moeten
zo snel mogelijk worden vernietigd,
staat in het nieuwe voorstel. Om ervoor
te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt,
wordt het onafhankelijk toezicht op de
twee diensten uitgebreid.

Zorgen
Hoewel de regering stelt dat de
nieuwe wet de veiligheid in Nederland
beschermt, maken ook veel mensen zich zorgen over de gevolgen van
de wet voor de privacy van burgers.
De maatregel kan leiden tot zelfcensuur en beperkt de vrijheid om afwijkende meningen te delen, omdat alles
wat je zegt of deelt met anderen kan
worden afgetapt, stellen tegenstanders van de wet. De initiatiefnemers
van het referendum maken zich vooral
zorgen om het zogenaamde ‘sleepnet’
dat kan worden ingezet om informatie
te verzamelen. Zo mag een hele wijk
afgeluisterd worden wanneer er een
verdacht persoon in woont of mag er
een geheime DNA-databank aangelegd worden waar iedereen in terecht
kan komen. Instanties als de Raad van
State, de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid, de Nederlandse
Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben
ook hun zorgen geuit over deze wet.

Wat gaat er
veranderen?

Hoe werkt een
referendum?

De nieuwe wet wil om de veiligheid
van de samenleving te waarborgen

Een referendum wordt niet zomaar
gehouden. Daarvoor moeten tenminste

Omroep Venray

Openbaar debat
Venray Kiest
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
organiseert Omroep Venray het openbaar debat Venray kiest. Dit debat
vindt plaats op dinsdagavond 13 maart om 19.30 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis van Venray.
Omroep Venray organiseert
het debat in samenwerking met
de gespreksleiders Tom Vaessen
en Stan Verhaag. Zij leiden het
debat. Er worden op deze avond
vier stellingen besproken over
belangrijke actuele onderwerpen
in de gemeente Venray. Burgers

kunnen meedoen aan het debat via
een app. Daarmee kunnen ze vragen
beantwoorden en hun mening
geven. Aanmelden voor het debat
kan via televisie@omroepvenray.nl
met als onderwerp ‘debat’ en onder
vermelding van naam en aantal
personen.

300.000 verzoeken van burgers of organisaties worden ingediend. Het referendum over de Wiv is een initiatief
van vijf Amsterdamse studenten die
het Sleepwet-burgerinitiatief startten.
Pas als meer dan 30 procent van de
bevolking gestemd heeft en de meerderheid hiervan is tegen de wet, kan de
regering het parlement voorstellen om
de wet in te trekken. Het gaat hier om
een raadgevend referendum. Dat wil
zeggen dat de regering en het parlement dus niet verplicht zijn de uitslag
te volgen.
Er werd één keer eerder een
raadgevend referendum gehouden in Nederland. In april 2016
mocht iedereen stemmen over de
Associatieovereenkomst tussen de EU
en Oekraïne. Inmiddels wil de regering het raadgevend referendum weer
afschaffen. In 2018 stemmen de Eerste
en Tweede Kamer hierover, maar omdat
het besluit over het referendum over
de sleepwet al eerder genomen is,
kan deze gewoon doorgaan.

Wat vindt de Venrayse politiek?
Hoewel de Wiv geen gemeentelijke kwestie is en ook niet voorkomt
in de partijprogramma’s van de Venrayse politieke partijen, nemen
sommige lokale partijen op verzoek van HALLO Venray een standpunt in
bij deze discussie.
Zo deelt SP Venray het standpunt
van de landelijke SP en is dus tegen
de invoering van de nieuwe wet.
“Een kernwaarde van onze vrije
samenleving is dat mensen die niets
verkeerd doen ook niet in de gaten
worden gehouden. Die waarde wordt
met deze wet overboord gegooid.
De sleepwet is dan ook een grove
schending van de privacy”, stelt
Joep Gielens van SP Venray. “Het is
bovendien maar zeer de vraag of het
massaal binnenhalen van gegevens
van onschuldige burgers noodzakelijk
en effectief is voor het voorkomen
van aanslagen en het bestrijden van
terrorisme.”

SP tegen, VVD voor
VVD Venray schaart zich achter
de mening van de landelijke VVD en
laat weten voorstander te zijn van de
nieuwe wet. “Wij denken dat de wet

Bron: www.referendum-commissie.nl
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noodzakelijk is om de inlichtingenen veiligheidsdiensten effectief te
kunnen laten optreden en dat in
de wet voldoende waarborgen zijn
opgenomen ter bescherming van
de privacy. Veiligheid en privacy zijn
volgens ons in balans”, aldus Harrie
van Oosterhout.
CDA Venray, Samenwerking
Venray, VENRAY Lokaal en D66
geven aan geen standpunt in te
willen nemen in de discussie,
omdat het gaat om een landelijke
kwestie. Jan Loonen van CDA:
“Wel vindt CDA dat privacy
voor de burger een groot goed
is. Veiligheid is echter ook
een belangrijk thema en het
moderniseren van regelgeving op
dit gebied is noodzakelijk. Ieder zal
voor zich de afweging moeten
maken welke argumenten voor of
tegen de wet het zwaarste wegen.”
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aan
Cherel Steeghs

Politieke
breintjes

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Cherel Steeghs
16 jaar
Dendron College
Castenray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag nog een keer naar
Amerika willen gaan en dan specifiek
naar New York. Ik zou dit samen met
mijn moeder willen doen, omdat we
dit lang geleden een keer hebben
afgesproken dat we dit beiden nog
een keer willen doen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag een keer op hoog niveau
willen leren dansen. Het lijkt me
supertof hoe ze dat bijvoorbeeld bij
het programma Dance Dance Dance
doen.
Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik klein was, bleef ik het liefst
logeren bij vriendinnen. En dan de
hele nacht door kletsen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen we vorig jaar op vakantie
waren in Barcelona. Toen kregen
we te horen dat er een aanslag was
geweest en dat wij maar een paar
minuten verderop zaten. En twee

dagen later reden precies op hetzelfde
tijdstip als van de aanslag honderden
taxichauffeurs aaneengesloten op de
Ramblas rond. Ze toeterden en gaven
het vredesteken. Dat bezorgt me echt
kippenvel.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Oma zei toen ik jonger was:
‘De herinneringen die je later wil
hebben, moet je nu maken’. Dit is mij
altijd bij gebleven.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb laatst de beslissing moeten
maken of ik op kamers ging in Tilburg
voor mijn vervolgopleiding of dat ik
naar Nijmegen zou gaan. Ik heb zelf
toen voor Nijmegen gekozen omdat
bij die school mijn gevoel beter was.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik met mijn
telefoon heb gemaakt, was tijdens
carnaval met mijn vriendinnen.
Het was erg gezellig.
Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin Kim in het
eerste jaar van de middelbare school
ontmoet. Ze is erg belangrijk voor mij,

want ik weet dat ik haar altijd kan
vertrouwen. We gaan vaak samen uit
en ik vind het leuk dat ze ondanks
haar passie voor voetbal, die veel tijd
in beslag neemt, toch altijd voor me
klaarstaat.
Heb je een verborgen talent?
Ik heb een aantal jaren gitaar
gespeeld en kan dit nog redelijk.
Op het moment heb ik er weinig tijd
voor, helaas. Wie weet dat ik er later
nog een keer iets mee doe.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk op de zaterdagochtend
en in de vakanties in een kas bij
de komkommers, bij Vieverde in
Castenray en ik pas regelmatig op.
Ook werk ik af en toe bij de kuikens.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
In het weekend vind ik het het leukst
om uit te gaan met vriendinnen of
een avondje te netflixen.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn opa en oma zijn mijn grote
voorbeelden, omdat zij ondanks
alle tegenslagen in hun gezondheid
toch steeds weer verder gaan en
sterk zijn. Ik hoop dat ik van hen
de eigenschappen ‘altijd blijven
doorgaan’ en ‘positief zijn’ mag
overnemen.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Ik rijd paard. Vaak als ik dit tegen
mensen vertel, kijken ze me verbaasd
aan omdat ze dit niet bij mij hadden
verwacht.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Eigenlijk hou ik helemaal niet van
lezen, maar we moesten pas voor
school het boek ‘Blauwe plekken’ van
Anke de Vries lezen. Ik vond dit een
spannend boek en kon het wel makkelijk uitlezen. Het ging over een meisje
dat mishandeld werd door haar moeder. Ooit heb ik ook een keer een boek
van mijn nicht gekregen. ‘Divergent’
van Veronica Roth. Ze zei dat het een
leuk boek was, dus had ik het toen
gelezen en vond het inderdaad superleuk.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou met niemand willen ruilen, ik
vind mijn leven leuk zoals het is. Als ik
dan toch met iemand zou moeten ruilen, zou ik met Maan de Steenwinkel
(zangeres en winnaar van The Voice,
red.) willen ruilen. Ik vind haar een
goede zangeres en ze mag met leuke
mensen samenwerken.

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

Vorige week zijn er weer
zes leerlingen van havo4 en
vwo4 gekozen om het
Raayland College te
vertegenwoordigen op de
Limburgse MEP-conferentie.
Dit is een bijeenkomst van
leerlingen van verschillende
scholen in Limburg die een
week lang het Europese
Parlement na zullen bootsen.
Hierbij proberen ze oplossingen
te bedenken voor moderne
vraagstukken waar ook echt
mee geworsteld wordt, zoals
immigratiebeleid, het internationale handelsbeleid en opwekking van groene energie.
Na een spoedcursus parlementariër spelen zijn vorige woensdag de beste zes leerlingen
gekozen om zich te meten op
het slagveld van de politiek.
Veel van deze leerlingen willen
later econoom, lobbyist of
politicus worden. Een geweldige
mogelijkheid om eens wat
praktische ervaring op te lopen!
De laatste jaren is het aantal
aanmeldingen torenhoog.
Dat maakt het niet makkelijker
om de beste te kiezen, maar ik
meen dat het toch een goede
ontwikkeling is. Het is fijn om te
zien dat zoveel leerlingen zich
op onze jonge leeftijd al interesseren in de politiek. Met een
wereld die ondertussen zo klein
is geworden, is elk probleem
complex en beïnvloedt elke
ontwikkeling erg veel mensen
op hele verschillende plekken.
Er gaat in de toekomst dus veel
vraag zijn naar jongeren die
nieuwe, innovatieve oplossingen kunnen bedenken.
Daarom is het goed dat we al zo
vroeg beginnen met leerlingen
ervoor klaar te stomen.
Misschien is het jammer dat
tieners zich al zorgen moeten
maken over waar het heen gaat
met de wereld, maar het is
tenminste een beter tijdverdrijf
dan chips eten en netflixen.
Tom
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Thuiswedstrijd

Jumpers’76 pakt winst
Door: basketbalvereniging Jumpers’76
Na vier nederlagen op rij wisten de mannen van het eerste team van Jumpers’76 uit Venray zaterdag
24 februari weer eens de winst te pakken. In eigen huis werd in een spannende slotfase gewonnen van
BC Lieshout met 64-60.
Na de tip-off nam Jumpers meteen
al het initiatief en via scores van Jorik
Wulterkens, Dirk Laurensse en Justin
Gommans kon Jumpers al snel weglopen. Na het eerste kwart stond dan
ook een stand van 21-14 op het
scorebord.
De ervaren en over het algemeen
langere ploeg uit Lieshout kwam echter in het tweede kwart via een run
van acht punten terug in de wedstrijd.
Coach Kapriloglu van Jumpers’76 was
hierdoor genoodzaakt een time-out te
nemen en een hartig woordje met zijn
mannen te spreken. Dit leek te werken
en mede door twee mooie driepunters van Jorik Wulterkens ging Jumpers

rusten met een stand van 33-22, in het
voordeel van de Venrayse ploeg.
In het derde kwart bleef de voorsprong gelijk, mede door een vrij
rommelige wedstrijd met veel missers en enkel bijzondere beslissingen
van de scheidrechters. BC Lieshout
kon hierdoor vanaf de vrijeworplijn
terugkomen in de wedstrijd en kon de
maximale voorsprong van zeventien
punten terugbrengen tot twaalf, wel
nog in het voordeel van de Venrayse
ploeg met nog 10 minuten op de klok.
In het laatste kwart leek Jumpers
de controle over de wedstrijd te verliezen. BC Lieshout kwam al snel terug
tot drie punten en wist in de laatste

minuut op gelijke hoogte te komen.
Met nog minder dan een minuut op de
klok was het Jumpers dat bleef strijden om de punten in eigen huis te
houden en kon uiteindelijk vanaf de
vrijeworplijn door Jorik Wulterkens en
Maarten Wijnen de zege veilig gesteld
worden. Einduitslag was 64-60.
Topscoorders van Jumpers’76 waren
Dirk Laurensse met 22 punten, Jorik
Wulterkens met 15 punten en Justin
Gommans met 11 punten.
Op zondag 11 maart speelt
Jumpers haar volgende wedstrijd.
Om 16.00 uur treft men de huidige
nummer 3, Tantalus uit Eindhoven in
sporthal De Wetteling in Venray.

Tegen Oranje Wit

SVOC’01 stunt niet
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Voor het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray stond op zondag 25 februari de wedstrijd tegen de
nummer 1 op het programma. Oranje Wit uit Leunen had aan één punt genoeg om het kampioenschap binnen te
halen.
Beide teams waren gespannen,
waardoor de aanvallen aan beide
kanten niet het gewenste niveau
haalden. Na een kwartier stond er
slechts een stand van 1-1 op het scorebord. SVOC’01 gaf zich niet zomaar
gewonnen en zorgde voor een 3-1
voorsprong. De spanning bleef in de
wedstrijd doordat Oranje Wit weer op
gelijke hoogte kwam.

Toch begon SVOC’01 met een
5-4 voorsprong aan de tweede helft.
Ook wist zij nog de 6-4 te scoren.
Op dat moment liet Oranje Wit zien
waarom zij uiteindelijk kampioen zijn
geworden. Zij wisten de achterstand
om te buigen naar een 6-9 voorsprong.
Even leek het er op dat SVOC’01 was
gebroken. Maar de spanning kwam
terug door twee keer te scoren. Verder

dan 8-9 kwam SVOC’01 niet.
Oranje Wit scoorde met een
strafworp, waar SVOC’01 een open
kans miste en een gat van vier punten
verschil werd geslagen. Uiteindelijk
stond er een eindstand van 10-13
op het scorebord. Volgende week
staat voor SVOC’01 de laatste
binnenwedstrijd tegen De Rietvogels
op het programma.

X-triathlon promotietour
Zeven sporters met een beperking, uit elke Noord-Limburgse gemeente één, trekken op woensdag 7 maart
door de straten van Noord-Limburg. Daarmee vragen ze aandacht voor de X-triathlon die deze zomer
georganiseerd wordt in Venray.
De sporters starten met zwemmen
en doen daarna al lopend en fietsend
de verschillende gemeentehuizen aan.
Daar worden ze ontvangen door een
van de wethouders. Op 17 juni 2018
organiseren Iedereen Kan Sporten
en MEE Noord- en Midden-Limburg
de eerste X-triathlon met zwemmen,
fietsen, hardlopen voor mensen met
een beperking in Venray. Het bijzondere aan deze triathlon is dat het programma zo is aangepast dat iedereen,

met welke beperking dan ook, mee
kan doen. Zelfstandig of met hulp
van een buddy. Meer informatie is te
vinden op de website www.iedereenkansporten.nl/x-triathlon Met de promotietour langs alle Noord-Limburgse
gemeenten vragen de sporters aandacht voor sport en bewegen voor
mensen met een beperking en de
X-triathlon in het bijzonder. Bij elk
gemeentehuis finishen de sporters
en worden ze ontvangen door een

van de wethouders. Elke wethouder
tekent een convenant waarmee de
gemeente zich aan de X-triathlon
verbindt. De X-triathlon promotietour
start om 08.00 uur in zwembad Pica
Mare in Gennep met een startschot
van wethouder Ed Vandermeulen.
Vervolgens doet de tour de gemeentehuizen in de gemeenten Bergen,
Venray, Horst aan de Maas, Venlo,
Beesel en Peel en Maas. In Venray
komen de sporters rond 11.00 uur aan.

Oranje Wit kampioen
Door: Korfbalvereniging Oranje Wit
De Leunse korfbalsters wonnen zondag 25 februari de derby tegen SVOC’01 uit Oirlo-Castenray met 10-13 en
pakten op de voorlaatste dag de titel. In sporthal De Wetteling in Venray stonden de beste twee teams in de
overgangsklasse tegenover elkaar.
Het eerste kwartier na de thee
was de beste fase van Oranje Wit.
De Leunse ploeg nam een 6-9 voorsprong en die marge bleef tot aan het
einde van het duel op het scorebord
staan. “Wat een thriller”, verzuchtte
aanvoerster Aniek Drabbels van Oranje

Wit meteen na afloop. “In de eerste
helft stond er nog te veel spanning op
ons spel en verzuimden we de kansen te benutten. Gelukkig ging dat
in de tweede helft een stuk beter.
Dit is fantastisch.” Voor coach Edwin
Griesheimer was het een bijzondere

wedstrijd. Hij trad met Oranje Wit aan
tegen zijn oude ploeg. “Dat was inderdaad speciaal. Maar ze kennen me, ik
wil altijd winnen. Dat hebben we vandaag gedaan. Door als team het hele
seizoen keihard te knokken, hebben
we de titel gepakt.”

Eerste diploma’s
Mukkenbad
Luuk en Mees zijn de eerste kinderen die hun A-zwemdiploma
gehaald hebben met zwemles bij het Mukkenbad in Leunen.
Het Mukkenbad in Leunen is gelegen naast kinderopvang de
Mukkenstal waardoor kinderen onder bso-tijd zwemles kunnen
krijgen. Luuk en Mees behoren ook tot de eerste kinderen die
5 jaar geleden zijn gestart bij de Mukkenstal. “Om kinderen de
beste kwaliteit uit de omgeving te kunnen bieden is een samenwerking gestart met LACO Venray”, aldus de Mukkenstal.
De instructeurs komen bij het Mukkenbad lesgeven, het diploma
oefenen en afzwemmen vindt plaats bij LACO Venray. Dit behoort
tot de eisen om het erkende NRZ-diploma te halen. “Bij het
Mukkenbad wordt met kleine groepjes gewerkt in een zwembad
van 6 bij 12 meter, één heel lesuur omdat dat tot een optimale
verwerking van het geleerde leidt”, stelt De Mukkenstal.
Op zaterdag 16 juni is er een open dag bij zowel het Mukkenbad
als de Mukkenstal in Leunen.

Gevraagd:
Gevraagd:

INTERNATIONAAL
INTERNATIONAAL
GROENTEEN FRUIT
CHAUFFEUR
CHAUFFEUR
m/v m/v

GROENTEN & FRUIT / BLOEMEN & PLANTEN
• voor trekker/oplegger
• voor trekker/oplegger.
• •voornamelijk
ritten
naarMidden-Zuid
Midden-ZuidDuitsland.
Duitsland
voornamelijk ritten van
van Venlo
Venlo naar
• •zonder
ruime
ervaring
onnodig
te
solliciteren
zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren.
ookregelmatig
regelmatig weekenden
••ook
weekendenwerken.
werken
+
code
95
vereist.
• digitale chauffeurskaart
• code 95 vereist
Tevens:

Tevens

WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR
m/v bijv.
bijv.65-plusser
65-plusser
CHAUFFEUR m/v
VOOR BINNENLAND EN/OF BUITENLAND
Voor
info@hendrixtransport.nl
Voormeer
meerinfo
infoen
en reacties
reacties info@hendrixtransport.nl
Jac
Hendrix
06-22665584
Of contact opnemen met: Arno Hendrix 06-22665581

16

verenigingen

01
03

Vogelcursus voor
beginnende vogelaars
IVN Geijsteren-Venray organiseert een vogelcursus, gericht op beginnende vogelaars. Deelnemers leren
bijvoorbeeld welk vogeltje je elke ochtend wakker fluit, of welke vogel in het bos loodrecht langs een stam naar
beneden kruipt.

Een zwarte specht in zijn natuurlijke leefomgeving
In vier theorielessen worden
veertig vogels besproken: tien vogelsoorten per les in vier verschillende
biotopen: rondom huis, in het bos en
op de heide, op de akkers en weiden
en bij het water of ven. De theorielessen vinden plaats op woensdagen
in maart, april en mei in zaal

De Kemphaan in Venray.
In de lessen wordt aandacht
besteed aan karakteristieke kenmerken van vogels, zoals geluid, grootte,
verenkleed, vorm en kleur van de
snavel en de poten. Ook wordt uitleg
gegeven over typische vogeltermen
en wordt verteld over de vogeltrek,

typisch gedrag en verrekijkers.
Naast de theorie worden ook
praktijkdagen georganiseerd. Tijdens
vijf excursies gaan de deelnemers in
de vier verschillende biotopen op zoek
naar de in de les behandelde vogels.
De cursus begint op 7 maart. Opgeven
kan via info@ivn-geysteren-venray.nl

Jongerenmiddag:
alles over schedels
Jongeren-IVN Geijsteren-Venray organiseert voor jongeren van 11 tot 16 jaar op zaterdag 10 maart een
middag over schedels van dieren. Deze middag start om 14.00 uur in De Alde Schôl, in Geijsteren en duurt tot
16.30 uur.

Er is een gigantische variatie in
schedels, kaken en gebitten van dieren, stelt het IVN. Tussen een vossenschedel en een muizenschedeltje
zit een enorm verschil. Of tussen een
vogel en een konijn. Maar waarom zijn
die schedels zo verschillend? Waarom
hebben de tanden zoveel verschillende vormen? Hoe kun je zien of het

een schedel van een planteneter, een
vleeseter of een alleseter is? Alle jongeren die hier ook nieuwsgierig naar
zijn, kunnen meedoen met deze activiteit.
Deze middag over dierenschedels staat ook open voor jongeren die
nog geen lid zijn van Jongeren-IVN
Geysteren-Venray en is eenmalig gra-

tis. Het jongeren-IVN is bedoeld voor
jongens en meiden van 11 tot 16 jaar
die graag met of in de natuur bezig
zijn. Regelmatig komt de groep samen
en struint zij door een bijzonder
natuurgebied of doet zij een andere
activiteit. Aanmelden voor de activiteit
of voor IVN Geijsteren-Venray kan via
info@IVN-geysteren-venray.nl
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Venrays Verleden 8 gepresenteerd
Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray mocht op maandag 26 februari de eerste editie van het
achtste deel van Venrays Verleden in ontvangst nemen uit handen van voorzitter Wil Weijers van het Historisch
Platform Venray. Niet alleen de burgemeester ontving een exemplaar, ook cultuurwethouder Anne Thielen
mocht een boek in ontvangst nemen, evenals gemeentearchivaris Paul van Meegeren.

“Het ligt fijn in de hand.” Dat was
de eerste reactie van burgemeester
Hans Gilissen op het achtste deel van
de boekenserie Venrays Verleden.
Hij gaf verder aan het belangrijk te
vinden dat er mensen zijn die zich
bezig houden met geschiedenis
en hij had veel bewondering en
complimenten voor de auteurs
en de redactieleden van het bijna
tweehonderd pagina’s tellende deel
acht van Venrays Verleden. De redactie
van Venrays Verleden wordt gevormd
door Rien van den Brand, Leonie Cals,

Eduard Messemaeckers, Jan Strijbos en
Koos Swinkels. Deze laatste gaf een
uiteenzetting over de totstandkoming
van het boek. Aan het boek werkten
de auteurs Ron Bloemen, Rien van den
Brand, Marinus Flokstra, Lei Potten,
Paul en Netty van der Beele, May
en Hans Volleberg-Volleberg, Koos
Swinkels, Huub Creemers, Jan Strijbos,
Leonie Cals, Ruud Wildekamp, Bernard
Ploegmakers, Henk Jansen, Piet
Bögels en Charles de Vilder mee.
De dialectbijdragen zijn van Veldeke
Venray.

Walk&Talk bij
BiblioNu Venray
BiblioNu Venray organiseert dinsdag 6 maart een Walk&Talkbijeenkomst. Het thema is carrièreswitch met als gastspreker Michel
Aalders. De bijeenkomst start om 09.00 uur.

HPV-vrijwilligers vieren
jubileum
Een aantal vrijwilligers van Historisch Platform Venray is tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 26 februari in het zonnetje gezet voor voorzitter Wil Weijers. Hij sprak zijn lof uit over de inzet die deze
twaalf mensen tenminste de laatste tien jaren voor het HPV hebben verricht.

Michel Aalders van More Freedom
komt vertellen over waarom je ervoor
zou kiezen om ondernemer te worden
of er juist de voorkeur aan geeft om
in loondienst te werken. Tijdens de
presentatie komen de verschillende
onderwerpen aan de orde. Wat is uw
kans op de arbeidsmarkt? Wat kan
More Freedom bieden? Wat zijn
de voordelen van teammarketing?
Hoe kun je ondernemen zonder risico?
En wat zouden deelnemers willen
veranderen in hun eigen situatie?

Een Walk&Talk is een koffiepauze
voor werkzoekenden. Deelnemers
kunnen hun sollicitatie-ervaringen delen met elkaar, contacten
leggen en suggesties krijgen en
geven die helpen in de zoektocht
naar een geschikte baan. Inloop
is vanaf 09.00 uur. De start is om
09.30 uur en de bijeenkomst duurt
tot 11.30 uur. Deelname aan de
Walk&Talk is gratis. Deelnemers
kunnen zich vooraf aanmelden via
mpeeters@biblionu.nl

ELKE ZONDAG OP FACEBOOK
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Na opstart van RooyNet in 2007
werd de zogenaamde Digigroep in het
leven geroepen: een groep mensen
die zich digitaal met de geschiedenis
van Venray bezighoudt. De vrijwilligers van het HPV digitaliseren foto’s,
documenten, films en geluidsbestanden. Daarnaast ondersteunen ze de
leden in het opzetten en onderhouden van de archieven. Ook verzorgen
ze hun gedeelte op de website van
RooyNet. Andere vrijwilligers ontfermen zich over het schrijven van boeken, artikelen of over de pr van het
HPV. Twaalf mensen van deze groep
doen dit nu tien jaar of langer en werden tijdens de algemene ledenvergadering bedankt voor hun inzet.
Rien van den Brand schrijft en
onderzoekt voor het platform sinds het
ontstaan van HPV en maakt sinds 2003
deel uit van de redactie van Venrays
Verleden. Jan Derikx is een fotograaf

en legt veel historisch materiaal vast
op de gevoelige plaat. Jan Manders is
secretaris geweest en is momenteel
bestuurslid en lid van de RedactieRaad
RooyNet. Eduard Messemaeckers
is vanaf de oprichting van het HPV
actief binnen de vereniging. Hij maakt
sinds 2003 deel uit van de redactie
van Venrays Verleden. Maria Noten
is actief met digitaliseren van foto’s
en documenten. Koos Swinkels was
de eerste voorzitter van het HPV en
sinds 1999 niet meer weg te denken in de Venrayse historie. Hij maakt
deel uit ven de redactie van Venrays
verleden en is de vraagbaak binnen
de vereniging. Pie Noten is samen
met Jan Derikx een team. Zij fotograferen historische objecten of activiteiten. Pie heeft zich verdiept in het
glas-in-lood van Venray en maakt deel
uit van de redactie van de nieuwsbrief. Nellie Roos digitaliseert foto’s en

documenten. Tevens verzorgt Nellie
de uploads voor de deelnemers op
RooyNet. Ze redigeert de bijbehorende
teksten en waar nodig verfraait ze
foto’s. Sjeng Smits is penningmeester
en coördinator geweest. Momenteel
controleert hij de uitgaande post van
RooyNet. Peter Teeuwen is 10 jaar
lang voorzitter geweest. Ook is hij
lid van de werkgroep Oude Foto Peel
en Maas en maakt hij deel uit van de
RedactieRaad RooyNet. Els Zaeyen is
actief met het digitaliseren van foto’s
en documenten. Harrie Zegers is van
alle markten thuis. Hij weet alles van
het digitaliseren van foto’s, documenten, geluidsbestanden en films.
Hij verzorgt het onderhoud van de
computers, zowel hardware- als
softwarematig. Hij regelt de boodschappen en neemt verder alles
aan waar niemand raad mee weet.
(Foto: Wiel Poels)

MAAK KENNIS MET @venraylokaal

ZWEMBAD • WHIRLPOOL • SAUNA • STOOMBAD
CHEMICALIËN • ONDERHOUD • RENOVATIE

1988 - 2018
AQUAFUN WELLNESS
BESTAAT 30 JAAR
OM DIT HEUGLIJKE FEIT TE VIEREN
HOUDEN WIJ OP ZATERDAG 3 MAART 2018
VAN 10.00 - 17.00 UUR EEN OPEN DAG.
Onze leveranciers presenteren hun
nieuwste zwembadmaterialen

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
GRAAG TOT ZATERDAG,
TEAM AQUA FUN B.V.
GROESWEG 43 | 5993 NN MAASBREE | 077-4652678
WWW.AQUAFUN-WELLNESS.NL
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Agenda t/m 8 maart 2018
do
01
03

Rundvee- en mechanisatie
vakdagen
Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

zo
04
03

Jaarvergadering en thema-avond:
Oranjebuurt na 2025

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraden Castenray en Oirlo
Locatie: café D’n Terp Oirlo

Rommelmarkt

Cabaretvoorstelling René van
Meurs – Ik beloof niks

Cultuurcafé

Wandeling voor alleenstaanden

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

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Click4friends
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Cabaretvoorstelling Leon van der
Zanden - Kameleon

Familiemusical Brandweerman
Sam redt het circus

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 en 16.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Optreden Anderkovver

Tweede editie The Lion Sings
Tonight

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café-zaal Roelanzia Ysselsteyn

Muziekvoorstelling Enge Buren
Vreemde Vogels
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Muziekvoorstelling Gerard van
Maasakkers – 40 jaar liedjes
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
03
03

DOC-vergadering

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: muziekvereniging SMT
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Tijd: 19.00 en 19.45 uur
Organisatie: buurtvereniging Oranjebuurt
Locatie: Petrus Bandenschool Venray

vr
02
03

Creatieve hobbyzondag

di
06
03

Expositie Op de Valreep
(t/m 23 maart)

Tijd: 18.00 en 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Toneelvoorstelling Opvliegers
New York, New York
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
08
03

Internationale vrouwendag
Thema gelijkwaardigheid
Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Startersdag

Tijd: 15.00-20.00 uur
Organisatie:
Locatie: De Stad Venray

Tijd: 16.00-20.00 uur
Organisatie: Startersdagen.com, gemeenten Venray,
Horst aan de Maas en Bergen, Rabobank Horst
Venray en Interpolis
Locatie: Hotel Asteria Venray

Zin in zingen

Uitreiking Starter van het Jaar

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gerrit Reintjes
Locatie: wijkgebouw Den Hoender Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: gemeenten Venray en Horst aan de
Maas, Rabobank Horst Venray en het Venrays
Ondernemersplatform
Locatie: Hotel Asteria Venray

Walk&Talk over ‘carrièreswitch’
Gastspreker Michel Aalders

Dorpsraadvergadering

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Eurotoernooi Jeu de Boules
Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Venray

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Musicalvoorstelling The Full Monty

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

wo
07
03

X-triathlon promotietour
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: X-triathlon
Locatie: gemeentehuis Venray

Cabaretvoorstelling Comedy
Parade – Comedy Night

Verkiezingsdebat ‘kleur
bekennen’

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Vakbond Lokaal FNV Limburg Noord
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

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

Meten = weten
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

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.

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl
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Cultuurcafé
in de schouwburg
Cultura Venray organiseert donderdag 1 maart haar eerste
Cultuurcafé van 2018. Bij het cultuurcafé zijn verschillende politieke
partijen aanwezig en laat Cultura Venray weten waar ze op dit moment
mee bezig is. Het begint om 19.00 uur in Schouwburg Venray.
Tijdens dit Cultuurcafé kunnen
deelnemers hun liefde over kunst
en cultuur uitspreken tegenover de
verschillende politieke partijen uit
Venray en laat Cultura Venray weten
waar ze op dit moment mee bezig
zijn. Ook is er aandacht voor de
jonge ambassadeurs van kunst en
cultuur. Denk hierbij onder andere
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Toneelvereniging Oirato

Toneelstuk ‘Groeten uit
de Veluwe’
Toneelvereniging Oirato uit Oirlo houdt op zondag 18 maart de première van haar nieuwste toneelstuk,
‘Familie Bruinsma in de bocht: Groeten uit de Veluwe’. De première vindt plaats in gemeenschapshuis De Linde in
Oirlo en begint om 19.00 uur.

aan het Theater Test Team en de
Jonge Eksters van het Odapark.
Bij de intermezzo’s is zowel
gedacht aan muziek als aan dans.
De Dizzy Academy zorgt voor een
optreden. Daarnaast zorgt D’accord
Combo voor muzikale klanken.
De avond wordt afgesloten met een
netwerkborrel en is gratis toegankelijk.

Rommelmarkt
Muziekvereniging SMT organiseert haar jaarlijkse rommelmarkt op
zondag 4 maart van 11.00 tot 13.00 uur. Deze wordt gehouden in
gemeenschapshuis D’n Oesterham, in Oostrum.
Deze rommelmarkt biedt een
keur aan gebruikte goederen.
Denk daarbij aan huishoudelijke
artikelen, elektronica, gereedschap,

klein meubilair, platen cd’s en dvd’s,
boeken enzovoorts. Ook antiek
en curiosa zijn te vinden op de
rommelmarkt.

Zin in zingen
Gerrit Reintjes uit Veulen presenteert op zondag 4 maart een
avondje Zin in Zingen in wijkgebouw Den Hoender in Venray.
Bekende liedjes uit vroegere jaren worden dan ten gehore gebracht.
Voor de pauze zijn dat liedjes
die allemaal iets met de natuur te
maken hebben. Na de pauze worden verzoeknummers uit de zaal

gespeeld door het live-orkest.
Iedereen die van zingen houdt,
is welkom. De zangavond begint om
19.30 uur en de toegang is gratis.

De oma van een goed gesitueerd
gezin, bestaande uit vader Jan-Hein,
moeder Mathilda en dochter Clarissa,
wint de eerste prijs met een cryptogram. De prijs is een vakantie op de
Veluwe. Het kamperen is voor deze
mensen, die in luxe leven, een compleet nieuwe wereld en ze kampen

dan ook met ernstige aanpassingsproblemen. Dit geldt niet voor de familie
Bruinsma. Vader Sjef, moeder Truus en
zoon Boris hebben vaker met dit bijltje gehakt. Met zulke tegenstellingen
kunnen de confrontaties tussen de
beide families dan ook niet uitblijven.
Het stuk is geschreven door Carl

Slotboom en wordt geregisseerd
door Jolanda Dijkema. De voorstelling
wordt ook op zaterdag 24 en zondag
25 maart gespeeld. Zaterdag begint
deze om 20.00 uur en zondag om
19.00 uur. Neem voor meer informatie
contact op via 06 54 93 16 66 of
06 24 15 51 56.

Schouwburg Venray

Collins Live
Experience
De Collins Live Experience geeft op zaterdag 10 maart een staconcert in
Schouwburg Venray. Collins Live Experience, afgekort CLE, is de enige
tributeband van Phil Collins in Nederland. Het concert start om 20.00 uur.

Ben jij de meubelmaker of montagemedewerker
die ons team komt versterken?
Vacature 1: MEUBELMAKER - fulltime
Functie omschrijving
Als ervaren meubelmaker draag je zorg voor het productieproces van houtbewerking. Door middel van diverse
machines en met behulp van werktekeningen vervaardig je de interieuronderdelen. Je werkzaamheden bestaan uit
het produceren van het interieur in de werkplaats.
Werkzaamheden
• het samenstellen en bewerken van meubels en onderdelen volgens de werktekeningen;
• afwerken van meubels en onderdelen volgens de gestelde kwaliteitsnormen;
• veilig werken met machines en materieel van het bedrijf.

Vacature 2: MONTAGE MEDEWERKER - fulltime
Functie omschrijving
Als ervaren montage medewerker draag je zorg voor het produceren en het monteren van het interieur
(op locatie). Door middel van diverse machines en met behulp van werktekeningen vervaardig en monteer je de
interieuronderdelen. Je werkzaamheden bestaan uit zowel het produceren van het interieur in de werkplaats als het
monteren van het interieur bij de klant op locatie.
CLE bestaat uit elf muzikanten die
op hoog niveau muziek maken. Zij gaan
in een ruim twee uur durende show
de grootste hits van Phil Collins en
Genesis laten horen. Hits als Against
All Odds, Mama, Dance Into The Light
en Easy Lover worden door deze band

ten gehore gebracht. Een drumduet
ontbreekt ook bij CLE niet en ook het
bekende In The Air Tonight hoeven
bezoekers niet te missen. De leadzanger van de tributeband is naast zanger
ook nog drummer. Kijk voor meer informatie op www.schouwburgvenray.nl

Werkzaamheden
• het samenstellen en bewerken van meubels en onderdelen volgens de werktekeningen;
• afwerken van meubels en onderdelen volgens de gestelde kwaliteitsnormen;
• monteren van samengestelde opstellingen op locatie;
• veilig werken met machines en materieel van het bedrijf.

Denk jij ons team te kunnen versterken? Stuur dan jouw sollicitatie naar administratie@didinterieurmakers.nl
Voor meer informatie kijk op onze website: www.didinterieurmakers.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: ORDER CONTROLEUR
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

BEN JE
TOE AA
N
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?

