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Kastanjeboom
wordt kaasplankje
Heel Geijsteren heeft op zaterdag 3 maart afscheid genomen van de grote kastanjeboom, de ‘dikke boeëm’, op het dorpsplein. Het dorp gaat samen met de gemeente
het dorpsplein opknappen. Hoewel de boom oorspronkelijk in het nieuwe plan zou blijven staan, bleek deze toch te ziek en moest ze worden geveld. Boomkwekerij
Boomwereld uit Geijsteren nam die taak zaterdag samen met alle bewoners van het dorp op zich. De boom werd eerst omver getrokken, waarna de takken werden
versnipperd. Helemaal weg gaat de boom niet, want van het hout worden kaasplankjes gemaakt. Deze gaat het dorp verkopen om een klein tekort in de begroting voor
het nieuwe dorpsplein aan te vullen. Op het nieuwe plein komt een lindeboom te staan. (Foto: Emiel Cornelissen)

Pilot: Venray wil kansenongelijkheid in
onderwijs terugdringen
De onderwijsinspectie constateerde in 2017 dat er in het onderwijs nog steeds kansenongelijkheid is.
Van twee kinderen met vergelijkbare capaciteiten stroomt het kind met lager opgeleide ouders nog altijd vaker
door naar een lager onderwijsniveau dan het kind met hoger opgeleide ouders. Venray is één van de drie
Limburgse pilotgemeentes waarin dit verschijnsel de komende jaren aangepakt gaat worden. Onder andere
basisscholenkoepel SPO Venray, het Raayland College en gemeente Venray slaan de handen ineen.
Gemeente Venray gaat samen
met het Raayland College, basisonderwijskoepels SPOVenray,
Montessorischool en Dynamiek, speciaal onderwijs Buitengewoon en
Wijnberg, ROC Gilde Venray en kinderopvang vertegenwoordigd door
’t Nest, Spring Kinderopvang en
de Mukkenstal aan de slag om de
kansenongelijkheid in de gemeente

aan te pakken. Voor het project
OK-AY (Onderwijs Kansen venrAY)
krijgt zij 80.000 euro van het Rijk en
50.000 euro van provincie Limburg.

‘We doen het
allemaal samen’
Doel van de pilot is om in Venray
de kansengelijkheid te vergroten

door bewustzijn van het fenomeen
bij professionals te vergroten en het
verbeteren van de samenwerking
met de ouders. “Een unieke kans”,
aldus onderwijswethouder Martijn
van der Putten (D66). “Heel mooi
ook om te zien dat er zoveel partijen zijn aangehaakt. Daar zit ook
de kracht van deze pilot in. We doen
het allemaal samen.”

Jos Gerards, namens adviesbureau Leeuwendaal projectleider
van de pilot: “Het gaat vooral om
de driehoek kind-school-ouders.
Het blijkt vaak dat bij kinderen met
gelijke potentie, het kind met hoger
opgeleide ouders ook een hoger
schooladvies krijgt. Niet alle ouders
worden blijkbaar voldoende bereikt
of slagen er in om hun kind thuis
een stimulerende leeromgeving te
bieden.” Kansenongelijkheid speelt
vooral bij anderstaligen, arbeidsmigranten en ouders uit een lager
sociaaleconomisch milieu, stellen de samenwerkende partners.

“Kansenongelijkheid is dus niet
alleen iets van vroeger”, stelt
Cisca Zweers, directeur van de
havo- en vwo-afdeling van het
Raayland College. “Waar vroeger
de zoon van de bakker niet naar
de hbs ging, geldt dat tegenwoordig af en toe nog steeds. Bij kinderen met lager opgeleide ouders
wordt eerder gekozen voor een
veilige oplossing, terwijl een kind
van hoger opgeleide en mondige
ouders misschien eerder gestimuleerd wordt om voor de hoogst
haalbare optie te gaan.”
Lees verder op pagina 05
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Oranjebuurt stuurt brief naar gemeenteraad

Zorgen over komst kringloopwinkel
De Oranjebuurt in Venray maakt zich zorgen over de komst van een
kringloopwinkel naar de Wilhelminastraat. Die straat zou daar niet goed
voor ingericht zijn en de bewoners vrezen voor de veiligheid in de buurt.
Zij stuurden daarom woensdag 28 maart een brief naar de gemeenteraad
van Venray.
Voor het bedrijfspand aan de
Wilhelminastraat, dat enige tijd
leeg stond vanwege een brand,
is in 2017 een vergunning verleend
voor de wederopbouw van het pand.
Kringloopwinkel 2Switch gaat zich
vestigen in het pand. Dit tot grote
bezorgdheid van de buurtbewoners.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in de
gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt
Anne Jakobs
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn

In een brief aan de gemeenteraad
van Venray uitte zij deze zorgen over
de leefbaarheid en veiligheid in de
wijk. “De betreffende kringloopwinkel
heeft elders in Nederland ook vestigingen, die voornamelijk op bedrijventerreinen zijn gevestigd in verband
met parkeren en verkeersbewegingen”, schrijven Roland Heesbeen en
Piet Kroft van Oranjebuurt Venray.
De Wilhelminastraat en de Oranjebuurt
zijn niet ingericht op het verwerken
van dergelijke hoeveelheden verkeer,
stellen zij. “Dit alles zet de veiligheid
van de bewoners van de Oranjebuurt
en de kinderen van de Petrus
Bandenschool ernstig onder druk.”

‘We houden
ons hart vast’
“We hebben al veel parkeeroverlast hier”, vertelt Heesbeen op
donderdag 1 maart tijdens de jaarvergadering van de buurt. “En dit is
niet zomaar een winkel, er komt heel
veel verkeer bij kijken. Mensen komen
met busjes, aanhangwagens of
kleine vrachtwagens naar een kringloopwinkel. De straat is daar veel
te smal voor, we houden ons hart
vast.” Het pand ligt tussen een aantal woningen en aan het einde van
een smalle sluis van ruim 30 meter.
“Auto’s kunnen elkaar in die sluis niet
passeren, met als gevolg mogelijk
opstoppingen. We vrezen voor ongelukken.” Hun zorgen hebben ze begin
februari gemeld bij verantwoordelijk
wethouder Martijn van der Putten.

Deze gaf echter aan niets tegen de
komst te kunnen doen, omdat alles
volgens vergunning is verlopen.
“Maar de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om voor een oplossing
te zorgen”, aldus Heesbeen. “We pikken dit niet zomaar.”
In eerste instantie wilde de
Oranjebuurt met de ondernemer en
de gemeente om tafel om tot een
oplossing te komen, vertelt Piet Kroft.
“Maar ons is geadviseerd dit eerst
over te laten aan de gemeente zelf.
Zij moeten onderzoek doen naar de
verkeersveiligheid.” De Oranjebuurt
vraagt de gemeenteraad daarom nu
om een verkeerskundig onderzoek,
waarvoor nog voor de verkiezingen
op 21 maart een besluit zou moeten

komen. Ook willen zij betrokken worden bij het bedenken van passende
maatregelen.

Gemeente:
overlast niet zeker
Een woordvoerster van de
gemeente geeft aan dat er onlangs al
een verkeerskundig onderzoek geweest
in de buurt naar aanleiding van het
nieuwe parkeerbeleid. “Door het
nieuwe beleid zijn langparkeerders
buiten de centrumring gaan parkeren, wat extra parkeerdruk opleverde
voor de Oranjebuurt. Daar zit ook het
knelpunt voor de buurt en de komst
van de kringloopwinkel komt daar nog
bovenop.” Volgens de gemeente is het

nog niet zeker dat de komst van de
kringloopwinkel gaat zorgen voor extra
overlast of parkeerdruk. “De kringloopwinkel verwacht een bezoekersaantal dat past binnen de parkeernorm.
Bezoekers zouden dus in principe op het
eigen terrein van de kringloop moeten
kunnen parkeren.”
Volgende week vindt er een
gesprek plaats tussen de Oranjebuurt
en de gemeente. Dan gaat de
gemeente kijken welke maatregelen
eventueel mogelijk zijn. Hierna volgt
ook nog een gesprek met de pandeigenaar en huurder van 2Switch.
Deze heeft al aangegeven open
te staan voor een gesprek en mee
te willen denken over de zorgen.
(Foto: Rob Beckers)

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in
de digitale versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Schaatsen in Smakt
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Het winterse weer hield nog even aan deze week en in het weekend was het zelfs even helemaal wit in Venray. Het vroor in de
dagen daarvoor onafgebroken en dat betekent maar één ding: er kon weer geschaatst worden dit weekend. Ook op het natuurijs tussen
Smakt en Holthees was het dit weekend dikke pret voor de kinderen. (Foto: Rob Beckers)

08
03

nieuws 03

Het Schuttersveld gaat op slot
Woonzorgcentrum het Schuttersveld in Venray gaat op donderdag 8 maart symbolisch op slot. De laatste
acht cliënten van De Zorggroep verhuizen dan naar hun zorgappartementen in gebouw De Mulder in de Venrayse
wijk Veltum.

Fietsbesluit Schoolstraat over
verkiezingen heen getild
Gemeente Venray hield afgelopen week een enquête onder haar inwoners over het wel of niet toestaan
van fietsen in de Venrayse Schoolstraat. Via haar website vroeg ze Venraynaren zich uit te spreken over het
verkeersbeleid voor het centrum.
In het kernwinkelgebied van
Venray geldt een voetgangerszone en mag er gefietst worden
over de pleinen en de aanloopstraten, waarbij fietsers voetgangers voor moeten laten gaan.
Momenteel is het niet toegestaan
om in de Schoolstraat te fietsen.
De gemeente vroeg zich af wat burgers willen: fietsen in die straat toestaan of verbieden. De enquête was
tot 6 maart in te vullen.
De beslissing om fietsen in
de centrumstraat wel of niet toe
te staan, ligt in handen van het

gemeentebestuur. Het College van
B&W vroeg eerder de gemeenteraad
om advies, maar hakt uiteindelijk zelf
de knoop door. “De korte enquête is
bedoeld als extra bouwsteen voor het
college om een zorgvuldige afweging te maken over het fietsen in de
Schoolstraat”, geeft een woordvoerder van de gemeente aan.
Eerder al onderzocht de gemeente
de mening van winkeliers en bewoners van de straat. Ook opiniewebsite Burgers van Venray besprak het
onderwerp. “In de commissie van
januari waren nog vragen over de

representativiteit van de onderzoeken en men wilde weten hoe er buiten het centrum over werd gedacht,
bijvoorbeeld door bezoekers uit de
kerkdorpen. Vandaar dat we deze
enquête hebben uitgezet”, aldus de
woordvoerder.
De resultaten van de enquête
worden over enkele weken verwacht, maar volgens de woordvoerder van de gemeente wordt
de beslissing over fietsen in de
Schoolstraat in het Venrayse centrum pas na de verkiezingen
gemaakt.

Het Schuttersveld is sinds 1969
in gebruik als verzorgingshuis.
Het gebouw telt 118 eenpersoons
appartementen, 8 tweepersoons
appartementen en een winkeltje
voor de dagelijkse boodschappen.
De Zorggroep en haar rechtsvoorgangers huurden het gebouw voor
de ‘huisvesting en verzorging van
en dienstverlening aan bejaarden.’
Vanwege het gewijzigde overheidsbeleid sinds 2013 gaat het verzorgingshuis nu definitief sluiten. Ouderen die
weinig zorg nodig hebben, moeten
zo lang mogelijk thuis blijven wonen,
waar ze eventueel thuiszorg krijgen.
Alleen ouderen met een zware zorgvraag, die intensieve begeleiding en
uitgebreide verzorging nodig hebben,
krijgen nog een indicatie voor ‘beschut
wonen’ in een zorglocatie die daarvoor
geschikt is. In Het Schuttersveld zijn
die mogelijkheden er niet. In 2013 zijn
daarom al veertig bewoners verhuisd
naar de destijds nieuw opgeleverde
wijk ParcVelt in Veltum. In gebouw
De Mulder huurt De Zorggroep veertig zorgappartementen, bedoeld voor
mensen met een chronische lichamelijke aandoening die ondersteuning
nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

50 jaar aan
herinneringen

Venray zijn bezig met een nieuwe
invulling van het Schuttersveld.
Wonen Limburg wil een gedeelte
verhuren aan maatschappelijke
partners en op de tweede en
derde verdieping zouden tijdelijke
woonruimtes moeten komen voor
individuele huurders. Op dit moment
is Wonen Limburg bezig met een
interessepeiling voor deze tijdelijke
woonruimtes. Er komen 35 tijdelijke
individuele huurwoningen. Daarvan
zijn vier appartementen geschikt
voor gezinnen, 21 voor maximaal
twee personen en 10 studio’s voor
eenpersoonshuishoudens. “Van de
nieuwe bewoners wordt een actieve
bijdrage verwacht”, stelt Wonen
Limburg. “Elkaar helpen waar het kan
en samen zorgen voor een fijn een
leefbaar woongebouw.” De huur van
de woningen varieert tussen 378 euro
en 556 euro exclusief servicekosten.
In het voorjaar wordt via
www.thuisinlimburg.nl gestart met
de verhuur van de woningen. Als alles
volgens planning verloopt, kunnen de
nieuwe bewoners tegen het eind van
de zomer hun intrek nemen.

Maaltijdservice
gaat door

De bewoners van de aanleunwoningen bij het Schuttersveld die
gebruikmaakten van de maaltijdservice in het gebouw, kunnen dat
In de verhuisweek wordt er op
dinsdag een middag voor bewoners en gewoon blijven doen. Dat liet wetvrijwilligers georganiseerd, om samen houder Annie Thielen (CDA) dinsdag
6 maart weten tijdens de raadsvernog eens herinneringen op te halen
gadering naar aanleiding van vragen
met elkaar. “Dat zullen dinsdagavond
van D66. “Met name het gezamenook de vele medewerkers en oudlijk eten in de zaal is voor een aantal
medewerkers van Het Schuttersveld
doen. Er ligt bijna 50 jaar aan herinne- bewoners erg belangrijk”, stelde Daan
Janssen namens de partij tijdens de
ringen, dus het zal een afscheid worden met een lach en een traan”, aldus gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 maart. “Niet alleen omdat zelf
De Zorggroep. Op de dag van de verhuizing is er een gezamenlijke warme koken niet meer gaat, maar vooral
op het sociale aspect.” Eén van de
maaltijd, waarna de bewoner die er
maatschappelijke partners die in het
het langst woont en de medewerSchuttersveld komt, gaat deze maalker die er het langst werkt, samen de
tijdvoorziening overnemen vanaf
sleutel omdraaien. Na de verhuizing
draagt De Zorggroep het gebouw over 9 maart. “In eerste instantie bij de aanleunwoningen zelf en als de zaal in het
aan eigenaar Wonen Limburg.
Schuttersveld na de verbouwing weer
beschikbaar is weer op de oude plek.
De woningstichting en gemeente
(Foto: Lé Giesen)

Nieuwe invulling

Stichting Leergeld

Ruim vijfhonderd kinderen
in 2017 geholpen

Print & Sign in Venray

Stichting Leergeld Venray heeft in 2017 ruim vijfhonderd kinderen kunnen helpen, zo laat zij weten.
De stichting kijkt daarom met een tevreden blik terug op het afgelopen jaar. Ook kon zij in 2017 iets extra’s voor
de kinderen betekenen: ze kregen namelijk een kledingbon.
De Stichting Leergeld Venray
heeft als doel om alle kinderen in de
gemeente Venray mee te laten doen
in de maatschappij en sociale uitsluiting te voorkomen. De stichting
biedt geen geld, maar middelen aan.
Zij richt zich daarbij op kinderen in
gezinnen met inkomen van maximaal 120 procent van het bijstandsniveau.
De Stichting heeft ruim vijfhonderd kinderen kunnen helpen.
Voor al deze kinderen hebben ze
één of meerdere aanvragen kunnen

honoreren. Dat wil zeggen dat een
intermediair minimaal één keer op
huisbezoek is geweest en een gesprek
heeft gehad om de situatie van het
kind en het gezin in kaart te brengen. Deze kinderen hebben ze kunnen
helpen met bijvoorbeeld een fiets om
naar school te gaan, een laptop die
echt nodig is om huiswerk te maken,
of de betaling van het schoolreisje.
Door het aanvragen van een extra
subsidie die beschikbaar was vanwege de recent ingestelden Klijnsmagelden (het kabinet stelt structureel

100 miljoen euro extra beschikbaar om alle kinderen in Nederland
gelijke kansen te geven), kon de
Stichting in 2017 iets extra’s betekenen. Alle kinderen in de bij hen
bekende gezinnen hebben een
kledingbon aangeboden gekregen.
“Ook in 2018 is de Stichting Leergeld
Venray weer hard op zoek naar
bedrijven, instellingen en andere
initiatiefnemers die ons doel ook
willen steunen zodat wij in 2018
nóg meer kinderen kunnen helpen”,
aldus stichting Leergeld Venray.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Op heterdaad betrapt

Fietsendiefstal leidt
tot drugsvangst
De politie betrapte een 36-jarige man uit Duitsland op donderdag
1 maart toen hij een fiets wilde stelen in het centrum van Venray.
De man werd op heterdaad aangehouden.
Politie Venray-Gennep geeft aan
dat de verdachte zich bij de aanhouding niet kon legitimeren en dat
zijn paspoort naar eigen zeggen in
een personenauto lag, waarin dat
moment twee vrienden van de verdachte zich bevonden.

Harddrugs
“Met toestemming van de inzittenden mochten de collega’s zoeken
in de personenauto naar het paspoort. Tijdens deze zoeking in de
auto werden er diverse soorten hard-

Een explosievenverkenner van politie Venray-Gennep heeft op
donderdag 1 maart in samenwerking met de Explosieven
Opruimingsdienst Defensie (EODD) diverse explosieven laten springen
die in Wanssum waren aangetroffen.
de diverse projecten in en om
Wanssum: de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum, het aanleggen
van de rondweg en de uitbreiding
van het bedrijventerrein.

Rijbewijs ingenomen

Weer dronken
chauffeurs betrapt
De politie Venray-Gennep heeft dit weekend weer twee bestuurders
beboet voor het rijden onder invloed. De personen werden zaterdagnacht betrapt in Venray. Eén van hen verloor hierbij zijn rijbewijs.
In de nacht van zaterdag 3 op
zondag 4 maart heeft politie VenrayGennep wederom diverse bestuurders gecontroleerd op het gebruik van
alcohol in het verkeer. Rond 03.30 uur
werden twee bestuurders gecontroleerd op de Zuidsingel en de
Kruisstraat in Venray. Beiden bleken
volgens de politie te veel gedronken

Gemeente Venray sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie van Recycling Netwerk Benelux. Die alliantie wil de
Nederlandse regering bewegen om het statiegeldsysteem uit te breiden naar kleine flesjes en blikjes om zo
zwerfafval in Nederland te gaan.

drugs aangetroffen.” De inzittenden,
een 36-jarige vrouw en een 34-jarige
man uit Duitsland, werden aangehouden.
De politie heeft de drie
verdachten de in- en uitvoer van
harddrugs, de handel in harddrugs,
het voorhanden hebben van
harddrugs en (medeplichtigheid
aan) diefstal van een fiets ten
laste gelegd. De drie moesten zich
maandag 5 maart verantwoorden
bij de rechter-commissaris van het
Openbaar Ministerie.

Explosieven
onschadelijk gemaakt
De explosieven waren
de afgelopen weken tijdens
bodemonderzoek naar boven
gekomen. Dat onderzoek werd
uitgevoerd in het kader van

Venray doet mee aan
Statiegeldalliantie

te hebben. Een beginnende bestuurder, die maximaal 88 ugl mag blazen, had een uitslag van 635 ugl.
De andere bestuurder, voor wie een
bovengrens van 220 ugl geldt, blies
515 ugl. De politie vorderde het rijbewijs van de beginnend bestuurder
in. Tegen beide chauffeurs wordt een
proces-verbaal opgemaakt.

De politieke partijen uit de
gemeenteraad, met uitzondering
van D66 en VVD, riepen het College
van B&W eind januari op om zich aan
te sluiten bij de Statiegeldalliantie.
De gemeente heeft dat nu gedaan.
De Statiegeldalliantie is in november 2017 opgericht door milieuorganisaties om de Tweede Kamer ertoe te

bewegen statiegeld in te voeren op
kleine plastic drinkflesjes en blikjes.
Inmiddels hebben zich meer dan tweehonderd gemeenten en veel andere
organisaties aangesloten. Statiegeld
zorgt voor minder flesjes en blikjes
in het zwerfafval, stelt de alliantie.
Verwacht wordt dat het aantal blikjes
en flesjes in het zwerfafval met 70 tot

90 procent minder wordt. Ook kunnen
de waardevolle grondstoffen uit flesjes
en blikjes beter worden hergebruikt als
ze apart worden ingezameld met een
statiegeldsysteem. Op 15 maart neemt
de Tweede Kamer een besluit over de
uitbreiding van het huidige statiegeldsysteem dat nu alleen nog geldt voor
grote PET-flessen en glas.

Mantelzorglijn gelanceerd
Mantelzorgers kunnen vanaf 1 maart contact opnemen met de Mantelzorglijn. Medewerkers van het
Steunpunt Mantelzorg geven via deze lijn informatie en advies of bieden een luisterend oor. De lijn is er ook voor
professionals en vrijwilligers.
De medewerkers van het
Steunpunt kunnen informatie en
advies geven over allerlei zaken die
verband houden met mantelzorg.
Hieronder valt (respijt)zorg, regelgeving, welzijn, wonen en lotgenotencontact. Ook kunnen zij (emotionele)
ondersteuning bieden aan mantelzorgers die overbelast dreigen te raken.
Er kan kosteloos gebruik gemaakt worden van deze diensten. Op dit moment
staan er 960 mantelzorgers bij het
Steunpunt Mantelzorgers geregistreerd. De geregistreerde mantelzorgers ontvangen enkele keren per jaar
een nieuwsbrief.

Het Steunpunt Mantelzorg werkt
samen met de mantelzorgmakelaars
die actief zijn in Venray. Om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen, neemt een mantelzorgmakelaar
tijdelijk de regeltaken over. Aan een
mantelzorgmakelaar zijn wel kosten
verbonden. Deze worden door een
groot aantal aanvullende verzekeringen vergoed. Een mantelzorger zorgt
langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevend persoon uit zijn directe
sociale omgeving. Mantelzorg is de
extra zorg die iemand nodig heeft.
Het gaat dus niet om de normale
dagelijkse zorg die partners, ouders

(inwonende) kinderen of andere huisgenoten elkaar horen te geven.

Bereikbaarheid
De Mantelzorglijn is van maandag
tot en met donderdag tussen 09.00
en 17.00 uur en vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur te bereiken
via 0478 51 73 90. Mantelzorgers die
de voorkeur geven aan persoonlijk
contact, kunnen op dezelfde tijden
terecht bij het Steunpunt Mantelzorg
aan de Leunseweg 51 in Venray in het
gebouw van Synthese.
Per mail is het steunpunt bereikbaar via mantelzorg@venray.nl

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

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

Herman Janssen (79) uit Heide heeft woensdag 7 maart uit handen van burgemeester Hans Gilissen een
koninklijke onderscheiding ontvangen. Bij zijn afscheid als secretaris van de KBO Heide werd hij benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Herman Janssen is vanaf 2001
bestuurslid en vanaf 2004 secretaris van de KBO-afdeling in Heide.
Naast het bestuurswerk heeft hij hiervoor veel activiteiten (mee-) opgezet
zoals de trimclub, de jeu-de-boulesgroep met het jaarlijkse toernooi, de
groenploeg die het onderhoud van
het openbare groen in het dorp verzorgt en het initiatief ‘Samen eten’.
Daarnaast coördineert hij de bezorging
van het verenigings- en regioblad.

Ook werft hij nieuwe leden, waardoor
het ledenaantal van KBO Heide flink
gegroeid is.
Daarnaast heeft hij veel gedaan
voor voetbalvereniging SV Leunen
en is hij nog steeds actief als vrijwilliger bij de Weidevogelbescherming.
Bij de Stichting Gemeenschapshuis
Heide was Herman vanaf het begin
in 1969 betrokken als penningmeester en secretaris. Hij heeft het initiatief genomen voor het uitzetten

van wandelpaden en de knooppuntenroute in de omgeving van Heide.
Hij doet nog steeds actief mee om
deze wandelpaden te onderhouden.
Daarnaast vindt hij ook nog tijd om
zijn taak als koster van de kerk te
vervullen.
“Vanwege zijn vele en langdurige
verdiensten voor de samenleving is
Herman Janssen benoemd tot lid in
de Orde van Oranje-Nassau”, aldus
burgemeester Hans Gilissen.
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Koninklijke onderscheiding voor Theo Zegers

‘Je groeit er enorm van’
Theo Zegers uit Merselo nam op maandag 5 maart afscheid als voorzitter van het Dorpsradenoverleg Venray
(DRO). Bij die gelegenheid reikte burgemeester Hans Gilissen hem een Koninklijke onderscheiding uit als blijk
voor waardering voor zijn “ongelofelijk indrukwekkende staat van dienst”.

staan we hier diep in de nacht nog.”
Na de uitreiking werd Theo meteen
mee naar huis genomen. “Ik ben niet
eens meer bij de rest van de vergadering geweest. Thuis kreeg ik nog een
serenade van de fanfare, dus stond ik
weer in de spotlight”, lacht hij.

Ik ben denk ik
genetisch besmet

“We waren met een gewone vergadering bezig, toen de burgemeester kwam binnenlopen”, vertelt Theo
over maandagavond. “Maar er stopten die avond verschillende mensen
bij het DRO, dus dan weet je nog niet
veel. Maar toen zag ik mijn echtgenote
en kinderen binnenkomen en toen viel
het kwartje wel. Ik heb dit natuurlijk al
vaker meegemaakt bij andere mensen”,
vertelt Theo Zegers. Zo’n veertig tot

vijftig familieleden en vrienden waren
naar gemeenschapshuis De Gelderkoel
in Heide gekomen om bij het moment
aanwezig te zijn. “Dat was overweldigend”, geeft Theo toe.
“Een terecht huldebetoon voor zijn
enorme maatschappelijke verdiensten
in Merselo, Venray en ver daarbuiten”,
noemt de burgemeester de benoeming van Theo Zegers tot Ridder in
De Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de

uitreiking van het lintje sprak burgemeester Hans Gilissen de kersverse
ridder toe. “Theo, wat jij al tientallen
jaren doet en waar je ook onnavolgbaar sterk in bent: als er complexe
maatschappelijke processen gaande
zijn, dan staat iemand als jij op, gaat
zich ermee bemoeien en zorgt ook dat
het goed afloopt.” De burgemeester
besloot dan ook niet zijn hele staat
van dienst op te sommen, “want dan

Als voorzitter van dorpsraad
Merselo kwam Theo in 2002 in het
Dorpsradenoverleg en werd hij in
2006 voorzitter hiervan. Ook heeft
hij tijdens zijn voorzitterschap van
dorpsraad Merselo veel betekend
voor de Vereniging Kleine Kernen
Limburg (VVKL). Voor Merselo heeft
Theo veel projecten geïnitieerd of
mede gerealiseerd, zoals verenigingsgebouw D’n Hoek, nieuwe woningbouwprojecten, Stichting Loobeek en
Schaapscompagnie Merselo. “Ik ben
denk ik genetisch besmet”, lacht Theo.
“Mijn vader was ook al actief bij veel
van dat soort dingen, dat geldt voor
meer familieleden. Op mijn twaalfde
had ik mijn eerste voorzitterschap te
pakken, bij de jeugdsoos in Vredepeel.
Ik werd jeugdleider bij het voetbal en
via het kantinebeheer ook voorzitter.
Zo rol je in dingen.”
“Hij heeft een groot netwerk
en een groot hart. Dat bleek ook uit
zijn ‘initiatief huisvesting statushouders’, een voorstel om per dorp één
statushouder op te nemen en hen
een zachte ‘landing’ te geven”, aldus
de gemeente. Ook is hij bestuurslid van de Coöperatie Glasweb
Venray. Sinds 1985 is Theo voorzit-

ter van de Commissie Samenwerking
Buitensportaccommodaties Venray.
Ook is Theo al acht jaar vicevoorzitter van Stichting Loobeek. “In de
sportwereld heeft Theo eveneens zijn sporen verdiend. Van 1985
tot 2002 was hij voorzitter van de
Sportvereniging Merselo. In die tijd was
hij tevens voorzitter van de Stichting
Gemeenschappelijke Accommodatie
Merselo en vormde hij de schakel tussen
bestuur en de commissie van SV Merselo
die de bouw van de accommodatie
begeleidde. Dit resulteerde in een nieuw
sportpark en een accommodatie voor
vele Merselose verenigingen. Bij zijn
afscheid werd hij benoemd tot erevoorzitter.” Voor de Muziekfeesten in Merselo
was Theo in de jaren 80 en 90 actief als
coördinator in het horecagedeelte en als
voorzitter van de Ald Maerselse Dag.
“Ik doe het allemaal met veel plezier”, vertelt Theo. “Je groeit er enorm
van. Je leert, maakt veel mee. Je kunt
meepraten en wat betekenen voor je
omgeving.” Theo Zegers stopt bij de
Merselose dorpsraad en dus het DRO,
maar veel andere dingen blijven nog
lopen. “Ik ga sowieso niet stilzitten.”
Inmiddels staat hij ook als gemeenteraadskandidaat op de kieslijst voor
DD6 Venray. “De opsomming van verdiensten is waarschijnlijk niet compleet”, geeft ook de gemeente toe.
“Maar uit alles blijkt dat Theo Zegers
een echte verbinder is. Hij zoekt altijd
de samenwerking waarbij hij de confrontatie niet uit de weg gaat. Met een
duidelijke visie, een rechte rug en een
positief maatschappelijk beeld is hij
een voorbeeld voor velen.”
(Foto: Foto Hoedemaekers)

Pilot: Venray wil kansenongelijkheid in
onderwijs terugdringen
Taal kan één van de oorzaken zijn van kansenongelijkheid.
Gerards: “Je hebt klassieke situaties
waar kinderen thuiskomen op school
en waar de moeder op hen zit te
wachten met een kop soep en naar
hun verhalen luistert, maar in andere
gezinnen wordt niet eens Nederlands
gesproken. Dat wil niet zeggen dat
bepaalde ouders niet betrokken
zijn, maar soms wel op een andere

manier of ze voelen zich niet meer
uitgenodigd of begrepen door de
school.” Maar aan de andere kant zijn
het ook soms de scholen die ouders
op afstand houden”, erkent Marcel
Reulen, voorzitter van scholenkoepel
SPOV. “In de kleutergroepen worden ouders meer betrokken, maar na
groep drie krijgen ouders wat minder aandacht. Wij gaan er zeker
over nadenken hoe we ouders vanaf

groep drie beter kunnen bereiken en
betrekken bij de school.” Ook bij het
Raayland College is betrokkenheid
van ouders een belangrijk thema.
“Zo nodigen we aan het begin van
het jaar alle ouders en leerlingen uit
voor een startgesprek. Om ouders
nog meer te betrekken bij de school
gaan mentoren ook wel eens op huisbezoek. Dat willen we mogelijk nog
verder uit gaan breiden.”

“We willen geen hele nieuwe
projecten opstarten”, zegt Gerards.
“We willen verbindingen op gaan zoeken tussen ontwikkelingen die toch al
spelen, niet het zoveelste project zijn.
De subsidie geldt voor 2018 en 2019,
maar dit moet echt iets structureels
worden. Onze taak is om te faciliteren en inspireren. We gaan het vuurtje
aanwakkeren.” Reulen: “We willen vooral een gedragsverandering

tot stand brengen. Geen eenmalige
impuls geven waar je over drie jaar
niets meer van ziet, maar een structurele bewustwording creëren.”
De komende tijd gaan alle partners in de pilot voor zichzelf na waar
ze verandering in zouden kunnen
brengen om de kansenongelijkheid
terug te brengen. Na de zomervakantie worden deze plannen uitgewerkt
en uitgevoerd.

Kritiek op ‘frikandellenmotie’ CDA
Niet sjiek, voor de bühne en een wanvertoning. Zo noemden de politieke partijen van de gemeenteraad van
Venray de laatste motie van deze raadscyclus. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 maart vroeg
de CDA-fractie aandacht voor carnavalswagenbouwers, maar deze viel bij collega-raadsleden compleet verkeerd.
Petra van Duijnhoven (CDA)
bracht de motie, die de partij zelf
de bijnaam ‘frikandellenmotie’ had
gegeven, dinsdag tijdens de raadsvergadering in. Na een verantwoordingsdebat waarin de partijen zichzelf en
elkaar veelvuldig hadden gecomplimenteerd, sloeg de sfeer hierbij om.
CDA gaf aan tijdens haar jaarlijkse
rondgang langs wagenbouwers in

Venray en de dorpen signalen te hebben opgevangen dat er een structureel
tekort is aan bouwruimtes voor wagenbouwclubs. Het CDA wilde het college
oproepen om met de wagenbouwers in
overleg te gaan. Petra van Duijnhoven:
“Misschien kan met een beetje inzet
van gemeente een structurele oplossing voor wagenbouwers in kerkdorpen
gevonden worden?” Fractievoorzitter

Martin Leenders van Samenwerking
Venray: “Ik had het in mijn beschouwing tijdens het verantwoordingsdebat
over vragen voor de bühne. Dit is zo’n
motie. Dit had ook in onderling overleg met wethouders gekund.” Hij vroeg
de partij de motie in te trekken. Ook
Theo Francken (PP2) vond de motie
verkiezingsretoriek. Daarnaast gaf
hij aan dat de motie te vaag is opge-

steld. Fractievoorzitter Ingeborg de
Barbanson (VVD) sloot zich bij hen aan.
“Net nu deze motie, tussen carnaval
en de verkiezingen. Hij is niet sjiek,
niet netjes en niet gepast. Behalve dat
de inhoud van de motie zwaar onvoldoende is, ben ik niet bereid mee te
doen aan de campagne van het CDA.
Alaaf, ik ben tegen.” De andere partijen
vielen hen bij. Ook wethouder Martijn
van der Putten (D66) vroeg zich af hoe
hier op te reageren. “We zijn altijd
bereid met anderen in gesprek te gaan.
Als ze de telefoon hadden gegrepen,

hadden we het gesprek al kunnen
voeren.” Ondanks dat de andere
partijen een schorsing aanvroegen
om CDA te overtuigen de motie in te
trekken, wilde de partij deze toch in
stemming brengen. Henk Bisschops
(PvdA) verwees ernaar dat CDA
eerder tijdens het debat die avond
aanstipte dat er minder lang vergaderd moest worden. “Dit is bijna
belachelijk.” De motie werd toch in
stemming gebracht en met negen
stemmen (de CDA-fractie) tegen vijftien verworpen.
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Eenmalige bijdrage voor
monumentenonderhoud
De gemeenteraad van Venray heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 maart unaniem
besloten om het potje voor onderhoud van monumenten in de gemeente eenmalig aan te vullen met
20.000 euro. Hiermee wil ze de periode overbruggen tot een nieuw beleid vast is gesteld.

de subsidieregeling voor monumenten, die vorig jaar werd afgeschaft.
In februari werd bekend dat het budget voor monumentensubsidies dat

nog bestond, op is. De partijen willen
nu met de eenmalige bijdrage het gat
dat dreigt te vallen in de subsidieregeling opvangen.

Vragen over locatie Aldi
Fractievoorzitter Daan Janssen van D66 Venray stelde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 maart een
aantal vragen over de voorgestelde locatie voor de nieuwe Aldi. De gemeente stemde onlangs in met de locatie
voor de nieuwe supermarkt aan de Hoenderstraat in Venray.
D66 Venray vroeg zich tijdens
de raadsvergadering af waarom
er nog steeds geen supermarkt in
de noordwesthoek van Venray is
gepland, “eventueel in combinatie met andere voorzieningen zoals
een nieuw buurtgebouw.” Zij wil

daarom weten waarom het college
gekozen heeft voor de locatie van de
Dr. Poelsschool in plaats van de locatie van de voormalige bassischool
Toverbal.
Wethouder Jan Loonen (CDA) gaf
aan dat de doorslaggevende factor in

de keuze tussen de locatie Toverbal
en Dr. Poelsschool de geïsoleerde
ligging van die eerste is. Bij de locatie aan de Hoenderstraat ligt ook een
andere supermarkt. De versterking
van dergelijke winkelgebieden heeft
prioriteit, aldus de wethouder.

Subsidie voor Venrayse
kindorganisaties
Gemeente Venray verleent in totaal 322.000 euro subsidie aan het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds
en Stichting Leergeld. Deze organisaties zorgen ervoor dat kinderen tussen 4 en 18 jaar die opgroeien in armere
gezinnen toch gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Dat besloot het College van B&W van
gemeente Venray op dinsdag 6 maart.
Het Jeugdsportfonds,
het Jeugdcultuurfonds en Stichting
Leergeld zorgen ervoor dat kinderen
die opgroeien in een gezin met een
inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau ook gewoon mee kunnen doen. Wethouder Anne Thielen
vindt dat kinderen de kans moeten
krijgen om te sporten, muziek te
maken of met hun klasgenoten op
schoolreis mee te kunnen. “We willen niet dat deze kinderen aan de
zijlijn staan. Juist door te zorgen dat
zij al van jongs af aan kunnen meedoen, investeren we in hun ontwikkeling en daarmee in de ontwikkeling
van de maatschappij.” Behalve de
322.000 euro voor de drie organisaties, heeft de gemeente ook het

‘meedoenbudget’. Kinderen hebben
recht op maximaal 150 euro voor bijvoorbeeld kaartjes voor het zwembad,
de bioscoop, het museum of een dagje
pretpark. Een aanvraag verloopt via de
gemeente.

De drie organisaties
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit
gezinnen waar niet genoeg geld is
om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het
Jeugdsportfonds de contributie en in
bepaalde gevallen de sportattributen.
Kinderen hebben recht op maximaal
225 euro voor bijvoorbeeld diplomazwemmen. Het Jeugdcultuurfonds
helpt kinderen uit financieel minder

NLdoet in Venray
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, vindt op
vrijdag 9 en zaterdag 10 maart plaats. In de hele gemeente staan
verschillende acties gepland van mensen die hun steentje gaan
bijdragen aan hun dorp.
Acties konden zich van tevoren aan melden bij NLdoet en dat
werd in verschillende dorpen van
gemeente Venray ook gedaan.
Zo wordt in Venray de nieuwe locatie
voor zorginstelling ‘Wauw speciaal
voor jou’ alvast op orde gemaakt.
Vrijwilligers gaan texen, schilderen en schoonmaken in het nieuwe
pand aan de Bergweg. In Leunen
wordt zaterdag hard gewerkt aan
de herinrichting van de dorpskern. Zo wordt onder andere het
kunstwerk De Ruuper verplaatst.
Het Schakelplein in het dorp wordt
ook opgeknapt. Het speelterrein
wordt heringericht met als thema
‘natuurlijk spelen’. Tijdens NL Doet
wordt het plein klaargemaakt voor
deze herinrichting. Bij natuurwandelroute de Leunse Paes wordt bij de
ingang van de visvijver een nieuwe
trap gerealiseerd.

Een van de gemeentelijke monumenten,
de Sint Willibrorduskapel in Geijsteren (Foto: Rob Beckers)
Pas bij de behandeling van de
voorjaarsnota van 2018 brengt het
college in beeld wat de consequenties zijn van de aanpassingen van

Steentje bijdragen

draagkrachtige gezinnen hun passie
te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Kinderen hebben recht op
maximaal 420 euro voor bijvoorbeeld
contributie, lessen of instrumenten.
Een aanvraag verloopt via Synthese of
het Platform Lage Inkomens Venray
(PLIV). Leergeld Venray biedt kansen
aan kinderen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse
activiteiten. Kinderen hebben recht op
maximaal 350 euro voor bijvoorbeeld
schoolspullen, een fiets of een laptop.
Aanvragen voor het Jeugdsportfonds
en het Jeugdcultuurfonds lopen
via Synthese of het Platform Lage
Inkomens Venray (PLIV). Een aanvraag
voor Stichting Leergeld verloopt via de
stichting zelf.

In Smakt gaan de inwoners
van het dorp samen met de bewoners van het Zorghuis aan de slag
om kleine handenarbeidwerkjes te
maken. In Vredepeel wordt de kapel
verplaatst naar het gemeenschapshuis, vanwege de verbouwing van
de kerk naar multifunctioneel centrum. Daarnaast worden de prinsenwagens van Wanssum ook eens
goed onder handen genomen.

Huifkartocht
Een groep vrijwilligers gaat de
wagens opknappen zodat ze volgende carnaval weer veilig en mooi
zijn. In datzelfde dorp wordt ook
speelterrein de Schoevert opgeknapt. In Ysselsteyn staat zaterdag
onder andere een huifkartocht met
bewoners van ’t Zorghuus op het
programma en krijgt het jongerencentrum een opknapbeurt.

Glasweb betaalt
lening terug
Voorzitter Martin Houben van Glasweb Venray gaf de gemeente
Venray tijdens de raadsvergadering op dinsdag 6 maart een cheque van
80.000 euro. Dit bedrag had de gemeente in 2015 beschikbaar gesteld
om het initiatief van de coöperatie te ontwikkelen.
Naar afspraak was de
80.000 euro die de gemeente
voor ontwikkel- en marketingkosten beschikbaar stelde, een lening.
Tijdens de raadsvergadering overhandigde penningmeester Theo
Kooter een symbolische cheque aan
wethouder Ike Busser. Voorzitter
Martin Houben vroeg wel aandacht voor het initiatief aan de raad.
“We zijn er nog niet.” Hij gaf aan dat

hoewel er POP-stations in Ysselsteyn
en Merselo geplaatst zijn en de aanleg begonnen is in Ysselsteyn, in
Oostrum, Wanssum en het centrum
van Venray nog niet genoeg aanmeldingen zijn. Houben: “Daarom het
verzoek: ga achter Glasweb Venray
staan. Het is een maatschappelijk
relevant project, we hebben uw
steun nodig om meer aanmeldingen
te krijgen.”

Wooncomplex

Gemeenteraad geeft
zegen aan project
school Geijsteren
De gemeenteraad van Venray heeft op dinsdag 6 maart unaniem
ingestemd met het plan om van de voormalige school in Geijsteren een
wooncomplex te maken. De werkgroep die het plan gaat uitvoeren mag
het pand voor 1 euro van de gemeente overnemen.
De werkgroep wil het schoolgebouw verbouwen tot vijf woningen en een gemeenschappelijke
ruimte. Het plan is volgens de werkgroep financieel haalbaar, mits de
gemeente het pand voor 1 euro
overdoet aan de werkgroep. De grond
wordt verhuurd, maar de werkgroep
hoeft daarvoor geen huur te betalen.
Het onderhoud van het perceel geldt
als tegenprestatie. Wethouder Jan
Loonen (CDA) noemde het plan eerder ‘de eerste in een serie van vijf’.
Hij verwijst daarmee naar de school-

gebouwen in Geijsteren, Castenray,
Veulen, Heide en Vredepeel.
Fractievoorzitter Ingeborg de
Barbanson (VVD) gaf namens haar
partij wel een stemverklaring tijdens de gemeenteraadsvergadering.
“Het plan is geweldig, maar er had
meer ingezeten. We hadden gehoopt
dat men niet focuste op één doelgroep, maar het maatschappelijk
breder had getrokken. Ook denken
we dat men met nieuwbouw meer
tegemoet had kunnen komen aan
duurzaamheid.”
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Veulen, Heide, Geijsteren en Castenray

Gemeente organiseert kleine kermissen
dit jaar zelf
Gemeente Venray gaat de vier kleine kermissen in Veulen, Heide, Geijsteren en Castenray zelf organiseren dit
jaar. Zij bereikte geen overeenstemming met kermisexploitant Gebr. Regter voor alle elf de kermissen.
De kermissen van de zeven overige dorpen blijven wel in handen van de exploitant. De vier dorpen geven aan
verrast te zijn over de beslissing.

lastig worden om één exploitant te
vinden voor alle vier de kermissen.”
Samen met de exploitant(en) en het
dorp zelf gaat de gemeente kijken
hoe de kermis ingericht gaat worden.
“De vier kerkdorpen krijgen een kermis die gelijkwaardig is aan de vorige
kermissen en gelijkwaardig aan wat
ze gewend zijn”, stelt verantwoordelijk
wethouder Ike Busser (Samenwerking
Venray). De sfeer gaat in ieder geval
niet veranderen, aldus de woordvoerder. “Het kermisgevoel blijft overeind.”

Kosten voor kermis
duurder

Het lukte de gemeente niet om
tot een overeenstemming over alle elf
de kermissen in Venray te komen met
exploitant Gebr. Regter. Sinds 1998
organiseert deze exploitant alle dorpskermissen in Venray, maar dit jaar gaf
zij aan de vier kleine kermissen niet
meer voor haar rekening te willen

nemen. Volgens de exploitant komen
er te weinig bezoekers af op deze kermissen, waardoor de evenementen
economisch niet haalbaar zijn.
Gemeente Venray gaat de kermissen in Veulen, Heide, Geijsteren en
Castenray daarom zelf organiseren.
Dat houdt in dat de gemeente ervoor

moet zorgen dat er attracties komen
te staan en dat alles volgens de veiligheidseisen verloopt. Daarom gaat
zij op zoek naar andere exploitanten voor de vier kermissen. “We zitten natuurlijk al laat in het seizoen”,
erkent een woordvoerder van de
gemeente. “Daarom kan het nog wel

De wethouder verwacht dat het
zelf organiseren van vier kermissen duurder uitpakt dan de huidige
constructie en accepteert die meerkosten. Exploitant Gebr. Regter krijgt
hetzelfde bedrag van de gemeente
(54.000 euro) als voorgaande jaren,
maar organiseert slechts zeven kermissen in plaats van elf. Daarbovenop
komen voor gemeente Venray dus nog
de kosten voor de overige vier kermissen. “Het aanbod van exploitanten is in
deze tijd van het jaar al kleiner. Dat wil
zeggen dat de kosten dus waarschijnlijk
ook hoger komen te liggen.” Een maximum budget heeft de gemeente nog
niet opgesteld. “Maar er zijn natuurlijk
grenzen”, aldus de woordvoerder.
Voor 2019 gaat zij op zoek naar
een exploitant die wel weer alle
dorpskermissen in één pakket wil
onderbrengen. Op dit moment is er al

belangstelling van een andere exploitant voor het organiseren van de
kermissen in Venray. “Of deze exploitant ook echt alle kermissen samen
wil gaan doen, is nog niet duidelijk”,
aldus de gemeente. Gebr. Regter heeft
bij de gemeente aangegeven ook in
2019 niet alle kermissen samen te willen organiseren.

Dorpen zijn verrast
Jac Derikx van het
Dorpsradenoverleg geeft namens de
vier kerkdorpen aan verrast te zijn
over de beslissing van de gemeente.
“We zijn ook niet helemaal tevreden
over hoe de procedure is gelopen en
over de tijdsplanning. Het is nu maart
en in Geijsteren is de kermis bijvoorbeeld al in mei. Dat gaat heel kort
dag worden.” Toch zijn de dorpen wel
blij dat de kermissen in ieder geval
door kunnen gaan dit jaar, geeft hij
aan. “Een kermis is heel belangrijk
voor de leefbaarheid van een dorp en
we hopen er gewoon het beste van
te maken.” Of de door de gemeente
georganiseerde kermissen hetzelfde
zullen zijn als anders, betwijfelt hij
nog. “In Geijsteren wil de jeugd bijvoorbeeld heel graag de botsauto’s op
de kermis. Ik heb er een hard hoofd
in dat dit gaat lukken. Met een werkgroep zijn we nu bezig om te redden
wat er nog te redden valt. We krijgen
hulp van de gemeente, dus we hebben er wel vertrouwen in dat het gaat
lukken. We moeten wel, een alternatief is er niet.” (Foto: Rob Beckers)
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Beste Nieuwkomer

Bronzen Tapknop voor Gastrobar TOF
Gastrobar TOF uit Venray heeft de Bronzen Tapknop gewonnen.
Dat maakte brouwerij Heineken Nederland vrijdag 2 maart bekend.
Naast deze prijs won Gastrobar TOF ook de prijs voor Beste Nieuwkomer in
de regio Limburg.
Twan en Floor van Bussel, eigenaren van Gastrobar TOF, namen de prijs
op donderdag 1 maart in ontvangst.
Floor van Bussel: “Wat een verras-

sing dat we de Bronzen Tapknop in
ontvangst hebben mogen nemen.
Alles draait om ‘tasting en sharing’,
genieten en delen. Dat we nu de

Starters in de regio
Danshuis Venray
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Danshuis Venray
Myrna van Rens
Langeweg 104
Venray
06 43 47 11 10
info@danshuisvenray.nl
www.danshuisvenray.nl
kunst en cultuur
1 september 2017
Doelgroep
Kinderen vanaf 2,5 jaar, jeugd
en volwassenen en senioren.
Maar ook koren en verenigingen
en het onderwijs. Iedereen met
een hart voor Kunst en cultuur in
Venray.

Activiteiten
Danshuis Venray heeft een
gevarieerd dansaanbod voor
kinderen, jongeren en volwassenen. Voor iedere leeftijd is er
aanbod, waarbij doorstroming
naar een volgende groep goed
aansluit. Het belangrijkste doel is
de leerlingen de technieken van
ballet en dans aan te leren en het
dansgevoel te ontwikkelen en in
een vriendelijke sfeer plezier te
laten beleven aan dans en
muziek. Daarnaast verzorgen de
vakdocenten van Danshuis
Venray projecten en workshops
op het primair, voortgezet en
speciaal onderwijs. Venray biedt
ongekend veel mogelijkheden de
verbinding aan te gaan. Zo hebben wij samenwerkingen met
onder andere het mannenkoor en
Venrode Voices.

Onderscheidend vermogen
Er is veel bezuinigd op kunst,
maar het is juist kunst, muziek en
sport waar de andere vakken
profijt van hebben. Als kinderen
elkaar iets gunnen, met elkaar
kunnen samenwerken, ontstaat
er een betere sfeer en als je
creatief kunt denken dan leer je
makkelijker. BIj Danshuis Venray
is er oog voor het individu.
Deze staat centraal. De dansdocenten van Danshuis leren hun
leerlingen niet alleen danspasjes
maar door middel van dans word
je een gelukkig mens.
De samenhang van de groep
mensen die je hebt les gegeven,
de verrijking na een kunstles die
de juf van de basisschool heeft
opgedaan en te zien is aan haar
gezicht, de snak naar meer
kunstlessen en het plezier na een
show of een mooie voorstellingen die koorleden zichtbaar
ervaren, is de drive. En de
waarde die jij als ondernemer
toegekend krijgt, is onbeschrijflijk en je kunt niet anders dan de
waarden van het kunstvak blijven uitdragen.

Twan en Floor van Bussel proosten
op het winnen van de prijs (Foto: FTP Edelman)
derde van onze regio zijn geworden,
is ongelofelijk. Ons team heeft hier
het hele jaar ontzettend hard voor
gewerkt en dan maakt deze prijs ons
extra trots.”
De Bronzen Tapknop is onderdeel
van het kwaliteitsprogramma Goed

Getapt van Heineken, waarbij verschillende mystery guests gedurende
het jaar horecazaken beoordelen op
gastheerschap, service en bierbehandeling. Freek Laeven, regiomanager
Limburg: “Onze mystery guests testen
de kwaliteit van de service bij de deel-

nemende horecazaken, Gastrobar TOF
heeft dit jaar met laten zien dat zij de
terechte winnaars zijn van de Bronzen
Tapknop.” De Gouden Tapknop is uitgereikt aan café Gotcha uit Weert en
café De Brouwer uit Weert ging naar
huis met de Zilveren Tapknop.

Hotel de Zwaan in actie voor
minder zout eten
Hotel & Brasserie De Zwaan doet op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 maart mee met de Restaurant
Driedaagse. Restaurants in heel Nederland zetten zich hierbij in samenwerking met de Nierstichting in voor
zoutbewust eten.
Met de actie wil de
Nierstichting Nederland zoutbewuster maken. “Maar liefst 1,7 miljoen mensen hebben chronische

nierschade en zout heeft daar een
belangrijk aandeel in. De nood is
dus hoog”, aldus de Nierstichting.
Onder andere in Hotel & Brasserie

De Zwaan laten ze deze dagen
zien dat eten met minder zout
ook smaakvol, lekker en puur van
smaak kan zijn.

Open dag Groene Kruis
Wijkverpleging Venray
In het kader van de landelijke week van Zorg en Welzijn presenteert Groene Kruis Wijkverpleging in
Venray zich op haar nieuwe locatie: medisch centrum Antoniusveld. Belangstellenden kunnen een kijkje
komen nemen op donderdag 15 maart van 14.00 tot 17.00 uur.
Bezoekers kunnen zich laten
informeren over het werk van
Groene Kruis Thuiszorg en kennismaken met het team. Verder is er
onder andere veel aandacht voor

praktische palliatieve zorg; een wijkverpleegkundige geeft hierover uitleg.
Bezoekers kunnen ook ervaren welke
hulpmiddelen er zoal zijn die in de
thuissituatie gebruikt kunnen wor-

den. Ook is er informatie over werken bij Groene Kruis. Aanmelden is
niet nodig. Medisch centrum
Antoniusveld is gelegen aan
Stationsweg 60B in Venray.

Emté wordt Jumbo of Coop
De landelijke supermarktketen Emté maakte op maandag 5 maart bekend dat zij haar 130 vestigingen
gaat verkopen aan Jumbo en Coop. Eén van die vestigingen ligt in Venray.

WWW.DANSHUISVENRAY.NL

“Ondanks de geweldige inzet
van onze medewerkers en alle
hoge waarderingen en het vertrouwen dat in ons gegeven is,
moeten wij concluderen dat Emté
met 130 winkels te klein is voor de
toekomst”, stelt de keten. Op korte

termijn gaat er niets veranderen
voor de Emté-vestigingen, waaronder die in Venray. De winkels blijven
normaal geopend. Als de verkoop
definitief is, worden de Emté-winkels
verdeeld onder Jumbo en Coop.
Daarna zullen de winkels één voor

één overgaan naar hun nieuwe
formule. Uitgangspunt is nu dat
twee derde van de vestigingen
naar Jumbo gaat en één derde naar
Coop. Welke supermarkt de Emté
in Venray overneemt, is nog niet
bekend.
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Geef ook uw mening

facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Bespreking poll week 08

Venray moet wietteelt legaliseren
De inwoners van Venray zijn het er niet over eens of het een goed idee is
dat de gemeente zich heeft aangemeld als pilotgemeente voor gelegaliseerde
wietteelt. Van de stemmer is 52 procent het niet eens met de stemming.
Deze personen vinden wellicht dat met een dergelijke pilot voor gelegaliseerde wietteelt te veel de nadruk op Venray legt als wietparadijs. Wat als
telers uit andere gemeentes zich ook hier gaan vestigen? Of dat legale wietteelt gekoppeld wordt aan de nog illegale wietteelt op een andere plek?
Dat vergt heel veel controle en handelscapaciteit, waar we in Venray toch al
een tekort aan hebben. En wie zegt dat dit echt gaat helpen? Misschien haal je

je een hele hoop gedoe op de hals, zonder dat het een echte oplossing is voor
het drugsprobleem.
De andere helft van de stemmers ziet juist wel heil in de aanmelding van
de gemeente als pilotkandidaat voor de proef met legale wietteelt. Zo zorg
je ervoor dat de teelt namelijk niet langer op schimmige manieren hoeft te
gebeuren en dat je het uit het criminele circuit houdt. Als Venray als pilotgemeente aan de slag gaat, betekent dat ook dat we vooraan staan als de oplossing gevonden wordt. Het is goed om deze problematiek direct bij de horens
te vatten, vinden de voorstemmers.

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties, flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de kast om
er maar voor te zorgen dat de inwoners van Venray op 21 maart op hen stemmen. Er zijn stemwijzers die het ons makkelijker moeten maken om een keus te
maken en wie het aandurft, worstelt zich door de zes verkiezingsprogramma’s
heen. Je wilt er namelijk wel voor zorgen dat jouw stem naar de juiste partij
gaat. Want, roept de politiek, jouw stem telt. Er wordt geluisterd naar wat het

ZONDAGS
GEOPEND
Natuurlijk ! !
Natuurlijk

volk wil en waar ze juist op tegen is. Jouw mening wordt gewaardeerd en meegenomen in de plannen, beloven de partijen.
Maar dat is toch allemaal verkiezingspraat? Loze beloften die, zodra de coalitie is gevormd, al weer vergeten zijn. Nu kom je ze op elke buurtvergadering
tegen, maar na de verkiezingen verdwijnen de partijleden weer langzaam naar
de achtergrond. Dan kun je roepen wat je wilt, maar wordt er toch niet geluisterd. Ik heb het gevoel dat mijn stem telt. Wat vindt u?

van 12.00 tot 17.00 uur m.u.v.
1e Paasdag en 1e Pinksterdag

Cateringservice

www.intratuin/venray
www.bezorgeenbloemetje.nl

www.intratuin.nl

Venray
Venray

www.bezorgeenbloemetje.nl

LANGSTRAAT 133, VENRAY
• TEL. 0478 58 85 85
www.intratuin.nl

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

www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453

Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Zondag 11 maart a.s.

VOORGERECHTEN
Salade met diverse soorten vis

organiseert Nellie Snellen weer een

Zoete aardappelsoep
Trio à la “Watervogel”: kleine carpacciosalade,
kleine tomatensoep en een mini kalfsragoutpasteitje

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood,
kruidenboter, tapenade en een huisgemaakte rouille

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum

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

DESSERT
Crème Brûlée met likeur 43

Koffie, cappuccino of thee à la “Watervogel”
(diverse lekkernijen)

www.bezorgeenbloemetje.nl

Communiefeest!

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV

JUBILEUMKEUZEMENU

Appelcrumble met vanille-ijs en slagroom

Jolanda Pouwels

27,95
p.p.

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

Ruim 30 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer diverse
technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

De entree is vrij.

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de
tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen.
Elk uur een trekking.
Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer uw
zelfgemaakte kaart in de speciale bus die bij de Goodybag uitgifte staat.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!

Venezuela
De laatste jaren zijn onze
ogen gericht op verschrikkelijke humanitaire situaties in
landen zoals Syrië. In een door
oorlog verscheurde regio
proberen mensen te overleven, ondertussen hopend op
internationale hulp die waarschijnlijk nooit gaat komen.
Voor wie echter denkt dat
alleen oorlog voor dergelijke
rampen kan zorgen, dient zijn
(of haar) blik eens op ZuidAmerika te richten. Meer in het
bijzonder op Venezuela.
Wat daar momenteel gebeurt is
nauwelijks te bevatten: een
economische catastrofe groter
dan enige in de geschiedenis
van de VS, West-Europa of
Latijns-Amerika. Of zoals internationale media hierover
berichten:
“The economic and humanitarian crisis in Venezuela is
perhaps the worst that the
hemisphere has seen in modern
history: Without enough money
to import food or basic medicine, most Venezuelans are
going through severe hunger
and are dying from preventable
diseases.”
De NOS bericht over ouders
die hun kinderen afstaan,
mensen die ratten eten, waardeloos briefgeld dat per kilo
gewogen en verhandeld wordt,
een gemiddelde gewichtsafname van 11 kilo per inwoner,
enzovoort. Dit is geen fake
nieuws, maar een tragedie van
Bijbelse proportie:
“It was once considered a
rich nation. Now its citizens are
doing unimaginable things to
survive, sparking fears of a
mass exodus worse than
Syria’s.”
Ik ben atheïst, maar toch
denk ik: mijn god…
Jimmy
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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.

Trots op het ‘enkeltje Venray’
“Tradities geven houvast”, zei staatssecretaris Raymond Knops
afgelopen weekend in een interview met De Telegraaf. Wat het CDA
Venray betreft een rake uitspraak. Als Venray hebben we een sterke
lokale eigenheid. Of het nou gaat om carnaval, de kermis, de weekmarkt, onze grote hoeveelheid kloosters of de psychiatrische gezondheidszorg, het hoort bij ons.
Tradities en het behoud van
onze lokale eigenheid geven rust in
een snel veranderde wereld waarin
veel van wat wij kennen ter discussie staat. Het is een rituele herha-

ling waarmee wij structuur en houvast
creëren in de chaos om ons heen.
Herhaling leidt tot herkenning, dat is
goed voor onze bovenkamer, maar
ook voor het wij-gevoel. Liedjes met

carnaval zijn veel leuker als je ze voor
de tweede keer hoort en een hele tent
meezingt. Daarnaast voel ik mij als
inwoner van deze gemeente trots als
er mensen zijn buiten Venray die zeggen: “Ik ken alleen maar het enkeltje
Venray”. Het refereert namelijk naar de
psychiatrische gezondheidszorg waar
wij een sterke binding mee hebben.
Het is misschien wel ook niet voor niets
dat onze gemeente nu voorloper is binnen het thema ‘verwarde personen’.

Onze samenleving brokkelt af wanneer
wij onze tradities gaan verwaarlozen
en mensen voornamelijk bezig zijn met
voor zichzelf te leven. Daarom staan
wij als CDA Venray voor behoud en
bescherming hiervan. Daarbij is het
goed nieuwe ideeën en ontwikkelingen, zoals evenementen en nieuwe
vormen van cultuur die passen bij onze
lokale eigenheid aandacht te geven.
Anne Thielen,
wethouder voor CDA Venray

Durf te kiezen voor duurzame vooruitgang
D66 wil Venray gezonder, groener en duurzamer maken. Duurzaamheid
is voor D66 daarbij meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of
het behoud van groen. Duurzaam is voor D66 een grondhouding in alles wat
wij doen. D66 wil dat Venray zo snel mogelijk energieneutraal wordt.
Daarvoor hebben we iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers.
We gaan naar een toekomst
zonder gebruik van aardgas, maar
willen daarbij wel dat de alternatieven betaalbaar en duurzaam zijn.
In samenspraak met bewoners en
belanghebbenden moet voor ieder

dorp en iedere wijk in de komende
raadsperiode door de gemeente een
concreet plan worden opgesteld hoe
het dorp of de wijk zo snel en efficiënt mogelijk energieneutraal kan
worden gemaakt, zonder daarbij een

vorm van energieopwekking bij voorbaat uit te sluiten. Gemeenten hebben
in het bijzonder een rol om te zorgen
dat de energietransitie plaatsvindt en
dat deze zichtbaar en tastbaar wordt.
Dit kan door zelf het goede voorbeeld
te geven en door de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering
te versnellen. Bijvoorbeeld door het
energieneutraal maken van maatschappelijk vastgoed zoals scholen en sportverenigingsgebouwen, een duurzaam

inkoopbeleid of een OZB-korting op
energieprestaties. Ook zou de gemeente
moeten gaan inventariseren hoe zo snel
mogelijk op de vele vierkante kilometers plat dak van bedrijfsgebouwen
collectief zonnepanelen geplaatst en
geëxploiteerd kunnen worden. Bij voorkeur samen met geïnteresseerde
bewonersinitiatieven of duurzaamheidscoöperaties zoals Bee Power.
Martijn van der Putten,
wethouder voor D66 Venray

Een 24-uurs zorgloket
Momenteel heeft het Rijk een initiatief gestart getiteld ‘Hey het is
oké!’ Daar zijn de nodige reclamefilmpjes over te zien op tv. Er is
aandacht voor mensen met een depressie. Want nog altijd is er een
taboe op geestelijke problematiek. Dus ook als het gaat om onder
andere angsten, eetstoornissen, dwang of trauma’s.
Vier van de tien jongeren kampt
met een van deze problemen.
De geestelijke gezondheidszorg

verdient meer aandacht. Venray is de
bakermat van de geestelijke gezondheidszorg. Het taboe moet eraf en het

verdient de aandacht van de politiek.
Zeker nu ook de jeugdzorg overgedragen is aan de gemeenten. We moeten wachtlijsten voorkomen en
passende zorg realiseren. Er gebeurt
al veel maar nog niet genoeg. Het is
nog te veel een wirwar van instanties
en hulpverleners. Nog te veel mensen
zijn niet in beeld. Nog te veel mensen

vallen buiten de boot. Men moet snel
met een hulpvraag terecht kunnen.
Men moet weten dat je altijd terecht
kunt bij een vast punt. Voor VENRAY
Lokaal reden om als een van de speerpunten een 24-uurs zorgloket bij de
gemeente te realiseren.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van Venray Lokaal

Wat beweegt Bas Künen om zich kandidaat
te stellen voor de VVD?
Elke reis begint met een eerste stap. Al jaren koester ik de ambitie
om de wereld een stukje beter en mooier te maken. Hoe kun je dat beter
doen dan lokaal in actie komen en het niet alleen bij woorden laten? De
VVD gaat net als ik uit van dezelfde principes.
We gaan uit van de kracht van de
mens, niet praten maar doen en de
mouwen opstropen. Daarom past de
VVD goed bij mij. In mijn huidige rol
binnen de lokale gemeenschap ben ik
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www.venraylokaal.nl

een echte verbinder en probeer mensen
te enthousiasmeren om mee te doen.
Als u op mij stemt, dan maak ik me
sterk voor Venray en dat de dorpsbelangen ook een juiste weging krijgen in de

gemeentelijke besluitvorming. Van concrete projecten uitrollen en samenwerkingsverbanden aangaan krijg ik energie.
Een van de grootste verspillingen in onze
gemeenschap is onbenutte menselijke
potentieel. Wat zouden we vele bergen kunnen verzetten als we meer uit
de burger halen door ze meer kansen
bieden, meer ruimte geven door bijvoorbeeld burgerinitiatieven te ondersteunen

en de lokale regeldruk te verminderen.
Binnenkort start ik binnen de gemeente
Venray met een nieuwe uitdaging en
dat is een bewuste keuze. Met twee
voeten in de klei en elke dag het lokale
werk- en leefklimaat voelen en beleven.
Daarom stel ik mij kandidaat en vraag ik
om uw stem. Doet u ook mee?
Bas Künen,
kandidaat-raadslid VVD Venray

KIES JIJ VOOR VENRAY?
KIES VENRAY LOKAAL!

Gemeenteverkiezingen 2018

Venray kiest!
Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

Op woensdag 21
maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen
bepaal je mee door wie Venray de komende
4 jaar wordt bestuurd. Je kunt dus invloed
uitoefenen op hoe invulling wordt gegeven aan
allerlei gemeentelijke taken. Taken, die betrekking
hebben op jouw directe woonomgeving. De raad
spreekt namens jou en heeft daarom altijd het
belangrijkste woord binnen de gemeente. Dat
maakt het des te belangrijker om jouw stem uit
te brengen. Op de volgende pagina’s lees je
alle informatie over de verkiezingen,
de zeven lokale partijen en
hun kandidaten.

Venray, focus op mensen

Het gemeentebestuur
Nog even een korte opfrissing: wat doet de gemeenteraad precies? En wat is de
rol van burgemeester en wethouders?
Raad bepaalt
De raad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Hij vergadert ongeveer om de zes
weken. Dan wordt in grote lijnen het beleid bepaald. Iedereen kan deze vergaderingen in
de raadzaal van het gemeentehuis bijwonen en heeft het recht om in te spreken.
College voert uit
Na de verkiezingen wordt er door een aantal partijen een coalitie gevormd. De coalitiepartijen schuiven wethouders naar voren. De wethouders vormen samen met de zittende
burgemeester het college. De grote lijnen die de raad bepaalt, voert het college uit.
Raad controleert
De raad controleert of het college zijn werk goed doet. Kortom: de raad heeft het eerste
en het laatste woord.
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Op wie
ga jij
stemmen?
Zeven lokale partijen doen mee aan de
Venrayse gemeenteraadsverkiezingen.
Hieronder lees je wat ze willen bereiken
de komende 4 jaar.

CDA Venray
Jan Loonen,
lijsttrekker CDA Venray

‘Het CDA gaat voor een samenleving waaraan iedereen meedoet en waar mogelijk
een bijdrage levert aan het welzijn van alle mensen. Niemand staat aan de kant
en voor iedereen zijn er gelijke kansen. We geven om elkaar en er is hulp voor de
mensen die wat meer aandacht nodig hebben. Er is voldoende werk voor iedereen.
De leefomgeving is goed en veilig en we zorgen dat er ook een toekomst is voor
de generaties die na ons komen.’
‘Het CDA gelooft in een gemeenschap waarin dingen samen worden
opgepakt. Niet het individu of de overheid staat centraal maar samen sta
je sterk!’

SP Venray
Jan Hendriks,
lijsttrekker SP Venray

‘De SP Venray wil de armoede bestrijden, die helaas ook mensen in de Gemeente
Venray treft. Wij willen een veilige en gezonde leefomgeving en iedereen moet
toegang hebben tot noodzakelijke zorg en ondersteuning. Dat kan door
afschaffing van de eigen bijdrage WMO. Daarnaast is strengere handhaving van
milieuregels binnen de landbouwsector nodig. Een ander speerpunt is betaalbare
en duurzame sociale woningbouw realiseren voor starters en ouderen, maar ook
betaalbare huurwoningen voor inwoners met inkomens net boven de sociale
huurnorm.’
‘De SP onderscheidt zich door ook búiten verkiezingstijd met mensen te
praten en samen aandacht te vragen voor zaken die anders of beter
kunnen.’

D66 Venray
Daan Janssen,
lijsttrekker D66 Venray

‘D66 Venray staat voor een samenleving waarin mensen goed voor zichzelf en
voor elkaar zorgen, waarin wordt gewerkt aan de toekomst en een duurzame
leefomgeving, met een betrokken en beslist bestuur. Dit willen we bereiken met
o.a. progressief, positief en preventief beleid, het verbinden van onderwijs,
ondernemers en omgeving, passende zorg, een arbeidsmarkt met kansen voor
iedereen, het stimuleren van ondernemerschap en innovatie, de zorg voor een
veilige leefomgeving, goede huisvesting voor iedereen en een duurzame
grondhouding in alles wat we doen.’
‘D66 Venray, de enige progressieve partij in Venray, waarin jong en oud
zich inzetten voor de hele gemeente en die durft te verbinden en te
vernieuwen.’
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Samenwerking Venray
Martin Leenders,
lijsttrekker Samenwerking
Venray

‘- Schone, veilige en prettige leef- en
werkomgeving

- Plattelands- en dorpsontwikkeling
- Centrumontwikkeling

- Hard aanpakken van overtreders

- Mobiliteit

- Iedereen die kan, werkt! Waar nodig

- Kwalitatief goed onderwijs met

krijgen anderen ondersteuning
- Goede infrastructuur

kansen voor de ontwikkeling van de
sociale kanten en talenten

- Betaalbare en passende woonruimte

- Integratie, tolerantie en diversiteit

- Schone openbare ruimte

- Daadkrachtig en integer

- Stimuleren van duurzaamheid en

gemeentebestuur.’

zorgzaam omgaan met ons milieu
‘Wij beoordelen constructief kritisch voorstellen vanuit alle invalshoeken,
waarbij wij niet aarzelen om te zeggen wat wij vinden om Venray beter
te maken voor iedereen.’

VVD Venray
Harrie van Oosterhout,
lijsttrekker VVD Venray

‘De VVD wil een luisterend oor zijn voor geluiden uit de maatschappij en
bevorderen dat goede initiatieven van burgers ondersteund worden.
Belangrijke VVD speerpunten:
- Financiën: goed beheer van het gemeentelijk huishoudboekje, geen hypotheek
op de toekomst, geen onnodige lasten voor de burgers.
- Wonen: voor alle inwoners betaalbare woonruimte en beschikbaarheid van
kavels om zelf te bouwen.
- Werken: bevorderen van een hoogwaardige agrarische sector, die zich
ontwikkelt in harmonie met haar omgeving; verbreding van de economische
oriëntatie van Venray naar zuidoost Brabant.’
‘De VVD staat voor keuzevrijheid. De overheid geeft ruimte voor eigen
initiatief en ondersteunt dit. Het zijn juist initiatieven van burgers die
onze maatschappij verder brengen.’

Partij van de Arbeid
Henk Bisschops,
lijstrekker PvdA

‘Mensen kunnen prettig samenleven en -werken in Venray. Iedereen doet mee!
Betaald werk is daarvoor de basis: ook voor jongeren, arbeidsgehandicapten en
nieuwkomers. Een woning die past bij je inkomen, leeftijd en gezondheid hoort
daarbij. Net als een goede en snelle toegang tot de gezondheidszorg en
ondersteuning via de gemeente als dat voor jou, je kind of familielid nodig is. Ook
als jongere hoor je erbij, wij luisteren naar je. Kies je voor de PvdA, dan kies je
voor elkaar.’
‘Iedereen kan en mag meedoen in Venray. Wij sluiten niemand uit.
Betaald werk en goed wonen zijn de basis. De PvdA wil daarbij diegenen
ondersteunen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is.’

VENRAY Lokaal
Tino Zandbergen en
Carla Brugman-Rustenburg,
Carla is lijsttrekker
VENRAY Lokaal

‘De achterliggende coalities hebben nu niet blijk gegeven van passend beleid in de
veranderende samenleving. VENRAY Lokaal (fusie inVENtief en PP2) is als al jaren
geen ander gesondeerd in Venray en de dorpen. Met onze speerpunten geven wij
aan wat wij willen bereiken: betaalbare huisvesting, gezonde leefomgeving,
groenkorven terug, de zorg in Venray weer opbouwen, doelmatig subsidiëren,
handhaven en regels naleven. Ambitieus? Nee, realistisch.’
‘VENRAY Lokaal staat als geen andere partij dicht bij elke inwoner van de
gemeente, waarbij de partij de kunst van het goed luisteren verstaat.’
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Verkiezingsdebatten

Veelgestelde vragen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden er verschillende debatten tussen

Mag ik stemmen?

Kan iemand anders voor mij stemmen

de deelnemende politieke partijen georganiseerd. Locatie is de raadzaal van het

Je mag stemmen voor de gemeente-

voor de gemeenteraadsverkiezingen?

gemeentehuis. Jij bent van harte uitgenodigd om een of meerdere debatten bij te wonen.

raadsverkiezingen als je:

Dat kan, mits je een volmacht verleent.

Hieronder een overzicht van alle verkiezingsdebatten.

- 18 jaar of ouder bent op de dag van de

Hierbij kun je alleen een kiezer uit de

verkiezingen
Wanneer?

Hoe laat?

Initiatiefnemer

- op 5 februari 2018 stond ingeschreven

Woensdag 7 maart

19.30 – 21.30 uur

FNV

- de Nederlandse nationaliteit hebt of de

Inloop vanaf 19.00 uur
Dinsdag 13 maart

19.30 – 21.30 uur

Omroep Venray

Inloop vanaf 19.00 uur
Zondag 18 maart

15.00 – 17.00 uur

in de gemeente Venray

gemeente Venray machtigen. Op de
achterkant van je stempas staat wat je
precies moet doen. De gemachtigde mag
niet meer dan twee volmachten

nationaliteit van een ander land van de

aannemen en moet deze tegelijk met zijn/

EU. Of je hebt een geldige

haar stem uitbrengen. Ook moet de

verblijfsvergunning en verblijft

gemachtigde naast zijn/haar

minimaal 5 jaar legaal in Nederland.

identiteitsbewijs (een kopie van) jouw
identiteitsbewijs laten zien.

Rotary/Lions/Kiwannis

Toegang alleen voor

Wat moet ik bij me hebben om te

genodigden

mogen stemmen?

Ik ben mijn stempas kwijt, heb hem

- jouw stempas

niet ontvangen of hij is beschadigd.

- een geldig identiteitsbewijs. Dit mag

Kan ik nu wel stemmen?

Verkiezingen, en dan?

een paspoort, identiteitskaart of

Dat kan, mits je een vervangende

rijbewijs zijn. Jouw identiteitsbewijs

stempas aanvraagt. Dit kan schriftelijk tot

mag niet langer dan vijf jaar verlopen

en met vrijdag 16 maart of mondeling bij

zijn.

de balie van het gemeentehuis tot en met
dinsdag 20 maart, 12.00 uur.

Wie komt er in de raad?

Ik ben mijn identiteitsbewijs

De gemeenteraad van Venray bestaat uit 27 leden. Zodra de stemmen zijn

kwijtgeraakt. Hoe kan ik toch

Waar kan ik stemmen?

geteld, wordt duidelijk welke partijen in de gemeenteraad komen en hoeveel

stemmen?

Op www.venray.nl/verkiezingen vind je

zetels elke partij krijgt. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer

Het kan gebeuren dat jouw

een overzicht van alle stembureaus. Op

zetels ze krijgt in de gemeenteraad. De raadsleden van één partij vormen samen

identiteitsbewijs is gestolen of dat je het

jouw stempas staat een stembureau bij

de raadsfractie.

bent kwijtgeraakt. Om toch te kunnen

jou in de buurt, maar je mag ook

stemmen neem je het volgende mee naar

stemmen in één van de andere

Welke partijen hebben het voor het zeggen?

het stembureau:

stembureaus in de gemeente Venray.

Na de verkiezingen wordt gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om

- een proces-verbaal van vermissen van

te komen tot een coalitie. De grootste partij, dus met de meeste zetels, neemt
doorgaans het initiatief om op zoek te gaan naar partners. Aan de hand van de

het identiteitsbewijs;
- een andere legitimatie waarop in elk

Meer weten?
Meer informatie rondom de

verkiezingsprogramma’s onderhandelen vervolgens de beoogde coalitiepartners

geval jouw foto en jouw

gemeenteraadsverkiezingen vind je op

over de totstandkoming van een gezamenlijk gedragen coalitieakkoord. De

naamsgegevens staan. Denk

www.venray.nl/verkiezingen. Voor vragen

partijen die een akkoord bereiken om samen te werken vormen de coalitie. De

bijvoorbeeld aan een bibliotheekkaart,

kun ook altijd bellen met de gemeente

overige partijen vormen de oppositie in de raad.

OV-kaart, busabonnement of

via (0478) 52 33 33.

lidmaatschapskaart van een
Hoe wordt het college gevormd?

sportvereniging.

De coalitiepartijen leveren wethouders voor het gemeentebestuur, het college.
Het college gaat, samen met de ambtelijke organisatie, aan de slag met het
opstellen van het collegeprogramma. Daarin staan doelen die het college wil
bereiken in de komende vier jaar, tot de volgende verkiezingen. Het
collegeprogramma gaat naar de raad ter kennisname.

21 maart
2018
Jij stemt
toch ook?

Meer informatie over de
verkiezingen vind je op
www.venray.nl/verkiezingen.
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Politiek beantwoordt vragen werkgroep Gezond Leefmilieu

GLV: ‘Te weinig verandering in lucht
kwaliteit gebracht’
De werkgroep Gezond Leefmilieu Venray (GLV) maakt zich ernstig zorgen over de luchtkwaliteit in de
gemeente Venray, onder andere in relatie tot intensieve veehouderijen. Zij heeft alle politieke partijen vragen
gesteld over dit onderwerp en heeft deze antwoorden nu in kaart gebracht.
“GLV constateert dat elke partij
in woorden het belang van de volksgezondheid onderschrijft”, aldus de
belangenvereniging. Zij vroeg de
partijen wat zij de komende jaren
willen bereiken ten aanzien van de
vermindering van geur en fijnstof van
intensieve veehouderijen. Ook wil de
belangengroep weten hoe de politieke
partijen dit willen realiseren.
CDA geeft in haar reactie aan:
“In 2020 stoppen de bedrijven die
in de stoppersregeling vallen (veelal
sterk verontreinigende dierplaatsen),
in 2024 sanering van asbest, resulteert in stoppende en aanpassende
bedrijven en in 2028 worden op alle
intensieve bedrijven een reductie
van 85 procent op ammoniak gerealiseerd.” Venray Lokaal zegt ervoor
te willen zorgen dat voor 2022 normen niet meer overschreden worden. “We streven er naar om voor
2026 een start gemaakt te hebben
met de transitie van de bio-industrie.”
Samenwerking Venray: “Al in 2019
dient er een nieuwe geurverordening
te worden vastgesteld waarbij er in
alle plekken waar er nu sprake is van
een slechte geurbelasting gestuurd
moet worden naar een verbetering tot
minimaal een matige.” Venray Lokaal

en PvdA geven in hun antwoorden
aan onderzoek te willen doen naar de
lucht- en grondwaterkwaliteit.

Handhaving en
dierenaantallen
Een aantal partijen ziet ook een
oplossing in strengere handhaving.
Venray Lokaal, Samenwerking Venray,
PvdA en SP benoemen dit ook in hun
antwoorden. Samenwerking en SP
geven aan hier extra geld voor te willen uittrekken. Ook PvdA wil “extra
controle op filters en luchtwassers”.
De aantallen dieren in veehouderijen is een punt waar sommigen de
komende jaren naar willen kijken.
Zo willen PvdA, Venray Lokaal en SP
de veestapel verkleinen, maar zegt
Samenwerking Venray: “We willen
stimuleren dat bedrijven verduurzamen. Dat bereik je niet met een
dieraantallen ‘stand still’ maar met
een ontwikkeling waarin alleen groei
gecombineerd mag worden met emissievermindering en verduurzaming.”

Verouderde stallen
Het verplaatsen of aanpassen van
bestaande bebouwing werd ook veel
benoemd. Zo stelt D66: “Bied onder-

nemers ontwikkelingsruimte onder
twee harde voorwaarden: de emissie moet omlaag en bij verplaatsing
naar een betere locatie moet de oude
worden herbestemd. Daarnaast willen
we dat verouderde stallen versneld
worden opgeruimd of vernieuwd, de
vergunningen van stoppende bedrijven worden ingetrokken en omwonenden beter bij ontwikkelingen
worden betrokken.” Ook CDA geeft
aan een ‘kernafwaartse beweging’
te willen stimuleren. PvdA zegt niet
te willen meewerken aan de vestiging van megastallen en vindt dat
bedrijven verder van de kernen af
moeten komen liggen. D66 wil ook
dat veehouderijen “ruimtelijk meer
worden gescheiden van omwonenden.” Samenwerking Venray wil “geen
nieuwe locaties maken maar vrijkomende locaties benutten om bedrijven
te verplaatsen.” CDA: “(Sterk) overbelaste situaties met name rond dorpskernen willen we aanpakken. Dit zal
veelal maatwerk zijn, in overleg met
de ondernemer. Bij nieuwbouw en
vernieuwing worden best beschikbare
technieken verlangd.”

Visie Veehouderij
De Visie Veehouderij die onlangs

Wethouder de straat op
voor klimaat
Wethouder Martijn van der Putten (D66) gaat op vrijdag 9 maart de straat op om klimaatgesprekken te
voeren met inwoners van Venray. Hij is een van meer dan dertig wethouders van diverse partijen in Nederland
die zich vrijdag uitspreken voor concrete actie tegen klimaatverandering.

is opgesteld, wordt door veel partijen aangehaald als leidraad.
SP stemde echter niet in met de
visie: “Volksgezondheid staat voor
ons voorop. Vandaar dat we ook niet
hebben ingestemd met de visie veehouderij waarin het economische
belang voorop staat.” De overige
partijen zien de visie als een vertrekpunt. PvdA: “Vervolgens zal er
in de komende maanden een pakket van maatregelen moeten worden
afgesproken.” VVD Venray: “In de
visie is onder meer vastgelegd dat
in 2030 een reductie van de uitstoot

met 50 procent gerealiseerd wordt.
Komende tijd wordt de visie uitgewerkt. Dat moet leiden tot afspraken
met de sector, het opstellen van een
monitoringinstrument en tot afspraken op het gebied van de ruimtelijke
ordening.”
De belangenvereniging GLV vindt
dat de zittende partijen de afgelopen
jaren te weinig verandering hebben
gebracht in de luchtkwaliteit.
Kijk voor meer over de werkgroep Gezond Leefmilieu Venray
en haar stemadvies op hun
Facebook-pagina.

Thema-avond PvdA
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, organiseert PvdA
Venray een thema-avond op vrijdag 9 maart. De partij gaat in gesprek
over het kindpakket, armoedebeleid en schuldhulpverlening. De avond
begint om 19.30 uur in wijkcentrum ’t Brukske in Venray.
Tijdens de avond wordt er
onder andere ingegaan op de
vragen: is er verschil tussen landelijke en gemeentelijke regels
en hoe werkt het in de praktijk
in onze gemeente? Wat hoort bij
de gemeente, wat hoort thuis in
Den Haag? Hoe kan er het beste
samengewerkt worden? Bewoners
van Venray zijn uitgenodigd om tijdens deze bijeenkomst hun vragen
en ervaringen in de praktijk op dit
gebied aan de orde te stellen.
De inloop is om 19.00 uur en
om 19.30 uur opent voorzitter van

PvdA Venray, Esther van Wamelen,
de avond. Daarna vindt er een
debat plaats tussen PvdA-Tweede
Kamerlid Gijs van Dijk en PvdAlijsttrekker Henk Bisschops over
vragen die gesteld worden door
debatleider Cornelia Klaster, voorzitter van de meedenkgroep armoede
en eenzaamheid van PvdA.
Tijdens de pauze om 20.30 uur kunnen bezoekers schriftelijk vragen
aanleveren. Om 21.00 uur worden
vijf van deze vragen besproken.
Voor meer informatie, mail
bestuurpvdavenray@outlook.com

Werken bij
Lenssen Advies is per direct op zoek naar een

teamleider personeelsen salarisadministratie
salarisadviseursalarisadministrateur
De wethouders vertellen elk in
hun eigen gemeente wat zij doen om
klimaatverandering tegen te gaan.
Het gesprek maakt deel uit van de landelijke campagne ‘Kies voor Klimaat’.
Met de campagne wil de initiatiefnemer, belangenorganisatie stichting
Urgenda, laten zien dat “klimaat niet
links of rechts is.”

Op vrijdag 9 maart gaat wethouder Martijn van der Putten van
12.30 uur tot 13.30 uur in gesprek
over de genomen en de te nemen
maatregelen om klimaatverandering
te stoppen. Hij doet dat bij zijn ‘Kies
voor Klimaat’-poster in het bushokje
aan de Raadhuisstraat en het parkeerterrein Kerk in Venray. Wethouder

Martijn van der Putten: “Ik wil vooruit en daarom werkt onze gemeente
met lokale bedrijven aan energiebesparing. Wij geven ruimte aan innovatie. Goed voor het klimaat en de
portemonnee.” Ook ondernemers en
bekende Nederlanders doen mee aan
de campagne, waaronder de initiatiefnemers van Kipster uit Oirlo.

(beginnend)

assistent accountant
Wil je meer weten? Kijk dan op:

www.lenssenadvies.nl
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Puntje voor volleybalsters ActiveRooy
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
Voor de dames van het eerste team van volleybalvereniging ActiveRooy uit Venray stond op zaterdag 3 maart
de wedstrijd tegen Sittard op het programma. Een belangrijke wedstrijd, want dit team stond twee punten
boven Active Rooy. De wedstrijd werd 1-3 verloren.
Er moest gespeeld worden zonder Anne Janssen, omdat haar vlucht

gecanceld werd. Ook Famke Janssen
kon er helaas niet bij zijn. Ze werd

vervangen door Susan van der Putten.
Gelukkig was ook nog Bianca van

Oranje Wit sluit seizoen af
met ruime overwinning
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
De dames van het eerste team van Oranje Wit uit Leunen speelden zondag 4 maart in sporthal De Wetteling
tegen Odisco 1 uit Sint Oedenrode. Ze sloten het seizoen met een ruime overwinning van 25-15 af.
Oranje Wit opende sterk en
stond binnen een minuut op een
2-0 voorsprong. De dames bleven
continu goed zoeken en benutten de
mooie aanvallen. De ruststand was
15-7. Na de rust zakte Oranje Wit wat
in en had het meer moeite om de

kansen af te maken. Na de time-out
wist Oranje Wit zich te herpakken en
kwamen er opnieuw mooie aanvallen
op gang. Oranje Wit sloot het seizoen
met een ruime overwinning af, eindstand 25-15.
De doelpunten werden gemaakt

door Janne Gellings (zes keer), Aniek
Drabbels en Jessica Klaassens (vijf
keer) en Maureen Drabbels (vier
keer). Steffie van Rooij scoorde twee
keer en ook Kim Hendrix, Nathalie
Loenen en Dionne Drabbels tekenden
een doelpunt aan.

SVOC’01 sluit af met winst

Dorrestein aanwezig als coach om
het team te ondersteunen. De eerste set verliep stroef. De dames van
ActiveRooy kwamen meteen in punten
achter te staan. Een goede servicebeurt aan de kant van Sittard zorgde
ervoor dat dit verschil alleen maar
groter werd. De thuisploeg werd aan
het einde van de set iets sterker, maar
veel te laat. De set werd verloren
met 13-25. Coach Bianca liet de moed
niet zakken en gaf goede tips aan het
team. Met goed resultaat, ActiveRooy
behield lange tijd de voorsprong.
Maar helaas kon dit niet vastgehouden worden. De set werd uiteindelijk

verloren met 22-25. Ook in de derde
set werd er achter de feiten aangelopen. Er werden weinig punten gescoord
waardoor het verschil met Sittard groter
werd. De set werd verloren met 19-25.
Nog één set te gaan. Er werd gestart
met een goede servicebeurt, waardoor
ActiveRooy op een voorsprong kwam
te staan. Deze voorsprong werd behouden. Zo wisten de Venrayse dames toch
nog een verdiend puntje binnen te
halen. Setstand: 25-21. Komend weekend heeft ActiveRooy een weekend
rust. Op zaterdag 17 maart staat de
wedstrijd tegen Peelpush op het programma.

Venrayse
organiseert
zumbamarathon
Denice Olthoff uit Venray zet zich al jaren met haar Zumbastudio
‘Enjoy, Zumba!’ in voor goede doelen. Dit jaar is de laatste keer dat ze een
zumbamarathon gaat organiseren, ditmaal voor het goede doel Spieren
voor Spieren. De marathon vindt plaats op zaterdag 10 maart.

Door: Korfbalvereniging SVOC’01
Voor de korfbalsters van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray stond zondag 4 maart de laatste binnenwedstrijd
van het seizoen, tegen Rietvogels in Riethoven op het programma. Het doel van de korfbalsters was duidelijk:
lekker knallen en ballen.
SVOC’01 kwam al snel op voorsprong met 3-7. Rietvogels gaf het
niet op en bleef echter ook scoren,
waardoor de teams toch steeds met
drie doelpunten verschil bij elkaar
bleven en de wedstrijd spannend
bleef. Toch stond SVOC’01 sterker
en scherper en gingen de teams de
rust in met 11-14. Na de rust gooide

SVOC’01 er nog een schepje boven op
en stonden ze als een team. De stand
werd zo naar zes doelpunten verschil
gebracht: 12-18. Er werd daarna nog
twee keer gescoord, 13-20. De winst
kwam dichterbij. Tijdens de laatste
tien minuten, bij een stand van 14-22,
was de concentratie bij SVOC’01 minder en kon Rietvogels weer dichterbij

komen met vijf doelpunten, 19-22.
Uiteindelijk scoorde SVOC’01 nog één
keer en wonnen ze de wedstrijd met
19-23. Deze wedstrijd scoorde Linda
acht keer, Rian zes keer, Elien en
Sofie drie keer, Astrid twee keer en
Marloes maakte ook een doelpunt.
Het team gaat zich nu richten op de
tweede helft van het seizoen.

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing,
voor de volgende functie:

COMMERCIEEL TECHNISCH
MEDEWERKER BINNENDIENST
Je bent de spil in het web tussen verkoop en productie,
waarbij de onderstaande kernwoorden op jou van
toepassing zijn:
• Uitstekende contactuele eigenschappen
• Commercieel geschoold en een grote affiniteit
met techniek of technisch geschoold met veel interesse
in commercie
• Hbo-niveau
• Sterk analytisch vermogen
• Teamplayer

m/v

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen een
gedreven team, waarbij jouw mening zeer gewaardeerd
wordt. Zie ook onze website: www.vullings-horst.nl
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met
de heer J. Evers, tel. 077-3982235 of stuur je sollicitatie
naar: J.evers@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

“Ik ben een aantal jaar geleden
begonnen met het opzetten van een
zumbamarathon om me in te zetten
voor diverse goede doelen”, vertelt
Denice. “De eerste keer was dat nog
wat kleinschalig in Autobedrijf Hansen
van mijn broer Roland Hansen die zijn
showroom hiervoor ter beschikking
stelde. Het goede doel waar we toen
voor dansten, was de Make A Wish
Foundation. Daarna heb ik het nog
voor de Borstkankervereniging en voor
de Reumavereniging/Fibromyalgie
gedaan.” De zumbamarathon voor
Spieren voor Spieren wordt geopend
door Annemarie, die haar dochter
Myrna van 1 jaar oud verloor aan de
spierziekte SMA. Denice: “Het wordt
groter en spectaculairder dan de jaren
hiervoor, omdat ik van ieder georganiseerd evenement weer nieuwe
dingen leer en dat meeneem naar
het volgende. Maar vooral ook omdat
ik dit jaar mijn tienjarig lustrum als
Zumbainstructrice wil vieren. Ik heb
dit jaar extra mijn best gedaan samen
met vrienden Tamara en Martijn om

veel sponsoren te vinden die iets
cadeau hebben gedaan voor de loterij.
En natuurlijk heb ik dit jaar fantastische dansers samen met mij op het
podium, zodat de deelnemers kunnen genieten van een heerlijke avond
vol afwisselende Zumbadansstijlen,
2,5 uur lang.” Tijdens het evenement
kunnen bezoekers meedoen aan de
marathon of gewoon ernaar kijken.
Aansluitend aan de marathon is een
loterij. De marathon wordt het laatste
evenement voor Denice. “Ik merk dat
mijn lijf het zwaar begint te vinden
om zo volop bezig te zijn met Zumba
Fitness en Zumba Gold. Ik geef zes
dagen per week les. Omdat ik fibromyalgie heb en chronisch rugpatiënt
ben, moet ik keuzes gaan maken.
Hoe belangrijk ik het ook vind om
me in te zetten voor goede doelen,
ik denk dat het verstandig is om dergelijke evenement voortaan niet meer
te organiseren, want er komt stiekem
toch heel veel werk bij kijken.”
De dansmarathon vindt plaats bij
gemeenschapshuis De Pit in Overloon.
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Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Stan Arts
13 jaar
Dendron College Horst
Blitterswijck

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog heel erg graag een keer
naar Kroatië willen gaan. Waarom
juist dit land? Nou, omdat het me daar
erg mooi lijkt qua natuur. De rotsen
of zwemmen in de zee die tussen de
rotsen ligt. Het maakt voor mij niet zo
veel uit of een hele luxe vakantie is
of primitief. We gaan nu ook wel eens
met de caravan op vakantie en dat
bevalt ook heel erg goed. Het liefst
ga ik er dan samen met mijn familie
heen: mijn ouders, broer en zusje.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Best moeilijk om te beantwoorden.
Geduld leren hebben is bij mij ook
wel een dingetje en soms best moeilijk. Maar wat ik echt graag zou willen
leren, is iets waar ik later goed mee
uit de voeten kan en waar ik later bijvoorbeeld werk in kan vinden. Op dit
moment lijkt me het wel leuk om
straks meubels te gaan maken.
Wat deed je als kind het liefst?
Mijn leukste herinneringen zijn wel de
familieweekenden die we hebben in
april. Dan doen we vaak hele leuke en
gezellige dingen. We gaan dan altijd
drie dagen weg met zo’n veertig man.

Zo hebben we een keer allerlei spellen gedaan waar we met z’n vieren
in één broek moesten en dan samen
een parcours lopen. Zo heb ik daar nog
wel meer leuke dingen beleefd om
aan terug te denken. De familieweekenden zijn iets waar ik altijd wel naar
uitkijk.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Wat me kippenvel bezorgt, is wel het
feit dat ik begin dit schooljaar een
dubbele polsbreuk opgelopen heb.
In eerste instantie dacht ik: niks aan
de hand. Maar toen ik mijn arm zag,
werd het me toch even allemaal te
veel. Het zweet brak me toen wel
even uit. Ik heb die dag de hele dag
met mijn moeder in het ziekenhuis
gezeten, dan duurt wachten toch wel
lang. Laat op de avond werd ik pas
geopereerd, waardoor we een nacht
daar moesten blijven. Dit was toch wel
een ervaring die zowel emotioneel als
spannend was.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Ik weet van mezelf dat ik soms best
wel een kort lontje heb en voorheen
kon ik soms best wel snel en heftig reageren. Dat is nu enorm minder
geworden door het advies van mijn
ouders en leraren om proberen rustig
te bljjven en niet te snel te reageren
als er iets gebeurt. Soms lukt dat heel
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goed en soms ook wat minder, maar
ik probeer er aan te werken. Verder
heeft mijn moeder altijd gezegd dat
ik gewoon mezelf moet blijven en
niet altijd mee moet willen doen met
anderen en dat ik dan door mezelf te
blijven ook zeker wel de dingen bereik
die ik wil bereiken. Dat is ook iets wat
me bij blijft.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De laatste keuze die ik heb moeten
maken was voor school. We moesten
voor een bepaalde riching kiezen en ik
had mijn twijfels nog over welke richting ik uit zou gaan. Uiteindelijk heb ik
op school hiervoor nog een extra test
gedaan om tot mijn keuze te komen.
Ik sta dan nu ook helemaal achter de
richting bouw, wonen en interieur die
ik gekozen heb.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik gemaakt heb,
is met vrienden. Ik heb deze foto op
school gemaakt tijdens de pauze.
Het was een gezellig en leuk moment.
Uiteraard heb ik deze foto met mijn
vrienden gedeeld.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriend op dit moment is
denk ik wel Pom. We kennen elkaar
van de basisschool, al is onze vriendschap nu beter dan toen. We doen nu
meer met elkaar dan toen. We voet-

ballen en gamen vooral veel. Ook blijven we geregeld wel een keer bij
elkaar logeren.
Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent dat ik stiekem
best aardig kan keepen. Helaas heb ik
dit seizoen toch besloten om te gaan
voetballen, omdat ik iets meer actie
wilde. Maar wie weet stap ik ooit nog
terug naar het keepen. Maar een echt
bekende keeper zal ik niet worden
hoor, dit blijft gewoon voor de lol.
Heb je een bijbaantje?
In het weekend werk ik bij kwekerij
Rongen bij ons in het dorp. Wat ik daar
zoal doe, is hout knippen, stokken
trekken, onkruid eruit halen, eigenlijk
van alles. Ik doe het uiteraard om geld
te verdienen, maar het is er ook gezellig met z’n allen. Op dit moment spaar
ik mijn salaris, maar ben ik niet direct
ergens voor aan het sparen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Vaak ben ik thuis aan het gamen met
vrienden en anders kijk ik met mijn
ouders op zaterdagavond voetballen of
een film. En heel soms is er iets in de
soos bij ons in het dorp te doen waar
ik dan heen ga.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een beroemdheid
of iemand tegen wie ik echt op kijk.
Ik wil graag mijn eigen weg volgen
en dan zelf zien waar ik uiteindelijk
uitkom. Maar alle adviezen die me
gegeven worden tijdens deze weg zal
ik zeker gebruiken en aannemen.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Een echt bijzondere hobby heb ik niet.
Ik vind voetballen en gamen gewoon
leuk, maar dat zijn er meer denk ik.
Verder heb ik heel even gitaarles
gehad op school, wat ik ook wel leuk
vond om te doen.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Boeken die ik heel graag gelezen
heb, zijn de boeken van Fantasia van
Geronimo Stilton. Het zijn echt fantasierijke boeken met pagina’s in 3D of
die een geurtje hebben. En verder lees
ik de boeken van school.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het liefst zou ik een week willen ruilen
met een voetballer of keeper, zoals
Jeroen Zoet. Ik zou dan best wel eens
willen ervaren hoe een week van hen
er uitziet en wat ze allemaal moeten
doen om hun conditie en dergelijke op
peil te houden. Wat hen motiveert om
dit toch dag in en uit te doen. Is het
wel allemaal zo leuk om een bekende
topsporter te zijn? Moet je er veel voor
laten? Ik denk dat ik er wel achter kom
als ik een week in hun schoenen zou
staan. Uiteraard zou ik met hen willen
ruilen, omdat ik voetballen zelf erg
leuk vind om te doen.

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

Horecanormen
Ongeveer twee weken
geleden zag ik een artikel
voorbijkomen op Facebook over
irritaties die de bediening kan
hebben in een restaurant.
Dingen zoals gerechten compleet veranderen en dan klagen
dat het niet meer lekker is of
met zijn tweeën naast elkaar
gaan zitten aan een tafel waar
dit eigenlijk niet mogelijk is.
Sommige irritaties waren
een beetje overdreven maar wel
grappig om te lezen. Helaas
vonden veel anderen het niet zo
grappig en ontstond er een
discussie. “Als ik ervoor betaal,
bepaal ik zelf wel wat ik doe”
of “De bediening moet er maar
mee leren dealen want het is
hun werk. Ik ga het echt niet
makkelijker voor ze maken.”
Meestal is ons werk echt
heel erg prettig. Je kunt mensen
gelukkig maken met eten en
een leuk praatje. Er zitten altijd
uitzonderingen tussen en die
kun je er direct uitplukken.
Mensen die reacties kunnen
geven zoals de bovenstaande.
Dan vraag ik me sterk af hoe jij
je gedraagt bij de tandarts.
Daar betaal je ook goed geld
voor, maar hier ga je toch ook
niet zeggen dat je het anders
wilt of klagen over een schoonmaakbeurt die je eigenlijk toch
niet wilde maar toch al gehad
hebt? Nee, precies.
Mensen zouden zich moeten
realiseren hoe lastig het werk
soms kan zijn als je eisen gaat
stellen die niet realistisch zijn,
alleen omdat je betaalt.
Blijf daarom gewoon beleefd
tegen degene die je eten brengen. We doen ons best maar we
zijn geen tovenaars.
Anne
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Eigen bedrijf

Eerste editie Pitch Venray
Het onlangs opgerichte initiatief Pitch Venray organiseert op dinsdag 27 maart een evenement
waarbij inwoners uit Venray hun vragen kunnen pitchen en hulp hierbij kunnen ontvangen. De eerste editie
start met een aantal jongeren uit Venray die op zoek zijn naar werk of een extra impuls willen geven aan hun
eigen bedrijf.
Pitch Venray is een initiatief dat
ontstaan is uit de Burgertop Venray.
Deze vond op 28 januari in Venray
plaats. Pitch Venray wil burgers uit
Venray een podium geven om hun
vraag te pitchen en daarmee indirect
hulp te vragen om deze pitch te
gaan realiseren. Het credo van Pitch
Venray is ‘samenwerken en leren van
en met elkaar’.
In de eerste verkenning wil

Pitch Venray starten met een aantal
jongeren uit Venray die op zoek
zijn naar werk of een extra impuls
willen geven aan hun eigen bedrijf
of onderneming. Dit gaat zij doen
samen met Gave Dingen Doen
(GDD) en BS Morgen (business
society) om het burgerinitiatief
Pitch Venray een kans van slagen te
geven. Voor de pitches gebruikt zij
de creatieve werkvormen van GDD

met Bert Janssen en Geert Schols als
facilitators.
De eerste pitch vindt plaats op
dinsdag 27 maart van 16.30 tot
19.30 uur in Schouwburg Venray.
Jongeren kunnen zich aanmelden via
limburgnoord@gavedingendoen.nl
onder vermelding van ‘aanmelding
nieuwsbrief’. Ze worden dan
uitgenodigd om zich op te geven
voor de bijeenkomst van 27 maart.

Gemeenschapshuis De Linde

Solisten- en Ensemble
Festival in Oirlo
Het jaarlijkse Solisten- en Ensemble Festival wordt op zaterdag 10 en zondag 11 maart georganiseerd door
Muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo. Het festival vindt plaats in gemeenschapshuis De Linde in Oirlo.
Tijdens de twee concoursdagen
worden ongeveer honderdtien
optredens verzorgd door de leden
van de alle harmonieën, fanfares en
muziekverenigingen uit gemeente
Venray. Dit jaar wordt net als vorig
jaar gespeeld in kortere blokken.
Ook het gezamenlijk inspelen onder
begeleiding van een docent en
het kennismaken met de jury in
de inspeelruimte vindt net zoals
vorig jaar plaats. De volgorde in
de blokken wordt niet van tevoren
bekendgemaakt en de presentatie
wordt meer aangepast aan de huidige

tijd. Deelnemers kunnen meedoen
in vier divisies: jeugd, vijfde divisie,
vierde divisie en derde divisie.

Juryleden
Zaterdag treden de blazers op van
14.00 tot 16.30 uur en de slagwerkers
van 17.00 tot 22.00 uur. Op zondag treden de blazers van 14.00 tot 19.30 uur
op. De jury wordt op zaterdag
gevormd door Ad Lamerigts (blazers)
en Rob Janssen (slagwerk). Op zondag jureert Ad Lamerigts de blazers. De pianisten zijn Kenny Jansen,
Margreet Wesseling en Rolf Prejean.

De deelnemende verenigingen
zijn muziekvereniging De Peelklank
uit Ysselsteyn, harmonie St. Catharina
uit Leunen, Veulen en Heide, MMSK St.
Petrus’Banden uit Venray, Koninklijke
Harmonie Euterpe uit Venray, Fanfare
Dorpsklank uit Castenray, Fanfare
St. Oda uit Merselo, Muziekvereniging
Ons Genoegen uit Oirlo, Harmonie
Sub Matris Tutela uit Oostrum,
Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde
uit Holthees-Smakt, Fanfare Concordia
uit Wanssum, Fanfare Moed en IJver uit
Blitterswijck en Opleidingsinitiatief In
To Music uit Venray.

(A d ve r to r i a l )

Succesverhaal
NLW Groep Waardevol en passend werken met mensen met een arbeidsbeperking, dat is waar
NLW Groep voor staat. Wij werken nauw samen met gemeenten en werkgevers om iedereen optimaal en
duurzaam te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Zo ook met de gemeente Horst aan de Maas. Bij deze
gemeente liep bijvoorbeeld 1,5 jaar geleden een traject met een kandidaat waarbij NLW Groep werd
ingeschakeld. Wij brachten de mogelijkheden van de kandidaat in kaart en toetsten zijn competenties.
Al vrij snel werd duidelijk dat buiten werken ‘in het groen’ een passende uitdaging is voor deze kandidaat.
We hebben toen contact gelegd met groenbedrijf Dolmans Monsdal (Limburg Noord); een van onze
samenwerkende partners. Na een intensieve periode is het traject inmiddels door alle partijen succesvol
afgerond en is de kandidaat per 1 februari jl. voorzien van een vast dienstverband bij Dolmans Monsdal.
Een samenwerking om trots op te zijn! Lees het hele succesverhaal op www.nlw.nl.

Belastingspreekuur
in de bibliotheek
Bibliotheek Venray en Synthese bieden organiseren een
belastingspreekuur voor mensen die hulp nodig hebben bij het invullen
van hun belastingaangifte of toeslagen aanvragen. Vanaf vrijdag
9 maart kunnen bezoekers op verschillende vrijdagen hiervoor terecht
in de bibliotheek.
Vrijwilligers van Synthese zijn
aanwezig op de vrijdagen 9 maart,
16 maart, 23 maart, 6 april, 13 april
en 20 april, van 18.00 tot 20.00 uur.
Het is een open spreekuur en deelnemers kunnen zich melden bij de
klantenservice. Om het invullen tot
een succes te maken, dienen een
aantal officiële papieren meegenomen te worden naar het spreekuur,
zoals jaaropgaven, WOZ-waarde van
de woning en dergelijke. Bij de klantenservice van de bibliotheek is een

overzicht verkrijgbaar en de lijst is
ook te vinden op www.biblionu.nl
Wie zelf aangifte wil doen, kan
hiervoor gebruikmaken van de gratis faciliteiten in de bibliotheek in
Venray. Er zijn computers beschikbaar
om zelfstandig aan de slag te gaan.
Bibliotheekmedewerkers kunnen
algemene hulp verlenen bij problemen, bijvoorbeeld als de computer
niet goed werkt. Voor specifieke hulp
bij de aangifte kan men terecht bij
het belastingspreekuur.

Dans-je-vrij-avond
met demo
Het team van Dans je Vrij organiseert op vrijdag 9 maart een
dans-je-vrij-avond in wijkcentrum Den Hoender in Venray.
Een danspaar dat amateurwedstrijden danst, komt een workshop en
een demonstratie geven.
“Seline en Jelle draaien al meerdere jaren mee op wedstrijdniveau
en zijn heel enthousiast”, aldus de

organisatie. De demo en workshop
beginnen tussen 20.30 en 21.30 uur.
De zaal is open om 20.00 uur.

Werken in de natuur
met IVN
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 11 maart van 09.30 tot
12.30 uur een natuurwerkdag op de Bakelse Dijk in Merselo. Daar gaat
IVN met behulp van alle belangstellenden berkenbomen omzagen.
Met de omgezaagde stammetjes mogen kinderen hutten bouwen.

Een stuk hei bij de Bakelse Dijk
groeit dicht met berkenbomen.
Dat is niet altijd goed voor planten
en dieren die van de zon en open
plekken houden, zoals hagedissen,
vlinders en vogels die op insecten
jagen. Daarom worden de
berkenbomen omgezaagd. IVN heeft
veiligheid hoog in het vaandel staan.
Er zijn voldoende mensen aanwezig
om de activiteit te begeleiden.
Door de instructie vooraf
kan iedereen meehelpen, ook
al heb je geen ervaring met
landschapsonderhoud. IVN adviseert

warme kleding die ook vies mag
worden en stevig schoeisel. Om
vanuit Venray bij de Bakelse Dijk
te komen, volg je de Deurnseweg
richting Deurne. Bij de rotonde bij
Ysselsteyn sla je rechtsaf richting
Vredepeel. Dan kun je doorrijden tot
je rechts een stroomhuisje ziet staan.
Deze markeert de kruising met de
Bakelse Dijk. Deelnemers kunnen zich
via mts.weijers@comveeweb.nl
of jacobs_marleen@hotmail.com
aanmelden onder vermelding van
naam, adres, telefoonnummer en
leeftijd.
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Stichting Injaz

Actief burgerschap
en politiek
Bij stichting Injaz in Venray vindt op vrijdag 9 maart een
bijeenkomst plaats over actief burgerschap en politiek. De bijeenkomst
vindt plaats van 18.30 tot 21.00 uur en wordt georganiseerd door
Provinciaal Platform voor Diversiteit.
Naast een inleiding over wat
onder actief burgerschap moet worden verstaan, komt ook een aantal lokale politici aan het woord.
Zij geven aan hoe zij zelf de keuze
om actief te worden in de politiek
hebben gemaakt en discussiëren,
onder leiding van een medewerker
van ProDemos, met de zaal over de
politieke actualiteiten.
Het Provinciaal Platform voor
Diversiteit (PPD), de Stichting
Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) en
ProDemos (huis voor democratie
en rechtsstaat) organiseren op zes

plaatsen in Limburg een bijeenkomst
over actief burgerschap en politiek.
“Die combinatie vinden wij heel
logisch, omdat het actief deelnemen
aan de maatschappij, het participeren in de eigen wijk, niet los gezien
kan worden van het gaan stemmen
tijdens de verkiezingen. Daarnaast
willen wij politiek en burgers samenbrengen”, aldus een woordvoerder
van de organisatie. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen.
De bijeenkomst vindt plaats in
het gebouw van stichting Injaz aan
Beukenlaan 2a in Venray.

Blitterswijck

‘Durpsrundje trug
noar de alde Hei’
Muziekvereniging Moed en IJver en zangvereniging Erato uit
Blitterswijck organiseren op zaterdag 17 maart een avondwandeling ter
gelegenheid van hun 100- en 50-jarig jubileum.
Starten kan tussen 18.15 en
19.15 uur op het plein in Blitterswijck.
De afstand van de wandeling is ongeveer 3 kilometer en deze gaat grotendeels door buitengebied De Hei.
Op verschillende locaties worden

verhalen uit het verleden, passende
muziek en zang ten gehore gebracht.
Terug op het plein volgt een gezamenlijke muzikale afsluiting met de
mogelijkheid voor een hapje en een
drankje. De deelname is gratis.

Theater van herkenning

Thema-avond
Alzheimer Café Venray
Het Alzheimer Café Venray is op maandag 12 maart weer open.
Het thema is deze avond ‘theater van herkenning’. Korte alledaagse
scènes nemen bezoekers mee in de wereld van dementie. De avond
duurt van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten
om ervaringen uit te wisselen en
te leren over dementie en aanverwante thema’s. Gastsprekers zijn
deze avond Ina Holtrop en gedragsgenerator Wycher van den Bremen.
Na afloop neemt Mark Schapendonk
afscheid als voorzitter van Alzheimer

Noord-Limburg.
Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in zaal De Kemphaan in
Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur en
aanvang van het programma is om
19.30 uur. De avond wordt uiterlijk
om 21.30 uur afgesloten. De toegang
is gratis.
Voor meer informatie, neem
contact op met avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray,
Joke Halmans via 06 53 73 05 15.

HartCafé in Venray
Hartgroep Nederland uit Venray houdt op zaterdag 10 maart
een HartCafé. Deze vindt van 10.00 tot 12.00 uur plaats in Den Hoebert
in Venray.
Het HartCafé is een informele
bijeenkomst voor mensen
met een hart- en vaatziekte,
hun naasten, begeleiders,
mantelzorgers en belangstellenden.

Deze inloopochtend is gratis te
bezoeken. De Hartgroep is een
stichting voor hart- en vaatpatiënten,
lotgenotencontacten en
belangenbehartiging.

Match On Tour trapt seizoen af
Het nieuwe seizoen Match on Tour werd donderdag 22 februari afgetrapt. In MFC Brukske in
Venray werd het thema ‘Vrijwilligersbeleid, nu en in de toekomst’ aan de orde gesteld.
De uitgenodigde sprekers van de politieke partijen uit Venray waren op één na allemaal aanwezig.
Zij spraken over hun ideeën en het belang van vrijwilligerswerk. “Hierna ontstond een discussie over
enkele details uit de betogen tussen de vrijwilligers en aanwezige partijen”, aldus de organisatie.
Match voor vrijwilligers hoopt dat ze tijdens de volgende Match on Tour-bijeenkomsten, in de
diverse wijkcentra, nog meer vrijwilligers mag verwelkomen.

Vacature

De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker digitaal.
Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omgeving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors | Exhibitions | Events
loopt voorop in deze veranderende wereld. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam, Eindhoven
en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische
Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350 vakmensen en ruim 80 jaar ervaring
deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied van interieur, tentoonstellingen en events.
Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht team
in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit maar ook
collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw stempel te
drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding en inzet van
onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze medewerkers een
goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors) op zoek naar:

Allround Meubelmakers
Uitvoerders
Werkvoorbereiders
Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl
of neem contact op met Noortje Versteijnen (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31
Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar vacatures@gielissen.nl
en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.
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Tentoonstelling Stefan Cools in Odapark
In Odapark Venray is vanaf zondag 11 maart een nieuwe tentoonstelling te zien van kunstenaar en botanist
Stefan Cools. De voorstelling is genaamd Liquidarium meconii en gaat over de transformatie van de vlinder.

Botanist Stefan Cools (1981) doet
met wetenschappelijke precisie artistiek onderzoek naar processen in de
natuur. De laatste vijf jaar in het bijzonder naar de transformatie van de

vlinder. In Odapark Venray maakt hij
een voorlopige balans op.
De basis van de kunst van Cools
ligt in zijn verwondering over de
natuur. Het is deze verwondering die

hij graag overbrengt op zijn publiek.
Hij gebruikt wetenschappelijke methodes als observatie, deductie en inductie om tot artistiek resultaat te komen.
Zijn drang te doorgronden, is niet

gericht op nieuwe wetenschappelijke
feiten, maar het laten beklijven van de
wonderen der natuur.
“De vlinder is voor Cools een
ideaal studieobject”, stelt Odapark
Venray. “Het kleine en fragiele insect
heeft een complexiteit die permanent
inspireert. Cools neemt alle aspecten onder de loep: de rups die vrijwel
altijd leeft van een enkele waardplant
en daarmee onlosmakelijk is verbonden met inheemse natuur, de raadselachtige transformatie tot vlinder, maar
vooral, het mysterieuze meconium dat
vrijkomt bij de ontpopping.”
Dat vlinders, net als mensen, een
‘eerste ontlasting’ hebben, prikkelt
de verbeelding. Wát dit meconium
precies is bij vlinder, en waaruit het
bestaat, is tot op de dag van vandaag een raadsel. Het meconium is
zeer geconcentreerd en vol van kleur.
Een kleur die blijvend is en dus bruikbaar als pigment. Bovendien bestaan
er verschillende kleuren meconium.
Wat Cools tot nu toe heeft ontdekt
zijn rood, oranje, geel, oker, paars en
gifgroen.
“De onderzoeksresultaten legt hij
als kunstenaar keer op keer op een
andere manier vast. Zonder zich te
binden aan een artistiek medium laat

hij zich inspireren door het resultaat
en het onderzoek zelf”, aldus het
Odapark.
In zijn zoektocht naar de herkomst van meconium werkt Cools
onder andere samen met het
Maastricht Science Programme van
de Universiteit Maastricht. Reguliere
wetenschappelijke technieken hebben nog geen sluitende antwoorden.
Daarom zijn Cools en studenten aan
de slag gegaan met andere onderzoeksmethodes. Zo hebben zij kleurenstudies uitgevoerd en tekeningen
gemaakt om bijvoorbeeld beter
inzicht te krijgen in het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje
bij de vlindersoort Caligo memnon,
iets dat met het blote oog moeilijk te
zien is.
Cools is met zijn werk te zien
geweest op diverse plekken in binnen- en buitenland. In Nederland in
groepstentoonstellingen bij De Ridder
en Bureau Europa in Maastricht,
RAM Foundation in Rotterdam en
in het Hedge House en de tuin van
Buitenplaats Kasteel Wylre. In het buitenland is zijn werk te zien geweest
bij de Verbeke Foundation in Kemzeke
in België en zijn meest recente
onderzoek was in Cairns, Australië.

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie.
Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.
In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen,
die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.
Om de vraag naar onze machines aan te kunnen zijn we op zoek naar een aantal ambitieuze
medewerkers.

■ Engineer
■ Documentation engineer
■ Technisch inkoper
■ Administratief / boekhoudkundig
medewerker (20 uur/week)
We zoeken naar gemotiveerde collega’s met verantwoordelijkheidsgevoel
die met ons onze ambitieuze toekomstplannen gaan realiseren.
Sormac biedt een fijne werkomgeving en daarnaast de mogelijkheid om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee fit te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.
Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op 06 42 907 310.
We horen graag van je.
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Toneelvoorstelling Comedia Leunen
Toneelvereniging Comedia speelt in de weekenden van zaterdag 10 en
zondag 11 maart en zaterdag 17 en zondag 18 maart haar nieuwe
uitvoering ‘Bruintjes bier bruist beter’ in MFC De Baank in Leunen.
De spelers van toneelvereniging
Comedia zijn sinds september onder
leiding van regisseuse Marja Witlox
aan het repeteren voor de uitvoeringen. Het stuk speelt zich af in het atelier van kunstschilder Vincent Vlugter.
Hij denkt zelf de ‘Rembrandt allertijden’ te zijn, maar zijn omgeving denkt
er het hunne over. Zijn verloofde wil
graag dat hij zijn doeken voor veel
geld verkoopt zodat ze eindelijk eens
kunnen gaan trouwen, maar helaas.
Op een dag komt er een grote
bierbrouwer bij Vincent op bezoek
en die voelt zich meteen thuis in het
atelier. Als schilder doet deze brouwer
het niet zo slecht en de rollen worden omgedraaid. Een journalist die er

met beide benen intrapt, een secretaresse die er de zenuwen van krijgt,
een hoteleigenaar die laaiend is op
de bierbrouwer en de dochter van de
bierbrouwer die graag als naaktmodel
wil werken, maar niet weet dat haar
vader in dat betreffende atelier werkt:
dat zijn de ingrediënten voor een
absurde klucht met effectvolle vergissingen. De show begint op zaterdag
10 maart en 17 maart om 20.00 uur.
Op zondag 11 maart is deze om
19.00 uur en op zondag 18 maart begint
de middagvoorstelling om 14.30 uur.
Neem voor meer informatie contact op
via comedia.leunen@gmail.com of via
06 12 43 02 09 op donderdag- en vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur.

Korenmiddag bij ‘t Schöpke
In WOC ’t Schöpke in Venray vindt op zondagmiddag 11 maart een korenmiddag plaats.
Popkoor The Inspiration uit Blerick en Klapa Per Caso uit Venray treden op.

De natuur dat ben jij

Boekenweek
BiblioNu Venray
Bij de bibliotheek in Venray wordt op zaterdag 10 maart om
11.30 uur de Boekenweek geopend. Daarna volgt een lezing ‘De natuur
dat ben jij’, door Marike van Eijs. Het thema is dit jaar Natuur.
In samenwerking met Stichting
Natuurlijk Gezond Noord-Limburg
zijn er tijdens de Boekenweek in de
bibliotheek diverse stands ingericht
en worden er activiteiten georganiseerd om bezoekers te informeren
en te inspireren over natuurlijke gezondheid. In de bibliotheek liggen literaire landkaarten,
growing paper ansichtkaarten
en het Boekenweekmagazine
klaar. Op woensdag 14 maart van
14.00 tot 17.30 uur is er een belevingsmarkt met natuurlijke therapieën die bezoekers zelf kunnen
ervaren.

Popkoor The Inspiration

Het repertoire van Popkoor
The Inspiration is gebaseerd op de jaren
70 en 80. Nummers als ‘Time after time’
en ‘Crazy little thing called love’ maken
er deel van uit, maar ook ‘Lollipop’ en

‘Chirpy chirpy cheep cheep’. Een speciale plaats in het oeuvre is ingeruimd
voor ‘You’re the inspiration’ als lijflied
van het koor. Bij ieder lied wordt een
choreografie uitgewerkt. Klapa Per
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Caso zingt hoofdzakelijk Klapa-muziek.
Deze muziek is afkomstig uit Kroatië
en wordt vooral gezongen aan de
Dalmatische kust.De korenmiddag begint
om 14.00 uur en de toegang is gratis.

Gezondheid
Bij het platform voor natuurlijke gezondheid zijn therapeuten
aangesloten die samen de natuur-

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

lijke gezondheid in de regio op
de kaart zetten. Ze informeren,
inspireren en verbinden door presentaties en demonstraties over
natuurlijke gezondheid.

Boekenweekmagazine
De bibliotheek biedt tijdens
de Boekenweek een cadeau aan:
de literaire landkaart. Op deze
uitvouwbare kaart is Nederland
vormgegeven in tekst. De twaalf
provincies zijn opgetekend uit
boekfragmenten die een natuurlandschap omschrijven. Het gratis
boekenweekmagazine staat naast
thematische titels vol met actuele
tips- en uitgaven, aangevuld met
interviews en reportages.

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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Agenda t/m 15 maart 2018
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Internationale vrouwendag
Thema gelijkwaardigheid

Jongerenmiddag
Alles over schedels

Alzheimercafé
Theater van de herkenning

Tijd: 10.00-11.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Jongeren-IVN Geijsteren-Venray
Locatie: De Alde Schôl Geijsteren

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Startersdag

Solisten en Ensemblefestival

Dorpsraadvergadering

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

Tijd:14.00-22.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Ons Genoegen
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Smakt-Holthees
Locatie: ’t Pelgrimshuis Smakt

Uitreiking Starter van het Jaar

Muziekvoorstelling
Phil Collins Live Experience

Informatieavond
aanleg glasvezel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: aannemer Spitters
Locatie: MFC De Baank Leunen

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

vr
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Dorpsraadvergadering

Toneelvoorstelling
Bruintjes bier bruist beter

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Comedia
Locatie: MFC De Baank Leunen

Belastingspreekuur

Voorstelling
Pentagram Mysterie

Tijd: 18.00-20.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Venray en Synthese
Locatie: BiblioNu Venray

Bijeenkomst Actief burgerschap
Tijd: 18.30-21.00 uur
Organisatie: provinciaal Platform voor Diversiteit
Locatie: Stichting Injaz Venray

zo
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Gemeenteraadsdebat
Venray Kiest
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Omroep Venray
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Veulen
Locatie: gemeenschapshuis De Hoefslag

Tijd: 20.15-23.00 uur
Organisatie: Zang- en theatergroep Oker Overloon
Locatie: Schouwburg Venray

Thema-avond met
PvdA-Tweede Kamerlid Gijs van Dijk

Openbare dorpsraadvergadering

Zwarte Markt

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Oostrum
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham

Tijd: 09.00-16.30 uur
Organisatie: Organisatieburo Van Aerle
Locatie: Evenementenhal Venray

Impulsmarathon

Dialoogcafé ‘Elkaar zien’

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: PvdA Venray
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Menvereniging Peel en Maas
Locatie: terrein Rouwkuilenweg – Pottevenweg
Ysselsteyn

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Venray in dialoog
Locatie: Proeflokaal Goesting

Dans-je-vrij-avond

Natuurwerkdag

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Team Dans je Vrij
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start Bakelse Dijk Merselo

Voetbalquiz

Opening solo-expositie Stefan
Cools – Liquidarium Meconii

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kantine SV Leunen
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Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Halfvasten

Solisten en Ensemblefestival

Tijd: 21.00-01.00 uur
Locatie: Anno ’54 Venray

Tijd: 14.00-19.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging Ons Genoegen
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Cirque Du Foyer

Korenmiddag

Tijd: 22.00-03.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: The Inspiration en Klapa Per Caso
Locatie: wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke Venray

Fruitbomen snoeien

Luister Lounge

Tijd: 09.30-14.00 uur
Organisatie: IKL Limburg
Locatie: hoogstamboomgaard De Blakt Oirlo

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Schouwburg Venray en EHM Productions
Locatie: Schouwburg Venray

Hartcafé

Toneelvoorstelling
Bruintjes bier bruist beter

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Hartgroep Nederland
Locatie: Den Hoebert Venray

Kies Techniek
Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Raayland College Venray

wo
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Toneelvoorstelling
Debby Petter – In mijn hoofd

do
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Open dag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Groene Kruis Wijkverpleging Venray
Locatie: medisch centrum Antoniusveld Venray

Dansevent
Dutch Open West Coast Swing 2018
Tijd: 20.00 uur
Locatie: hotel restaurant Asteria Venray

Cabaretvoorstelling
Jasper van Kuijk – Janus
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Reprise cabaretvoorstelling
Tineke Schouten – T-splitsing
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Comedia
Locatie: MFC De Baank Leunen

ma
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Bijeenkomst
met schrijver Tommy Wieringa
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Schouwburg Venray

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

Chiropractor Ben Zacherl (41) werd geboren in Wisconsin in de Verenigde Staten. Tien jaar geleden besloot hij naar Nederland te komen.
Vanuit Venray startte Ben samen met collega’s drie praktijken. Ook vond hij in Venray een nieuwe passie. Deed hij in Amerika nog aan worstelen,
American football en handbal, tegenwoordig gaat zijn hart sneller kloppen van een spannend potje jeu de boules. Deze week wordt hij geplukt.
“Mensen uit Wisconsin staan
bekend als simpel en eerlijk. What you
see, is what you get”, begint Ben.
“In het gebied waar ik vandaan
kom, leven meer paarden en koeien
dan mensen. Iedereen zwaait er
naar elkaar.” Zijn ouders waren allebei leraar, maar Ben wist vanaf zijn
zesde al dat hij dokter wilde worden.
“Ik hou van mensen helpen”, legt hij

uit. “Ik wist al snel dat ik chiropractor
wilde worden. Mijn voornaamste doel
is om mensen weer verder te helpen
met hun leven en te zorgen dat ze
weer gewoon kunnen gaan werken als
ze ergens last van hebben.” Toch zette
hij zijn wens om chiropractor te worden nog even opzij. Na de universiteit
ging hij eerst voor huisarts studeren.
“Ik moest daar te veel met medi-

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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cijnen werken”, vertelt hij. “Ik vind
persoonlijk dat paracetamol niet altijd
de juiste oplossing is. Het lichaam is
zo gemaakt dat het zichzelf vaak kan
repareren. Mensen kunnen van veel
meer dingen zelf genezen dan ze denken. Chiropractie is niet alleen maar
gewrichten kraken, mensen leren om
zichzelf te herstellen hoort er ook bij.”

Snel Nederlands
geleerd
Rond zijn dertigste kwam Ben
naar Nederland. Eerst woonde hij een
jaar in Venlo. Daarna kwam hij naar
Venray, waar hij nu ook een chiropractiepraktijk heeft. “Venray vond
ik meteen leuker dan Venlo”, vertelt
hij. “Het is kleiner, daar houd ik van.
Dat is nogal een verschil met waar
ik vandaan kom. Mijn ouders moeten een half uur in de auto zitten om
hun boodschappen te doen en dat is
dan nog relatief dichtbij. Wil je bijvoorbeeld een keer naar een concert, dan moet je altijd ver reizen en
ergens blijven overnachten. Hier is iets
al ver weg als je er niet zo naartoe
kunt fietsen.” In Venray is ook veel te
doen, stelt Ben. “In de VS kun je jagen
en vissen. Hier is veel meer cultuur.”
Hoewel het in het begin nog lastig
voor hem was om mensen te leren
kennen, ging dat uiteindelijk toch
goed. “Gelukkig heb ik snel de taal
geleerd. Het is in Venray wat meer
‘ons kent ons’ dan in de Verenigde
Staten. En mensen zijn heel druk.
Als je bij iemand langs wilt gaan, moet
je dat wel van tevoren inplannen.”
Door zijn praktijk leerde hij veel men-

sen kennen. “Ik kom altijd heel veel
mensen tegen die graag een praatje
willen maken.”
In Amerika was hij een echte spor-

ter. “Ik deed aan American football,
worstelen en handbal. En daarnaast
was ik ook muzikant en dj. Ik speelde
veel in bandjes, dat doe ik nu niet
meer. Misschien als ik gepensioneerd
ben wel weer”, lacht hij. “Want ik hou
echt van muziek. Ik treed nog wel
eens op als dj, maar ik voel me steeds
vaker een oude vent tussen de jongeren.” Sporten heeft hij echter niet
opgegeven, al heeft hij in Venray wel
een heel ander soort sport gevonden.
“Ik speel tegenwoordig jeu de boules.
Lekker tussen de bejaarden. Waarom
ik het zo leuk vind? Geen idee eigenlijk. Ik sponsorde de lokale club en zij
nodigden mij uit eens mee te spelen.
Ik was meteen verslaafd.” Behalve jeu
de boules doet hij ook aan frisbeegolf. “Daarbij moet je met een frisbee
in zo weinig mogelijk beurten naar
een bepaald punt komen”, legt hij uit.
Samen met zijn zwangere vrouw
Hang en zijn 14-jarige tweeling Sam
en Levi woont Ben sinds 2 jaar in het
huis dat bij zijn praktijkruimte aan de
Langstraat hoort. De tweeling werd in
Amerika geboren, maar is inmiddels
meer Nederlands dan Amerikaans.
Al kozen ze wel voor de typisch
Amerikaanse sport basketbal. Het huis
is wat gedateerd en het gezin is dan
ook continu bezig met het opknappen ervan. “En binnenkort ga ik weer
terug naar de luiers. Dat is toch wel
spannend.” Voor de toekomst wil hij
het liefst nog een betere balans tussen
werk en privé krijgen. “Ik ben altijd
druk. Ik mag het wel wat rustiger aan
gaan doen. Dat betekent misschien
wel wat minder gaan werken. Zo heb
ik weer meer tijd voor andere dingen.”

Op ons vollegrondsgroentebedrijf in Maasbree telen we dagelijks
verse groenten voor de versmarkt en industrie. Wegens uitbreiding
van ons assortiment zijn wij op zoek naar een fulltime

ALLROUND
MEDEWERKER/
TRACTORCHAUFFEUR m/v
Wij vragen:
• Mbo werk-en denkniveau, bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een pre;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.
Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt
op je capaciteiten en deskundigheid als allround medewerker/
tractorchauffeur.
Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar info@groentemakers.nl
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website.
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10 JAAR
MOTORGARANTIE!

T/PM

1400

KG
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KORTING!

€204,-

TOT WEL

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021
Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Deskundig advies.

495,-

Gratis bezorging.

Niet goed, geld terug.

Frank

heeft. Zelfs op zondag!

telefoon, wat u het liefste

de balie, online of via de

Center assisteren u aan

specialisten in ons Service

dan zijn we er voor u. Onze

apparaat dat defect is? Ook

technisch probleem of een

te komen drinken. Heeft u een

gewoon even een kopje kofﬁe

aankopen, advies, vragen, of om

van de week terecht voor al uw

geopend. Bij ons kunt u elke dag

Daarom zijn wij 7 dagen per week

wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk.

in het vaandel. Als u ons nodig heeft staan

Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

GRATIS
BEZORGD!

204,-

-/-

-/-

204,-

INRUILKORTING

tijdens het drogen
• EasyClean ﬁlter: eenvoudige reiniging
van het condensatieﬁlter

• AutoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt

• Geluidsniveau 66 dB

INRUILKORTING

495,-

66
dB

KG

699,-

en zuinig wassen

• EcoSilence Drive: extreem stil, duurzaam

• Resttijdweergave

• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• 1400 t/pm

• Vulgewicht 1-7 KG

• Energieklasse A+++

7

• Energieklasse A++

• Vulgewicht 1-8 KG

WARMTEPOMPDROGER / WT45H281

WASMACHINE / WAT28490
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699,-

GRATIS
BEZORGD!

7 dagen per
week geopend!
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Tummers

