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Laatste zetel
naar CDA Venray
De uitslag van de verkiezingen is nu écht binnen. Na een hertelling op maandag 26 maart kon daarom ook de laatste restzetel toegewezen worden. Met een minimaal
verschil van twee stemmen werd de laatste restzetel toegekend aan CDA Venray. “Opgelucht...maar toch ook wel een beetje teleurgesteld”, liet Venray Lokaal weten.
De partij legt zich bij de uitslag neer: “Eerlijkheid duurt het langst. De democratie heeft besloten.” Met deze uitslag krijgt het CDA negen zetels in de nieuwe gemeenteraad. Venray Lokaal houdt de vijf zetels die ze woensdag 21 maart al binnensleepte en wordt daarmee de tweede partij in de gemeente. Lees verder op pagina 08

Raadsleden nemen afscheid
De raadsleden die geen zitting meer nemen in de nieuwe gemeenteraad, hebben dinsdag 27 maart
afscheid genomen. De vertrekkende raadsleden kregen deze avond het zilveren bijtje uit handen van
burgemeester Hans Gilissen. Raadslid Ingeborg de Barbanson (VVD) werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau, vanwege haar onafgebroken lidmaatschap van de raad sinds 2006.
“Nog één keer komen we in deze
samenstelling bijeen”, begon burgemeester Hans Gilissen de speciale
raadsvergadering waarin afscheid
genomen werd van de vertrekkende raadsleden. “We hebben hier
vaak met z’n allen gezeten. Vier jaar
lang hebben we hier beraadslaagd,
besluiten genomen en gediscussieerd. We waren het niet altijd met
elkaar eens, maar we hebben ieder
vanuit ons eigen politieke perspectief gedaan wat we konden om
Venray te dienen.” Eén ding viel de

burgemeester en voorzitter van de
gemeenteraad de afgelopen jaren op.
“Ondanks alle commotie die zich soms
aandiende, kruitdampen of opwinding,
ging iedereen altijd aan het werk vanuit, heel romantisch gezien, ons aller
liefde voor Venray. Iedereen deed zijn
of haar werk vanuit passie. Ik hoop dat
u allemaal met voldoening terugkijkt
op de afgelopen jaren. Daar heeft u
recht op.”
Alle vertrekkende raads
leden, Kamelya Ertürk (CDA), Esther
Hoppenreijs (D66), Ton Teeuwen

(CDA), Emiel Beerkens (D66), Bram
Dirkx (VVD), Ronald van Hal (SP),
Leo Philipsen (CDA), Wim Schellen
(Lijst Schellen), Arie Vullings (CDA) en
Erik Vullings (CDA), kregen deze avond
het zilveren bijtje van de gemeente,
als blijk van waardering voor hun inzet
als volksvertegenwoordigers.

‘Iemand die voet bij
stuk houdt’
Voor VVD-fractievoorzitter
Ingeborg de Barbanson was er ook

nog een lintje, dat zij ontving omdat
ze twaalf jaar lang onafgebroken deel
uitmaakte van de gemeenteraad.
Burgemeester Gilissen: “We kennen
Ingeborg de Barbanson als een
buitengewoon bevlogen politica.
ze heeft zich altijd laten kennen als
iemand die voet bij stuk houdt en
die zich niet zomaar de kaas van
het brood laat eten. Ik kijk terug
op een buitengewoon plezierige
samenwerking.” De Barbanson sprak
na haar benoeming de raad voor de
laatste maal toe. “De meeste van
jullie weten dat dit best wel wat met
mij doet. Ik heb altijd gezegd: ‘ik hoef
dat ding niet’, het is alleen maar
een teken dat je iets heel lang hebt
gedaan en zegt niets over hoe goed

je het hebt gedaan. Maar na twaalf
jaar is er ook bij mij voortschrijdend
inzicht opgetreden. Ik accepteer de
benoeming met alle liefde en vooral
met respect voor alle raadsleden,
commissieleden en steunfractieleden
die ons werk mogelijk maken.
Jullie waren geweldig om mee te
werken. We zijn een apart zooitje
bij elkaar hier. Het ging er af en
toe fel en hard aan toe tijdens
discussies, maar ik heb nog nooit
een vergadering meegemaakt
waarin we niet na afloop een
borreltje met elkaar konden drinken.
Ik ben ongelofelijk trots op jullie en
ga zeker bij veel van jullie nog eens
koffie drinken, want daar heb ik dan
eindelijk weer eens tijd voor.”
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Evaluatie Cultura Venray

‘Muziek in de klas’ wordt ‘Cultuur in
de klas’
Cultura Venray is samen met vier basisscholen in de gemeente Venray
bezig met de pilot ‘Cultuur in de klas’. Dit project gaat na de zomervakantie
voor alle basisscholen ‘Muziek in de klas’ vervangen, dat oorspronkelijk
werd geregeld door Kunstencentrum Jerusalem. Nadat het kunstencentrum
moest stoppen, evalueerde Cultura Venray het muziekonderwijs en
uiteindelijk adviseerde de gemeente dat een verbreding van ‘Muziek in de
klas’ naar ‘Cultuur in de klas’ de beste oplossing was.
Muziekonderwijs werd op de
Venrayse basisscholen die daarvoor
gekozen hadden, geregeld met het
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cursusaanbod Muziek in de klas,
waarbij muziekdocenten vanuit
Kunstencentrum Jerusalem om de
week een muziekles verzorgde aan
een paar klassen van de school.
Met het stoppen van het
Kunstencentrum verdween Muziek in
de klas bij de scholen. Cultura Venray
werd opgericht om zich in plaats van
het kunstencentrum op cultuur in
Venray te richten. Doordat het project
Muziek in de Klas stopte en er een
hiaat ontstond voor het muziekonderwijs, startte Cultura Venray twee
projecten: het FMV Steunpunt met
name voor muziek in de harmonie- en
fanfarewereld en een onderzoek naar
Muziek in de Klas. Cultura Venray
onderzocht de ervaringen van de
basisscholen met Muziek in de klas en
concludeerde dat hoewel de ervaringen over het algemeen positief waren,
er toch meer behoefte was aan een
breder aanbod dan alleen muziek.
Zij adviseerde gemeente Venray
daarom vorig jaar om Muziek in de
klas te verbreden naar Cultuur in de
klas om in die behoefte te voorzien.

Gemeente
geeft 100.000 euro
Waar scholen bij Muziek in de
klas zelf nog bij moesten dragen aan
de kosten, waardoor niet alle scholen in de gemeente hieraan meededen, wordt Cultuur in de klas voor
het grootste gedeelte gefinancierd
door gemeente Venray. “Voorwaarde
was wel dat het programma breder
moest worden en dat alle scholen
in de gemeente mee moesten kunnen doen. Ook moet de focus zoveel
mogelijk komen te liggen op lokale
cultuuraanbieders”, legt Sanne Aben
van Cultura Venray uit. Cultura Venray
ontvangt 100.000 euro van de
gemeente om Cultuur in de klas uit te
kunnen voeren, 50.000 euro meer dan
dat er beschikbaar was voor Muziek
in de klas. De scholen zelf gaan straks
ook bijdragen door hun cultuurbudget
van 11,80 euro per kind hiervoor in te
zetten.
Het grote verschil met Muziek in
de klas is dat Cultuur in de klas zich

Kinderen van de Montessorischool doen een dierendans
in een van de lessen van Cultuur in de klas
op meer disciplines richt. Behalve
muziek, bemiddelt Cultura Venray
ook tussen scholen en cultuuraanbieders op het gebied van drama,
kunst, dans en cultureel erfgoed.
Aben: “Wij weten precies wat er
speelt in het culturele veld in Venray
en proberen dit te trechteren voor de
scholen. Voor Cultuur in de klas ontwikkelen we een website waarop
al onze cultuuraanbieders komen te
staan. Die zijn zoveel mogelijk lokaal.
Denk aan Schouwburg Venray, het
Odapark, Venrays Museum of lokale
verhalenvertellers, dans- en muziekdocenten of kunstenaars. Scholen kunnen op de website het aanbod zien en
lessen inplannen.” Het hoger liggende
doel is om het onderwijs te verbinden
met het naschoolse. Aben: “Zodat kinderen hun weg gemakkelijk weten te
vinden naar bijvoorbeeld de harmonie,
de dansschool of de Venrayse musea.
We willen dat alle kinderen kennis
kunnen maken met de cultuurdisciplines die we in Venray hebben.”
Basisscholen EigenWijs uit Oirlo,

De Klimboom en De Krokodaris uit
Venray en Montessorischool Venray
doen mee met de pilot Cultuur in de
klas. De komende maanden maken
zij al gebruik van het lesaanbod van
Cultura Venray. Welke lessen of thema’s ze kiezen, is helemaal aan de
school zelf. Directeur Hans Hebben
van EigenWijs legt uit: “Als school kun
je zelf kijken welke lessen het beste
passen bij je onderwijs. Zo kun je
cultuuronderwijs koppelen aan projecten of thema’s. Het is echt maatwerk.” De Montessorischool werkt
veel met thema’s. “Dus kijken we nu
wat er goed aansluit”, aldus Gea van
den Beuken van de Montessorischool.
“Wij zijn op dit moment bijvoorbeeld
bezig met een thema over het dierenrijk. Via Cultuur in de klas komt het
vlinderlaboratorium van het Odapark
naar de school, komt dansschool Dizzy
Dance danslessen verzorgen waarin
kinderen leren hoe een tijger sluipt
of een olifant stampt en krijgen de
kinderen muzieklessen in datzelfde
thema.”

Met de verbreding van muziek naar
cultuur zijn de pilotscholen tevreden.
“We vinden het super”, aldus Van den
Beuken. “Het levert een kruisbestuiving
van kwaliteiten op. En we beseffen nu
steeds beter wat Venray op cultureel
gebied te bieden heeft. Daar willen we
de kinderen bewust van maken, want
helaas komen zij hiermee niet allemaal
in aanraking. Met Cultuur in de klas
willen we hun nieuwsgierigheid prikkelen.” Aben vult aan: “Er gebeurt ontzettend veel hier in Venray. Dat willen
we allemaal gaan stroomlijnen.”

Kick-off
De pilot is nu gestart met vier
scholen, maar vanaf volgend schooljaar mogen alle basisscholen in Venray
gebruik maken van Cultuur in de klas.
De kick-off van het project vindt plaats
op woensdag 23 mei. Dan kunnen alle
basisscholen kennismaken met Cultuur
in de klas. De pilotscholen delen hun
ervaring en er zijn speeddates met
cultuuraanbieders en verschillende
workshops.

Man aangehouden met harddrugs op zak
De politie van Venray heeft in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 maart een man aangehouden die ruim veertig pillen harddrugs in zijn
bezit had. Hij moet voor de rechter komen.
De 30-jarige man werd in het
centrum van Venray
aangehouden. Hij bleek geen
vaste woon- of verblijfplaats te
hebben. Hij had XTC-pillen en
MDMA op zak, blijkt uit een

voorlopig onderzoek. De man is
opgepakt. Voor een soortgelijk
delict zou hij woensdagochtend bij
de rechtbank van Roermond
moeten verschijnen, maar daar kon
hij geen gehoor aan geven, omdat

hij ingesloten zat in het
cellencomplex. Voor de zaak in
Venray is hij gehoord, waarna hij is
vrijgelaten en een dagvaarding
heeft gekregen. Hij zal zich
opnieuw bij de rechtbank moeten

verantwoorden, zowel voor de
eerdere zaak als de zaak van deze
week. Daarnaast heeft de man
een gebiedsontzegging voor
Venray opgelegd gekregen voor
twee weken.
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Werkzaamheden haven
Wanssum van start
Voor gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt er de komende weken gewerkt aan de waterkering in
de haven van Wanssum. Er komen nieuwe damwanden om te kunnen voldoen aan het gewenste beschermingsniveau.
De werkzaamheden bestaan
uit het verwijderen van de dam ter
hoogte van Agrifirm, het plaatsen
van nieuwe dam- en keerwanden
en het aanvullen van grond achter
de nieuwe damwanden. De nieuwe
damwanden hebben een lengte van
6 tot 16 meter. Tussen Agrifirm tot
en met de Jumbo worden de damwanden vanaf land aangebracht.
In de industriehaven gebeurt dat
vanaf het water. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de
nieuwe damwanden brengen geluid

en mogelijk trillingen met zich mee.
Het geluid is goed hoorbaar voor
bewoners en bedrijven in het centrum
van Wanssum.
Nadat de nieuwe damwanden zijn
aangebracht, volgt de afwerking van
de waterkering. De oude oeverconstructies en dam worden verwijderd.
De ruimte achter de nieuwe damwanden wordt aangevuld met klei en
zand. Om de waterkering af te maken,
wordt een betonnen waterkering
geplaatst die voor een gedeelte in de
dijk zit. Voor de verankering van de

Zakkenrolster
van bejaarde vrouwen
gezocht
De politie in Venray is op zoek naar een vrouw die op vrijdag 12 januari
in Venray de portemonnee van een bejaarde vrouw heeft gestolen en
diezelfde dag meer dan 1.500 euro heeft gepind van de bankrekening van
de oudere vrouw.

damwanden worden ankers geboord
in het dijklichaam.
Momenteel worden de werkterreinen ingericht en materiaal en
machines aangevoerd. Aansluitend
wordt de bestaande dam verwijderd,
nieuwe damwanden geplaatst en de
waterkering afgemaakt. De werkzaamheden aan de waterkering
in de jachthaven aan de kant van
de Jumbo vinden plaats van eind
maart tot en met begin juli. Er wordt
gewerkt op werkdagen tussen
07.00 en 19.00 uur.

Directeur is tevreden

Minder aanmeldingen
voor Raayland College
Middelbare school het Raayland College in Venray heeft in 2018 minder aanmeldingen voor
brugklasleerlingen gekregen dan in de voorgaande jaren. Toch is de school tevreden over de 272 nieuwe
aanmeldingen. Het totaal aantal aanmeldingen voor de drie scholen van LVO Noord, waaronder ook het Dendron
College in Horst en het Bouwens in Panningen vallen, is wel toegenomen.

De politie heeft bewakingsbeelden
vrijgegeven waarop de verdachte
vrouw geld opneemt in Venray en
Helmond. Ze wordt ervan verdacht
portemonnees gerold te hebben
in deze twee plaatsen. In Helmond
stal ze op woensdag 10 januari de
portemonnee van een bejaarde
vrouw bij een supermarkt. Later die
dag is er een bedrag van enkele
honderden euro’s gepind van de
rekening van het slachtoffer. In Venray
gebeurde twee dagen later iets
soortgelijks. De portemonnee van
een bejaarde vrouw werd in een
drogisterijketen aan de Grotestraat

in Venray gestolen. Ook zij werd
slachtoffer van pinpasfraude toen
diezelfde dag meer dan 1.500 euro
van haar rekening werd gepind bij
de pinautomaat van de Rabobank
aan het Schouwburgplein in Venray.
Ook is er geprobeerd geld over te
maken van de spaarrekening naar
de lopende rekening. De politie
vraagt hulp bij het achterhalen van
de identiteit van de verdachte om de
zaak te kunnen oplossen. Als iemand
de vrouw herkent, kan diegene
contact opnemen met de politie via
0900 88 44. Tips anoniem doorgeven
kan via 0800 70 00. (Foto: politie)

Emté wordt Jumbo
Supermarktbedrijven Jumbo en Coop hebben dinsdag 27 maart de
verdeling bekendgemaakt van de onlangs overgenomen filialen van
supermarktconcern Emté. De Emté-vestiging in Venray wordt een Jumbo.
Onder voorbehoud voor goedkeuring van toezichthouder Autoriteit
Consument en Markt (ACM) komen
79 Emté-winkels onder de Jumboformule te vallen en 51 onder die van
Coop. Begin maart werd al aangekondigd dat Emté haar 130 vestigingen
ging verkopen aan de twee super-

markten. Emté zou te klein zijn voor
de toekomst, stelde het bedrijf toen.
Naar verwachting spreekt de ACM in
de loop van het jaar uit over de voorgenomen overname. Naar verwachting zal de transitie naar de Jumbo en
de ombouwperiode in de loop van
2019 zijn voltooid.

30 maart t/m 2 april
Het Raayland College ontvangt
dit jaar 22 minder nieuwe leerlingen
dan in 2017. Het jaar daarvoor waren
er 385 aanmeldingen. Het Dendron
College in Horst ging van 336 leerlingen in 2017 naar 383 in 2018.
Het Bouwens in Panningen ontving in
2017 270 nieuwe brugklassers en dit
aantal steeg tot 293 in 2018. Het totaal
aantal leerlingen van cluster LVO
Noord, dat gevormd wordt door deze
drie scholen, steeg dus wel. “Voor alle
scholen was een daling in het aantal leerlingen verwacht. We zijn heel
trots”, aldus het scholencluster.
Het Raayland College is de enige
school van het cluster dat inderdaad
naar verwachting minder leerlin-

gen trekt dit jaar. “Maar minder
aanmeldingen betekent niet dat de
school het slecht doet”, relativeert
een woordvoerster van LVO Noord.
“Voor alle drie de scholen was een
daling verwacht vanwege de krimpregio. Er worden minder kinderen
geboren in Limburg, dus dat betekent ook steeds minder leerlingen.
Die trend zet nog wel even door.
Het Bouwens en het Dendron College
hebben door een paar onvoorspelbare factoren toch meer aanmeldingen gehad dan verwacht. Zo was het
Dendron College net tot Superschool
benoemd en ging er toevallig een
hele schoolklas naar het Bouwens,
waar er dat vorig jaar maar twee

leerlingen van die school waren.
Je kunt het leerlingenaantal nooit
goed voorspellen, want schoolkeuze
blijft heel persoonlijk.”
Cisca Zweers, locatiedirecteur van
het Raayland College: “We zijn blij
met het aantal nieuwe leerlingen dat
zich aangemeld heeft. We staan klaar
om hun allen een goede schooltijd te
bezorgen. We heten alle leerlingen
en ouders dan ook van harte
welkom. We bedanken hen voor hun
aanmelding en het daarmee in ons
gestelde vertrouwen. We zien onze
nieuwe leerlingen graag allemaal
op woensdag 20 juni voor de eerste
kennismaking met klasgenootjes en
mentor.”
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Sporen die bleven Heide

Je loopt er regelmatig voorbij en staat dan misschien niet altijd stil bij het verhaal achter sommige gebouwen, zuilen of plakkaten in je omgeving. HALLO Venray dook de archieven in en zocht verhalen achter de
diverse monumenten. Deze week het monument Sporen die Bleven in Heide.

genoemd. Tijdens de kleinere razzia’s
die volgden in de weken daarop zijn
nog eens ruim duizend mannelijke
inwoners uit het gebied tussen Maas
en Peel opgepakt. Ook deze groep
behoort tot de slachtoffers van de
Grote Kerkrazzia.

Helm Voesten

Aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog waren vrijwel alle
Duitse jongens en mannen ingelijfd in het leger. Daarom nam de
bezetter in de herfst van 1944 de
beslissing om ruim drieduizend
jongens en mannen uit het gebied

tussen Maas en Peel in Limburg verplicht tewerk te stellen in fabrieken,
aan spoorwegen en op boerenbedrijven in Duitsland. Op zondag 8 oktober vond de eerste en grootste razzia
plaats in vele dorpen in Noord- en
Midden-Limburg. Hierbij werden

tweeduizend jongens en mannen met
geweld bijeengedreven en gearresteerd. Een groot deel van de mannen werd opgepakt toen ze na de
afloop van de mis de kerk verlieten.
De deportatie van deze mannen wordt
daarom ook wel de Grote Kerkrazzia

In het zicht van de bevrijding vond
ook in Heide op 16 en 17 oktober 1944
eenzelfde gebeurtenis plaats, die
hard aankwam bij de gezinnen in het
kleine dorp. ‘s Morgens werd een aantal mannen uit huis gehaald en meegevoerd naar Duitsland, om daar te
gaan werken voor de Duitse bezetter.
Dertien mannen werden opgepakt,
waaronder Helm Voesten. Hij weigerde mee te gaan en werd daarop ter
plekke neergeschoten door de bezetter. Hij overleefde de gebeurtenis niet.
De andere mannen werden zo’n zes
maanden tewerk gesteld in de Duitse
oorlogsindustrie. Zij keerden na de
bevrijding allemaal terug naar Heide.
De meeste dwangarbeiders leefden onder zware omstandigheden.
Zij moesten hard werken in fabrieken
en op boerderijen en woonden vaak
onder slechte omstandigheden en
slechte hygiëne. Ook was het koud en
was er te weinig te eten. Daarnaast
leefden de mannen in grote onzekerheid over hun eigen leven en vreesden ze regelmatig voor de geallieerde

bombardementen op de fabrieken
waarin ze tewerkgesteld waren.
Ze wisten daarnaast ook niet hoe
het met hun achtergebleven familieleden was. Na de bevrijding,
ruim een half jaar na de Grote
Kerkrazzia, bleek dat 120 dwangarbeiders uit Noord- en MiddenLimburg hun tewerkstelling niet
overleefd hadden. De rest keerde
terug naar huis, maar velen van
hen hadden nog lang fysieke en
mentale klachten van hun tewerkstelling.

Stichting Deportatie
oktober 1944
Ter herdenking aan de deportaties van 1944 in Noord- en MiddenLimburg werd er verspreid over
Noord- en Midden-Limburg een
monumentreeks opgericht. In 45
dorpen, waaronder in Heide, staat
een monument. De reeks werd
opgericht in 2004, naar aanleiding van zestig jaar bevrijding en
zestig jaar deportatie. Het was een
initiatief van Stichting Deportatie
oktober 1944 Noord- en MiddenLimburg. Het monument in Heide
staat aan de Heidenseweg.
Bronnen: www.kerkrazzia.nl,
www.4en5mei.nl en ‘Sporen die Bleven’
van APM Cammaert
(Foto: Rob Beckers)

Nieuwe indeling
wijkagenten Venray
De politie in Venray heeft een nieuwe indeling gemaakt van de
wijkagenten over de verschillende gebieden in Venray. Zo hoopt zij de
bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de burgers te vergroten.

NK Legpuzzel:
‘Volgend jaar nieuwe kans’
Het team van de Venrayse Peter van Beek is in de achterhoede geëindigd bij de finale van het
NK Legpuzzel op zaterdag 24 maart. Samen met zijn vriendin Kim en haar ouders Mia en Leo Janssen
uit Horst vormde hij een vierkoppig team. “Helaas is deze voor ons maar matig gegaan. We zijn in de
achterhoede van het peloton geëindigd, 26e van de 28”, stelt het team. “De winnaars, met een tijd
van 1 uur en 8 minuten, waren weergaloos. We hebben de grote tekenaar Jan van Haasteren met
zijn team ontmoet, wat erg leuk was. Alles bij elkaar hebben we gezegd dat we volgend jaar voor
een nieuwe kans gaan.” (Foto: Dimmy Olijerhoek)

Venray wordt verdeeld in twee
gebieden, Venray-west en Venrayoost. In het westelijk gedeelte zijn drie
wijkagenten verbonden en aan het
oostelijk gedeelte vier. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor hun
gebied, in plaats van dat ze, zoals nu,
per agent aan één gebied verbonden
zijn. “Zo hopen we de bereikbaarheid
en beschikbaarheid voor burgers en
onze partners te vergroten”, stelt zij.
“De situatie is echter zo dat de wijkagenten meer ingezet moeten worden voor andere politietaken, wat
ten koste zal gaan voor de daadwerkelijke aanwezigheid in de wijken en
dorpen.” Venray-west bestaat uit het
centrum van Venray, de Oranjebuurt,
Veltum, Vlakwater, Brabander,

Smakterheide, Ysselsteyn, Vredepeel,
Merselo, Heide, Veulen, Leunen,
industriegebied Smakterheide, bedrijventerrein Keizersveld, VieCuri ziekenhuis, Raayland College en sportpark
De Wieën. Het oostelijk gedeelte wordt
gevormd door Brukske, Antoniusveld,
Landweert, Smakt, Geijsteren, Oostrum,
Wanssum, Blitterswijck, Castenray,
Oirlo, woonboulevard De Brier, bedrijventerrein De Hulst-De Blakt, GGZ
Vincent van Gogh, het station, Gilde
Opleidingen en de Rooyse Wissel.
Wijkagenten Marcel Deenen, Pim
Hoevenaars en Harold Jacobs gaat
aan de slag in het westelijk gedeelte.
Esther Kessels, Harry van der Kruijs,
Esther van Lee en Peter Wefels nemen
het oostelijk deel voor hun rekening.

Politie vindt fiets
Politie Venray trof in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 maart
in de omgeving van sportpark De Wieën in Venray een fiets aan. Zij is op
zoek naar de eigenaar van de fiets.
De politie heeft het vermoeden
dat het om een gestolen fiets gaat.
Zij beschrijft het gevonden vervoersmiddel als een bruine herenfiets van het

merk Gazelle. De politie wil graag in contact komen met de eigenaar. Deze wordt
verzocht contact op te nemen met politie Venray via 0900 88 44.
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Meer parkeerplaatsen
Wilgenstraat
Gemeente Venray gaat een stuk grond aan de Wilgenstraat in Venray
kopen van Spring Kinderopvang. Op het stuk grond komen acht extra
parkeerplaatsen. De komst van de parkeerplekken maakt deel uit van de
opknapbeurt van de Bomenbuurt in Venray.
De komende maanden wordt de
Bomenbuurt in Venray aangepakt.
“Deze buurt kenmerkt zich door de
hoge woningdichtheid en een hoog
aantal voorzieningen. Dit heeft tot
gevolg dat er in de buurt parkeerproblemen zijn”, aldus gemeente Venray.
Met de aanleg van de parkeerplaatsen
wil de gemeente het parkeerprobleem
in de buurt verkleinen. De wijkraad
van de Bomenbuurt is betrokken bij
het ontwerp en de reconstructie en is
het eens met het voorstel voor extra

parkeerplaatsen. De gemeente koopt
de grond voor 13.550 euro van Spring
Kinderopvang.
Behalve nieuwe parkeerplaatsen komt er ook nieuwe bestrating,
groen en verlichting. In september
2018 zouden de werkzaamheden van
de eerste fase afgerond moeten zijn.
De eerste fase van het plan bevat de
straten Beukenstraat, Lindenstraat,
Meidoornstraat, Berkenstraat en
Wilgenstraat. Het uiteindelijke project
gaat twee jaar duren.

Bosbrand in Oirlo
Brandweer Venray is zondag 25 maart uitgerukt voor een bosbrand aan de Sinnestraat in Oirlo.
Rond 15.30 uur ging de brandweer met een tankspuit en waterhaakarmbak op weg naar Oirlo.
De eenheden hadden daar aangekomen het vuur snel onder controle. Verdere schade aan de natuur
is voorkomen. (Foto: Brandweer Venray)

Bijeenkomst Ysselsteyn over
Lovinckplein
Het Dorpsforum Ysselsteyn organiseert op vrijdag 6 april om 14.00 uur een bijeenkomst over de ervaren
overlast van zwaar verkeer op het Lovinckplein in haar dorp. De bijeenkomst vindt plaats bij zaal Roelanzia in
Ysselsteyn.
Het Dorpsforum nodigt alle mensen die zich betrokken voelen bij
dit thema, uit om aanwezig te zijn.
Vertegenwoordigers van gemeente
Venray geven een toelichting op de
situatie. Aanwezigen mogen hun ervaringen delen. Ook het evaluatierapport

wordt besproken. In dit evaluatierapport geeft de gemeente aan geen
noodzaak te zien voor extra verkeersmaatregelen genomen om vrachtwagens en snelheidsovertredingen op
het Lovinckplein in Ysselsteyn aan te
pakken. “Doel van de bijeenkomst is

om de ervaren problemen te analyseren, over en weer begrip te creëren en
waar mogelijk samen te zoeken naar
oplossingen”, aldus het dorpsforum.
Zij geeft aan dat Harry Loozen is aangesteld als onafhankelijk procesbegeleider voor de bijeenkomst.

Studentverslaggever

m/v

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door
Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct
op zoek naar een student verslaggever m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en
het nieuwsblad;
denkniveau;
n je bijt je vast in een onderwerp
n een opleiding journalistiek of
en weet het duidelijk en helder
ervaring als bureauredacteur/
op te schrijven;
verslaggever is een pre;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
n je bent bekend met de regio;
nieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
n je werkt goed samen, bent stressredacteuren als gezicht van
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en
HALLO Venray naar de lezer toe;
n je bezoekt in overleg
je werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
evenementen, personen en
redactioneel beoordelen;
activiteiten in de regio, waarbij
n je bent flexibel;
je makkelijk contact legt met
n je verricht je werkzaamheden in
anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Venray;
n je werkt nauw samen met de
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
redactie van HALLO Venray.
n

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

Ingeborg de Barbanson
koninklijk onderscheiden
Vertrekkend raadslid Ingeborg de Barbonson (VVD) heeft bij haar afscheid als raadslid van de
gemeente Venray op dinsdagavond 27 maart een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen
van burgemeester Hans Gilissen. Zij kreeg het lintje vanwege de onafgebroken periode van twaalf
jaar waarin zij deel uitmaakte van de Venrayse gemeenteraad. (Foto: Foto Hoedemaekers)

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor vrijdag 13 april via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. student-verslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 0478 74 55 01.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl
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Oranjebuurt in gesprek met gemeente
over kringloopwinkel
Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar gemeente Venray en de Venrayse Oranjebuurt willen wel
samen de vinger aan de pols houden bij de situatie met de nieuwe kringloopwinkel in de buurt. Bewoners vrezen daar verkeer- en parkeeroverlast. Waar mogelijk gaan buurt en gemeente samen optrekken om deze te
voorkomen.
Roland Heesbeen en Piet Kroft zijn
op donderdag 15 maart vanuit de
Oranjewijk in gesprek geweest met de
gemeente over de mogelijke overlast
door de komst van de kringloop
winkel. De buurt vreest dat er veel
busjes, aanhangwagens of kleine
vrachtwagens afkomen op de nieuwe
winkel. Daar is hun buurt niet op
ingericht, stellen zij. Ze maken zich
zorgen over de parkeerdruk en over
de verkeersveiligheid.

In het gesprek met de gemeente
kwamen hun zorgen aan bod.
“Rond de komst van de kringloopwinkel lopen de verwachtingen ten
aanzien van de gevolgen uiteen,”
aldus Piet Kroft en Roland Heesbeen.
“Een aantal mogelijkheden voor aanpak van mogelijke problemen wordt
besproken, maar er kunnen geen
concrete afspraken gemaakt worden.
Wel spreken we af samen de vinger
aan de pols te houden.”

“We moeten concluderen dat er op
dit moment niet meer zoveel aan te
doen is”, laat Piet Kroft in een reactie weten. “Het is geen onwil van de
ambtenaren of gemeente. We zijn te
laat geïnformeerd over de komst van
de kringloopwinkel of we hebben het
zelf te laat opgemerkt. Het bestemmingsplan ligt er nu al, dus er zijn niet
meer zoveel mogelijkheden om dingen te veranderen.”
In april vindt een nieuw gesprek

plaats, samen met gemeente Venray
en de eigenaar van de kringloopwinkel. In dat gesprek zal vooral
worden aangedrongen op maatregelen van de eigenaar tegen overlast.
Kroft: “Tijdens het gesprek gaan we
zeker proberen harde eisen te stellen. We zijn nu nog in overleg over
hoe we die eisen moeten formuleren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stoep
bij de kringloopwinkel waar straks
veel achteruit gereden moet worden
door grotere voertuigen. Wij willen
graag dat daar verplicht iemand moet
meelopen om te kijken of het goed
gaat. Het is een stoep waarover heel
veel kinderen lopen.”

Uitvoerige maatregelen op het
gebied van verkeer en parkeren
in de hele buurt worden in 2019
samen met de gemeente aangepakt. “Er was eerder al door de
gemeente budget vrijgemaakt om
de Oranjebuurt aan te pakken vanwege de parkeeroverlast door het
nieuwe parkeerbeleid. Wij hebben
nu gevraagd dit wat later te doen,
zodat we ook even aan kunnen kijken hoe het gaat met de mogelijke
overlast door de kringloopwinkel.”
In de tussentijd worden wel in de
Wilhelminastraat paaltjes geplaatst
om foutparkeren te voorkomen.

Venraynaar in actie voor
kinderpardon
Venraynaar Piet Kroft is in navolging van een landelijke oproep een actie in Venray gestart om meer
aandacht te vragen voor het kinderpardon. Hij wil burgemeester Hans Gilissen met zoveel mogelijk
handtekeningen aansporen van Venray een kinderpardongemeente te maken en de regering op te roepen het
kinderpardon uit te breiden.

Oude naam school
Heide verwijderd
Vrijwilligers Toon van Osch en Wil Cornelissen uit Heide
verwijderden in het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 maart
de letters van de naam ‘De Hei’ van het oude schoolgebouw in
Heide. Het pand krijgt vanaf zaterdag 31 maart een nieuw leven als
bruisend hart van het dorp. Onlangs kreeg stichting Leefbaarheid
Heide het gebouw in haar bezit. Zaterdag 31 maart onthult
burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray de nieuwe naam.
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Ruim vierhonderd kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden,
terwijl ze hier geworteld zijn, stelt progressieve burgerbeweging De Goede
Zaak. “Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen
bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun
hoofd of hart ook voelen, op papier
zijn ze het nog niet.” De afgelopen
maanden hebben ruim 75.000 mensen
in heel Nederland de petitie getekend
voor verblijfsrecht voor deze vierhonderd overgebleven kinderen, die al
langer dan vijf jaar in Nederland zijn.
Nu roept de beweging Nederlandse
gemeentes op om kinderpardongemeente te worden. “De Tweede
Kamer nam eerder een motie aan
om voor deze groep een oplossing te
vinden, maar in het regeerakkoord is
deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale
bestuurders, die dagelijks in aanraking
komen met deze kinderen.”

Piet Kroft startte de actie in
gemeente Venray. Met zoveel mogelijk handtekeningen wil hij burgemeester Hans Gilissen oproepen om
een brief te sturen aan staatssecretaris Mark Harbers om de vierhonderd
kinderen in Nederland te laten blijven. Kroft: “Ik heb zelf ook kinderen
en kleinkinderen. Dan moet je er toch
niet aan denken dat kinderen die hier
leven, spelen en de cultuur geleerd
hebben teruggestuurd worden naar
een ander land, de onvrijheid tegenmoet. Je stuurt kinderen naar een land
waar ze de taal en cultuur niet kennen. Dat kan gewoon niet.”
Reden waarom de kinderen teruggestuurd worden, is veelal omdat
iemand uit hun familie bijvoorbeeld
een strafbaar feit gepleegd heeft.
Kroft: “De hele familie wordt dan uitgezet. Maar je kunt een kind toch niet
straffen voor iets wat iemand anders
gedaan heeft? Daar word ik heel
kwaad en moedeloos van. We heb-

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

ben het hier in Nederland heel goed,
waarom kan zo’n kinderpardon dan
niet gewoon geregeld worden?”
Met inmiddels bijna 150 handtekeningen uit Venray wil Kroft het
probleem onder de aandacht van de
gemeente en haar inwoners brengen.
“Bijna iedereen vind eigenlijk dat
kinderen gewoon in Nederland
zouden moeten kunnen blijven,
maar niet iedereen weet van de
actie”, stelt hij. Landelijk moeten er
straks zo’n 100.000 handtekeningen
naar de staatssecretaris gaan.
“Maar een oproep van de lokale
politiek aan de staatssecretaris
kan weer een extra zetje aan de
actie geven”, aldus Kroft. Onder
andere gemeente Nijmegen,
Assen, Wageningen, Groningen,
Diemen, Arnhem en Vlissingen
zijn al kinderpardongemeente.
Burgemeester Hans Gilissen van
Venray kon nog geen inhoudelijke
reactie geven op de actie.

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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Bedankje voor
bijhouden berkenboog
Een groep ‘Ald Prinse’ van de carnavalsvereniging van Veulen heeft op zaterdag 24 maart voor de laatste
keer de berkenboog in het Sint Annapark in Venray bijgehouden. Daarvoor kreeg zij een bedankbrief van
Renschdael Groep. Dit bedrijf heeft het terrein gekocht en zal de zorg voor de boog overnemen.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De afgelopen zestien jaar heeft
de groep oud-prinsen uit Veulen de
berceau, een berkenboog, belangeloos verzorgd. “Zonder hen zou dit
waardevolle kleine element in het
park zeer waarschijnlijk niet meer
bestaan. We gaan als Renschdael
natuurlijk de berceau in stand hou-

den en daar waar nodig de bomengroep met rode beuk door nieuwe
aanplant herstellen”, aldus
Renschdeael Groep. Tijdens de laatste
verzorgingsbeurt voor de boog
kregen de mannen een bedankbrief
voor hun loyaliteit van de afgelopen
jaren. “Maar dat staat natuurlijk niet in

verhouding tot hun enthousiasme en
de uren die ze aan de berceau hebben
besteed al die jaren”, aldus Renschdael
Groep. Het bedrijf uit Horst heeft sinds
dit jaar het terrein in haar bezit en gaat
het transformeren tot een park met
woningen, winkels en recreatie.
(Foto: Rob Beckers)

Tweede kermis voor Venray
Hoewel er in kleine dorpen in de gemeente Venray even onzekerheid was over de toekomst van hun
kermissen, lijkt de organisatie de Venrayse kermis er vertrouwen in te hebben. Venray krijgt dit jaar voor het
eerst ook rondom Koningsdag een kermis.
De kermis wordt georganiseerd
naast de bekende zomerkermis,
ieder jaar in augustus. Dat meldde de
kermisorganisatie afgelopen week.
Van donderdag 26 tot en met zondag
29 april wordt de kermis gehouden op
het Gouden Leeuwplein in Venray.
De ‘koningskermis’ is een initiatief van Brabantse kermisonderne-

mer Frits Hoefnagels. “Het gaat een
familiekermis worden met zaken als
een cakewalk, rupsbaan, grote nostalgische carrousel en enkele oefeningspelen en consumptiezaken”, aldus de
organisatie. Zij kozen voor de locatie
Gouden Leeuwplein zodat de aansluiting gemaakt kan worden met
activiteiten die dat weekend georga-

niseerd worden op het Schouwburgen Henseniusplein. Daar denken ze
onder andere bij aan de jaarlijkse
kinderrommelmarkt. De kermis wordt
donderdag 26 april om 16.00 uur
geopend. Op Koningsdag is de kermis vanaf 10.00 uur geopend. Op de
overige dagen is het publiek vanaf
13.00 uur welkom.

Hoger beroep om
trainingsstudio Hoenderstraat
Gemeente Venray gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van rechtbank Limburg, die stelt dat zij ten
onrechte een vergunning heeft verleend voor een trainingsstudio aan de Hoenderstraat in Venray.
De gemeente is het niet eens met de bezwaren van omwonenden.
Omwonenden aan de
Hoenderstraat kregen vorige maand
gelijk van rechtbank Limburg.
Zij vreesden dat de komst van
een trainingsstudio voor personal
training en kleine groepslessen
overlast in hun buurt zou
veroorzaken. De vergunning voor
de studio werd twee jaar geleden al
aangevraagd en verleend, maar de
omwonenden maakten er bezwaar
tegen.
Hoewel de commissie

bezwaarschriften van de gemeente
het College van B&W adviseerde de
bezwaren van de omwonenden mee
te nemen, besloot het College van
B&W dit niet te doen. Uiteindelijk gaf
het college vorig jaar toch toe en nam
de bezwaren van de omwonenden
omtrent geluid, parkeer- en
verkeeroverlast alsnog mee in
haar overwegingen. Toch kreeg de
vergunninghouder opnieuw een
vergunning voor haar trainingsstudio.
De omwonenden togen naar de

rechtbank, die hen in februari van
dit jaar gelijk gaf. De gemeente
noemt de beslissing van de
rechtbank slecht gemotiveerd en
gaat in hoger beroep. Voorwaarde is
wel dat de personal trainer zelf
een onafhankelijk onderzoek laat
doen waarin staat wat haar studio
doet voor parkeerbewegingen en
verkeer in de straat. Mocht dat
niet op tijd gebeuren, dan trekt de
gemeente alsnog haar beroep en
haar vergunning in.
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Een week na de verkiezingen
Veel verschuivingen

Vermoedelijke onjuistheden leidden
tot hertelling
Met de uitslagavond van woensdag 21 maart waren de verkiezingen
nog niet afgelopen voor gemeente Venray. Het centraal stembureau kreeg
meldingen van vermoedelijk onjuistheden in de tellingen en besloot dat
op maandag 26 maart voor het eerst in de geschiedenis van de Venrayse
verkiezingen opnieuw geteld moest worden. Dit tot grote opluchting van
CDA en Venray Lokaal, want zij zouden in de eerdere uitslag moeten loten
om de laatste restzetel.

Zetelverdeling
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CDA

Venray Lokaal

SP

Samenwerking
Venray

D66

VVD

PvdA

gemeenteraadsverkiezingen

CDA behoudt
negen zetels
Na de verkiezingen op woensdagavond was het al snel duidelijk:
voor de laatste restzetel was de uitslag ‘too close to call’. Toen ook nog
hertellingen werden aangevraagd, bleef het lang spannend in Venray
of CDA haar huidige zetelaantal van negen en dus een riante voorsprong op achtervolger Venray Lokaal zou behouden.
Mocht de restzetel naar Venray
Lokaal gaan, dan werd het verschil
slechts twee zetels in plaats van de
huidige vier. Dat bleek echter niet
het geval. In totaal waren drie
restzetels te vergeven. Deze gingen
naar Samenwerking Venray, SP en
uiteindelijk dus naar CDA Venray.
Het verschil tussen de partijen die
kans maakten op de laatste twee
restzetels bleef echter miniem:
SP kreeg de restzetel met 606,25
stemmen toegewezen en CDA Venray
met 604,33. Venray Lokaal had
602,50 stemmen voor een restzetel.
Ook in de vorige periode kreeg
CDA Venray op basis van reststemmen zetels toegewezen, toen zelfs
twee. De overige restzetels gingen in

de vorige periode naar PP2, één van
de voorlopers van Venray Lokaal, en
Samenwerking Venray.
Het CDA behaalde met
5.439 stemmen veruit de meeste
stemmen. Venray Lokaal werd
tweede met 3.615 stemmen.
De Partij van de Arbeid werd met
lijsttrekker Henk Bisschops laatste
met slechts 789 stemmen. Vorige
week gaf Bisschops al aan zwaar
teleurgesteld te zijn over het resultaat. “Aan de inzet ligt het in ieder
geval niet. We hebben heel hard
gewerkt. Maar dat is niet omgezet in
stemmen helaas. We zijn er beroerd
van.” Bisschops blijft nu waarschijnlijk in zijn eentje de fractie van PvdA
in de gemeenteraad vormen.

Al snel na de nachtelijke uitslag
ontstonden er geluiden over stembureaus met een onjuiste uitslag.
Die geluiden bereikten ook het centraal stembureau, dat daarom op
vrijdag 23 maart besloot tot een
hertelling. “Het stembureau heeft de
processen-verbaal van de verkiezingsuitslagen per stembureau bestudeerd
en onderzocht op de kwaliteit van de
tellingen. Daarbij is geconstateerd dat
er in enkele processen-verbaal sprake
is van door het stembureau aangebrachte correcties in de oorspronkelijke tellijsten. Die correcties roepen
vragen op over de volledige juistheid
van de verrichte tellingen”, meldde
gemeente Venray. Ook kreeg het centraal stembureau na de verkiezingen
onder andere in Leunen meldingen
van vermoedelijke onjuistheden in de
tellingen. Er waren geen aanwijzingen
voor onrechtmatigheden of moedwillige manipulaties, geeft burgemeester Hans Gilissen, voorzitter van het
centraal stembureau, aan. “Handmatig
tellen is en blijft mensenwerk met
kansen op vergissingen. In het telproces komen snelheid en zorgvuldigheid
met elkaar in competitie.”

Tellen volgens
vier-ogen principe
Maandag 26 maart werden alle
ongeveer 15.000 stemmen uit de
gemeente Venray opnieuw geteld
in sporthal De Wetteling in Venray.
Geïnteresseerden konden de telling
volgen vanaf de tribune. “Het proces werd zo ingericht dat er zo precies mogelijk werd geteld, volgens
de aanbevolen techniek”, legt een
woordvoerder van de gemeente

uit. “Dat gebeurde volgens het vierogenprincipe. Elk team van tellers
bestond uit zes tellers en een opzichter. De opzichter geeft een pakketje
stemmen aan één teller. Die telt en
maakt een lijstje. De opzichter geeft
dan het pakketje aan een tweede teller. Hij vergelijkt daarna de lijsten.
Mochten daar verschillen in zitten,
kan nog een derde of vierde keer
geteld worden.” Een derde of vierde
keer tellen was maandag nergens aan
de orde.

Yvon Peters toch
niet in de raad
Na de hertelling bleek er wel een
duidelijk uitslag voor de laatste restzetel. Die ging naar het CDA en niet
naar Venray Lokaal. Verschillende kandidaten bleken daarnaast een ander
aantal stemmen behaald te hebben.
Dit leidde maar tot één verandering in
de samenstelling van de gemeenteraad. De 17-jarige Yvon Peters uit Oirlo
bleek na de hertelling niet genoeg
voorkeursstemmen gekregen te hebben voor een plekje in de raad voor
Venray Lokaal. Haar plek zou in eerste
instantie tot haar achttiende verjaardag bezet gehouden worden door
Ahmet Koçygit, maar in de hertelling bleek hij meer voorkeursstemmen te hebben dan Peters. Zij pakt
het heel sportief op, stelt Venray
Lokaal. “Ze had het enigszins aan zien
komen. Ze zal zeker, samen met Mees
(Hillenbrink)en Tolgahan (Koçyigit)
onze partij verjongen”, aldus de partij.

Waar ging het mis?
In bijna alle 26 stembureaus van
de gemeente is in de hertelling van

maandag voor één of meer kandidaten
een ander stemtotaal berekend dan
in de eerste telling. Voor 64 van de
154 kandidaat-raadsleden, 42 procent,
is in de tweede telronde een ander
aantal stemmen berekend. Gemiddeld
gaat het om zes raadskandidaten per
stembureau, die een verschillend aantal stemmen toebedeeld kregen in
die twee telronde. De meeste aanpassingen moesten worden gedaan
in de stembureaus Den Hoender in
Venray en die in Oostrum en Leunen.
Alleen de stembureaus in Veulen,
Heide, Smakt en het mobiele stembureau lieten maandag 26 maart exact
dezelfde stemverdeling zien als tijdens
de eerste telling. Meest opvallend
zijn de fouten die in het stembureau
in Leunen zijn gemaakt. Hier kreeg
Venray Lokaal-lid Yvon Peters in de
telling van woensdag 21 maart 68
stemmen te veel. Partijgenoot André
van Maarschalkerwaard kreeg er 70
te weinig. Dit kostte Yvon uiteindelijk haar eerder toebedeelde zetel in
de raad. Ander opvallend feit is dat in
de telronde van maandag 26 maart
26 stembiljetten meer ongeldig werd
verklaard dan tijdens het tellen op de
woensdag daarvoor.

Evaluatie van
het telproces
Het hele telproces wordt na de
verkiezingen door de gemeente
geëvalueerd. “Als alle rust is wedergekeerd staat dat op het programma”,
aldus de woordvoerder van gemeente
Venray. “Hoe precies is nog onduidelijk. Voor nu zijn we nog druk bezig
met het regelen van het installeren en
aftreden van de raadsleden.”
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Een nieuwe
gemeenteraad

Wijken blijven zwakke plek

Hoewel er aan de zetelverdeling weinig veranderd is na de verkiezingen, ziet de nieuwe gemeenteraad van
Venray er wel anders uit. Deze bestaat nu, vóór het benoemen van de wethouders, uit acht nieuwe gezichten en
negentien oude bekenden.
Wie er zitting mag nemen in de
gemeenteraad, wordt bepaald door
het aantal stemmen dat iemand
gekregen heeft. Zijn of haar plek op de
kieslijst is hierbij niet doorslaggevend,
het aantal voorkeursstemmen vaak
wel. Hoe werkt dat nu precies?
Zetels worden in eerste instantie
verdeeld onder de kandidaten die
met voldoende voorkeursstemmen
gekozen zijn, op volgorde van aantal
stemmen. In dat geval moeten ze
wel de voorkeursdrempel gehaald
hebben: 25 procent van de kiesdeler
(het aantal stemmen dat minimaal
nodig is voor één zetel). In Venray ligt
die voorkeursdrempel op ongeveer
170 stemmen. Zijn er meer zetels dan
kandidaten die de voorkeursdrempel
behaald hebben, dan wordt de eerste
kandidaat op de lijst gekozen. In de
gemeenteraad van Venray is alleen
Erica van den Akker uit Wanssum
(SP, 112 stemmen) niet op basis
van voorkeursstemmen in de raad
gekozen.
Voor het CDA komen drie nieuwe
mensen in de gemeenteraad: Guus
Reintjes uit Leunen, Jac Derikx uit
Geijsteren en Selçuk Ipek uit Venray.
CDA-wethouder Jan Loonen kreeg

deze verkiezingen de meeste stemmen: 1.379. Wethouder Anne Thielen,
op plaats 2 van het CDA, had in vergelijking met de vorige verkiezingen
in 2014 de grootste stijging in aantal stemmen. Zij kreeg er dit jaar 833
meer dan in 2014. Ook de samenstelling van de zetels voor SP ziet
er anders uit. Jan Hendriks en Joep
Gielens behouden hun positie, maar
zij worden aangevuld door nieuwkomers Lizzy Bruno uit Venray en Erica
van den Akker. De zetel die zij de
vorige raadsperiode verloren door het
opstappen van Wim Schellen hebben
zij weer teruggekregen.

Twee nieuwe
mensen voor VVD
Voor D66 ook een nieuw gezicht in
de raad. Oud-voorzitter van het dorpsradenoverleg Theo Zegers kreeg 367
voorkeurstemmen: genoeg voor de
derde zetel van de partij. De samenstelling van Samenwerking Venray
en PvdA blijft onveranderd, in tegenstelling tot die van VVD. Daar bestaat
de raadsfractie nu helemaal uit
nieuwe mensen: lijsttrekker Harrie
van Oosterhout en nieuwkomer Bas
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Künen. Künen, ook voorzitter van de
dorpsraad in Oostrum, haalde van
alle nieuwkomers de meeste stemmen (377). De raadsfractie van Venray
Lokaal, die als fusiepartij de tweede
grootste partij werd, bestaat uit oude
bekenden. Alle raadsleden van PP2 en
inVENtief keren terug in de raad voor
de fusiepartij.

Wethouders moeten
nog gekozen worden
Is dit nu de definitieve samenstelling van de gemeenteraad voor de
komende vier jaar? Waarschijnlijk niet.
Als de coalitie gevormd is, moeten er
ook nog wethouders gekozen worden.
Dat kunnen personen uit de nieuwe
gemeenteraad zijn. Wethouders van
de vorige periode Jan Loonen, Anne
Thielen en Martijn van der Putten zitten nu bijvoorbeeld alle drie in de
nieuw gekozen raad. Als één van
hen opnieuw wethouder wordt of
als een ander gemeenteraadslid dat
wordt, dan gaat zijn of haar plaats
in de gemeenteraad naar de overgebleven kandidaat van hun partij
die de meeste voorkeursstemmen
gehaald heeft.

Totaal aantal
getelde stembiljetten

Meeste stemmen:

Vergeleken met 2014
de meeste stemmen erbij:

Meeste stemmen
voor nieuwkomer:

18.323

1379

+833

377

Jan Loonen (CDA)

Anne Thielen (CDA)

Bas Künen (VVD)

Opkomstpercentage
hoger dan eerst
gedacht
Dit nieuwsblad schreef vorige week nog dat de opkomst van de
gemeenteraadsverkiezingen in Venray op 49,6 procent lag. Een dag
later stelde de gemeente dat percentage echter bij: 53,1 procent van de
kiesgerechtigden in Venray heeft zijn of haar stem uitgebracht.
Burgemeester Hans Gilissen, die de opkomst eerder ‘teleurstellend’
noemde, vindt dat nog steeds veel te weinig.
Met het nieuwe opkomstpercentage komt Venray nét boven
de opkomst van vier jaar geleden uit,
toen 52,2 procent de gang naar de
stembus maakte. Burgemeester Hans
Gilissen noemde de opkomst
teleurstellend. “Blijkbaar heeft meer
dan de helft gedacht, het is niet
belangrijk, ik heb geen tijd of ik heb
geen zin. Dat is jammer, dat doet me
verdriet.” Ook nu het percentage
toch iets hoger uit blijkt te vallen,
is de burgemeester volgens een
gemeentewoordvoerder nog steeds
teleurgesteld. “Wel wat minder,
natuurlijk. Maar hij is nog steeds niet
blij. Hij had op een hogere opkomst
gehoopt. Dit is minder zorgelijk dan
het leek, maar nog steeds jammer.”
In Heide (77,6 procent),
Geijsteren (74,0 procent) en Veulen
(67,2 procent) kwam het hoogste
percentage kiezers opdagen.
Sowieso scoorden de dorpen
gemiddeld hoger dan de Venrayse
wijken. Met 49,6 procent was de
opkomst in Oostrum het laagste
van de dorpen. In Venray kwam
gemiddeld slechts 49,2 procent
opdagen. De laagste opkomsten
kwamen uit stembureau
De Springplank (45,7 procent),

wijkcentrum ’t Stekske in Landweert
(45,2 procent) en Brukske
(36,4 procent).

‘Alleen maar gissen’
Het opkomstpercentage dat
vlak na de bekendmaking van de
uitslagen bekend werd gemaakt,
was gebaseerd op exitpolls en kon
daardoor afwijken van het werkelijke percentage, legt een gemeentewoordvoerder uit. Waar het
verschil van 3,5 procentpunt precies
vandaan komt, is niet te herleiden,
stelt ze. “We baseren dat percentage op informatie van stembureaus.
De afwijking kan komen van een
misverstand aan de telefoon, een
verwarring met het opkomstpercentage van het referendum of een
telfout, bijvoorbeeld. Op sommige
proces-verbalen van stembureaus
stonden sowieso wat foutjes. Het is
alleen maar gissen.”
De gemeente heeft op
diverse manieren geprobeerd het
opkomstpercentage een boost
te geven. Zo zette de gemeente
onder andere sociale media in en
riep de burgemeester in een filmpje mensen op naar de stembus
te komen.

Het roer om

Ike Busser keert niet terug als wethouder
Het nieuwe College van B&W van gemeente Venray is nog niet samengesteld, maar wethouder Ike Busser
(Samenwerking Venray) heeft twee dagen na de verkiezingen laten weten er niet in terug te keren.
Geheel tegen ook zijn eigen verwachtingen in, gooit hij het roer om. “Het is tijd voor iets nieuws”, stelt hij.

Hoewel hij voor de verkiezingen
inwoners van Venray nog volop opriep
om op hem te stemmen en in zijn
verkiezingsleuzen de kiezers beloofde
weer voor een bestuursfunctie te
gaan, besloot wethouder Ike Busser na
woensdag 21 maart toch uit de
Venrayse politiek te stappen. Voor de
verkiezingen zei hij onder andere nog
zijn daadkracht de komende vier jaar
opnieuw in te willen zetten als wethouder voor gemeente Venray en
“een stem voor mij is een stem voor
een deskundig bestuur.” Tot de ochtend na de verkiezingen was dat ook
precies wat hij voor ogen had, stelt
Busser in een reactie. “De precieze
reden ga ik niet delen, die is persoonlijk, maar er vielen na de verkiezingen
allerlei puzzelstukjes op zijn plaats.”
De uitslag van de verkiezingen
(Samenwerking Venray behield haar
drie zetels) of het aantal stemmen (74)
op hem persoonlijk hebben niets met
zijn besluit te maken, benadrukt hij.
Busser kijkt tevreden terug op
de afgelopen jaren. “Ik heb altijd
met plezier en enthousiasme politiek
bestuurlijk actief geweest. Ik heb met
overgave aan mooie dingen mogen

werken en kijk daar met plezier op
terug.” Wat hij nu gaat doen, weet hij
nog niet helemaal zeker. “Ik heb daar
wel een vage notie van. Ik had een
plan voor als het met Samenwerking
Venray helemaal mis zou gaan qua
aantal zetels. Dat is nu natuurlijk niet
gebeurd, maar soms moet je gewoon
de koe bij de horens vatten. Het is
tijd voor iets nieuws.” Of hij ooit nog
terugkomt in de Venrayse politiek,
sluit hij niet uit. “Maar eind mei stop ik
als wethouder. De komende tijd zorg
ik ervoor dat ik mijn zaken goed ga
overdragen.”
Busser is ruim 28 jaar politiek
actief geweest, waarvan 16 jaar als
fractievoorzitter en de afgelopen acht
jaar als wethouder. Hij was binnen het
College van B&W onder andere verantwoordelijk voor financiën en de
gemeentelijke organisatie, belastingen, vergunningverlening en evenementenbeheer. Deze verkiezingen
stond hij als lijstduwer op de kieslijst
voor Samenwerking Venray.
Lijsttrekker Martin Leenders geeft
aan dat de nieuwe wethouderskandidaat vrijdag 6 april bekend gemaakt
wordt.
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Uitslagenavond

Waarom de uitslag lang op zich liet wachten
Venray was woensdag 21 maart één van de laatste gemeenten in Nederland die haar voorlopige uitslag bekendmaakte. Ook vele grotere gemeenten met meer stemmen om te tellen, brachten hun uitslag eerder naar buiten. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, aldus een gemeentewoordvoerder.

nieuw wachtwoord. Het is daarnaast
de enige computer, dus je kunt er niet
even een andere bij pakken.” Met hulp
van de helpdesk van OSV werd ook
dat probleem opgelost, maar toen
moest een aantal bestanden opnieuw
ingelezen worden. “Dat kostte veel
tijd.” Het is onduidelijk of er andere
gemeenten zijn die met dezelfde software-problemen hebben gekampt.

Uitslag is loten

Een computerstoring, dat was de
boodschap die de kandidaatsraadsleden woensdag 21 maart te horen
kregen tijdens de uitslagenavond in
de raadszaal. Maar er ging meer mis,
waardoor de uiteindelijke zetelverdeling lang op zich liet wachten, stelt een
woordvoerder van gemeente Venray.

“Er waren drie grote oorzaken
voor de vertraging”, licht de woordvoerder desgevraagd toe. Als eerste
bleek een aantal proces-verbalen van
stembureaus niet goed ingevuld te
zijn. “Sommige waren niet ondertekend. Anderen hadden een combinatie gemaakt met de uitslag van het

referendum. Dat mag niet, dat moeten twee losse proces-verbalen zijn.”
Het duurde daardoor langer voordat
sommige uitslagen ingevoerd konden
worden.
Maar dat was niet alles. De uitslag moet volgens de woordvoerder
ingevoerd worden aan de hand van

In lijn met rest van Noord-Limburg

Venray stemt vóór referendum
Hoewel het referendum op de inlichtingenwet landelijk net meer tegenstemmers trok dan voorstanders,
lijkt Noord-Limburg eensgezind vóór de wet gestemd te hebben. Ook in Venray had het ‘voor’-kamp meer
stemmers dan tegenstanders.
In Venray brachten 17.288 kiezers een geldige stem uit voor het
referendum, bijna negenhonderd
minder dan voor de gemeenteraads
verkiezingen. Het voor-kamp
bestond uit 9.067 stemmers, goed
voor 52,6 procent. Het nee-kamp
vertegenwoordigde met 7.362 stemmers 42,7 procent van de Venrayse
kiezers. Ook hebben 799 mensen
een blanco stem uitgebracht.

4,6%
42,7%
tegen

52,6%
voor

Landelijk gemiddelde
In Venray ging 52,1 procent van
de kiesgerechtigden naar de stembus
voor het referendum. Dat is net iets
meer dan het landelijk gemiddelde
van 51,6 procent, maar minder dan
de opkomst van de gemeenteraads-

verkiezingen. In buurgemeenten werd
vergelijkbaar gestemd: in heel NoordLimburg luidden gemeentelijke uitslagen ‘voor’. Het spannendst werd het
nog in Venlo, waar de voor- (48,3 procent) en tegenstemmers (47,6 procent)

heel dicht bij elkaar lagen. In Peel en
Maas was het verschil in de regio het
grootst. Daar stemde maar 38,1 procent tegen de inlichtingenwet, terwijl
56,4 procent voor stemde.

Nogmaals bekijken
Landelijk gezien was
49,5 procent van de stemmers tegen
de inlichtingenwet en 46,5 procent
voor. Met name in de steden en in
het noorden van het land is tegen de
wet gestemd. Dat heeft als gevolg
dat de ministerraad de wet nogmaals in behandeling moet nemen.
Of dat de gang van zaken écht
gaat b
 eïnvloeden, wilde minister-
president Mark Rutte afgelopen
week niet zeggen.

strenge regels van het ministerie in
de zogenaamde Ondersteunende
Software Verkiezingen (OSV).
“Dat moet in een speciale, beveiligde
omgeving, op een nieuwe laptop.
Daar hangt een heel protocol aan van
de minister.” In één gedeelte van de
software voerden medewerkers van
de gemeente de stemmen in, in het
tweede gedeelte zou de zetelverdeling duidelijk worden. “Daar gaf het
programma aan dat we het wachtwoord moesten wijzigen. Maar we
kwamen er niet in, ook niet met een

Toen dat werkte, gaf de computer de derde hindernis van de avond
aan: uitslag is loten. “Dus hij gaf
geen zetelverdeling, dat zou pas na
de loting komen. Maar dat kon weer
pas op vrijdag bij het centraal stembureau.” Weer werd contact gezocht
met de helpdesk, waar bleek dat
Venray niet de enige gemeente met
een loting was. “Ondertussen heeft
een van onze ervaren medewerkers
handmatig al zitten rekenen aan de
zetelverdeling. Uiteindelijk kwam de
uitslag van de computer en van deze
persoon vrijwel tegelijk.” De zetelverdeling werd woensdag 21 maart rond
02.30 uur pas bekendgemaakt aan
de mensen die nog in de raadszaal
waren overgebleven. Achteraf bleek
echter dat de uitslag niet klopte
omdat er met tellen al fouten werden gemaakt. De uitslag op maandag
26 maart werd wel volgens gepland
tijdsschema bekendgemaakt.
“Het was gewoon pech, het had niks
te maken met dat het niet goed voorbereid zou zijn.”

Wat wordt de
coalitie?
Welke partijen in de coalitie komen en de wethouders voor het College
van B&W mogen leveren, wordt bepaald in de coalitieonderhandelingen.
Die zijn op dit moment in volle gang.
Een coalitie moet bestaan uit een
meerderheid van de gemeenteraad.
In Venray betekent dit dat de partijen
die samen de coalitie gaan vormen
samen minstens 14 van de 27 zetels
moeten hebben. In de raadsperiode
2014-2018 bestond de coalitie uit CDA
(9 zetels), Samenwerking Venray
(3 zetels) en D66 (3 zetels) met twee
wethouders van CDA en één van
Samenwerking Venray en D66. Die coalitie zou in de huidige gemeenteraad
ook een meerderheid hebben en is dus
één van de kanshebbers. Verschil met

Kiezers
bedankt!

vorige coalitieonderhandelingen is wel
dat Venray Lokaal nu de tweede partij
is en dat zij een betere positie hebben
in de onderhandelingen dan voorheen.
Een coalitie met CDA en Venray Lokaal
zou een krappe meerderheid van
veertien zetels hebben en is dus een
mogelijkheid. Een coalitie zonder het
CDA wordt lastig: die zou uit vier of
zelfs vijf van de zeven partijen moeten
bestaan. De wethouders van nieuwe
coalitie worden waarschijnlijk tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
22 mei beëdigd.
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aan
Melle van de Ven

ABC
Het Raayland College
meldt voor komend schooljaar
een groter aantal aanmeldingen dan vorige jaren. Naar
eigen zeggen zijn ze hier erg
blij mee.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Melle van de Ven
18 jaar
Ysselsteyn
Academy for Creative
Industries – Commerciële
Economie – International
Music, Event &
Entertainment Studies

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Het lijkt me prachtig om een rondreis te
maken binnen Amerika. De cultuur daar
is zo anders dan hier. Verder lijkt het me
ook interessant om binnen het land zelf
de culturele verschillen te ontdekken.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag willen tijdreizen, vooruit en
terug de tijd in. Het lijkt me geweldig
om te ontdekken of ik over vijftig jaar
een scootmobiel-race kan houden met
m’n vrienden. Dan zou ik nu alvast kunnen oefenen.

Wat staat er nog op je bucketlist?
Tomorrowland bezoeken, dat is
’s werelds bekendste dancefestival, dit
wordt gehouden in België. De sfeer en
complete beleving daar is zo indrukwekkend, wow!
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
De meeste vakken vind ik erg interessant. Het leukste vak vind ik Media
Design. Engels interesseert mij het
minste.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik probeer altijd precies op tijd te zijn.
Je tijd efficiënt inplannen noemen ze
dat ook wel, haha.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto die ik in de studio
van Veronica heb genomen, toen ik
daar was om een Champions Leaguewedstrijd bij te wonen.
Heb je een bijbaantje? Waarom deze?
Ik werk al een aantal jaren bij een

kippenboer, want studenten hebben
geld nodig.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om als dj zo veel
mogelijk mensen te inspireren met
muziek.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was voor mijn examenuitslag
van afgelopen jaar. Stiekem wist ik
dat het goed zat, maar ik was toch
vrij zenuwachtig toen de uitslag
moest komen.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het leven van een loser. Dit boek
heb ik een aantal jaren geleden
gelezen. Laatst heb ik het nog een
keertje doorgelezen, omdat de
droge humor in dit boek geweldig
blijft.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou graag van leven willen ruilen
met dj Don Diablo. Deze man heeft

zo’n megagrote groep trouwe fans.
Zijn levensstijl bevalt me wel.
Festival of discotheek? Waarom?
Dan kies ik sowieso voor een festival. De hele ‘vibe’ is daar compleet
anders. Voor mij voelt een festival
veel meer als een speciale ervaring
en met een beetje geluk kan je ook
nog genieten van het weer.
Wat ligt er onder jouw bed?
Vroeger dacht ik altijd dat er een
krokodil onder mijn bed zat. Nu ligt
er voornamelijk troep die ik nooit
meer gebruik.
Introvert of extravert?
Ik ben zeker extravert. Vaak heb ik een
grote behoefte aan sociale activiteit.
Ik vind het leuk om het met mensen
over van alles en nog wat te hebben.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik heb ooit gedroomd dat ik vanuit de ruimte naar beneden viel.
Geloof me, deze nachtmerrie was
echt eng.

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

Persoonlijk heb ik hier niet
echt een mening over.
De school wordt namelijk
opgemaakt uit drie gebouwen,
met alle eerste- en tweedejaars
zo ver mogelijk van de bovenbouwers verwijderd, zodat we
geen last van elkaar hebben.
Nu klinkt dat misschien onnodig hard, maar het alternatief is
ook niet mooi. Bijna elke brugklasser zou geteisterd worden
door mensen die drie koppen
boven ze uitstaken en elke
bovenbouwer zou zich ergeren
aan het geluidsniveau.
Maar dan komt opeens je
derde schooljaar, waarbij je uit
gebouw C mag vertrekken en
verwelkomd wordt in de grotendeels kalme en relatief
volwassen wereld van gebouwen B en A. En om de een of
andere reden willen mensen
nooit meer terug. Hebben
tieners gewoon altijd haat aan
kinderen tussen de 11 en
14 jaar? Misschien niet.
Misschien is iedereen gewoon
jaloers op zijn twaalf jaar oude
ik. In C was alles nog onbezorgd
en was het de ‘ergste week van
je leven’ als je vier SO’s moest
maken. Wanneer je je nog geen
zorgen moest maken over
schoolexamens, eindexamens,
selectie voor je studie of rijles.
Aan de andere kant hebben we
nu natuurlijk de vrijheid om ons
leven te vormen, te rijden en te
kopen wat we willen. Nee, ik
zou toch niet willen ruilen met
mijn twaalf jaar oude ik.
Over vijf jaar denken we namelijk weer terug aan de bovenbouw en zeggen we: wauw,
ik had toen zoveel mogelijkheden en zo weinig verantwoordelijkheden.
Tom Grisez
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Innovatieprijs voor Kipster
Kipster uit Oirlo heeft woensdag 21 maart de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2018 gewonnen.
Het kippenbedrijf verdiende daarmee 20.000 euro om haar innovatie verder te ontwikkelen.
Ook krijgen ze een jaar lang begeleiding vanuit de bank in de vorm van een business coachingstraject.

geproduceerd, op een maximaal diervriendelijke manier. De jury waardeert
de ketenbrede betrokkenheid, die
geleid heeft tot samenwerking met
belangrijke partners. Onderscheidend
vond de jury de circulaire en integrale aanpak, waarbij de natuurlijke omgeving van dieren onbetwist
centraal staat, emissies uit de stal
zijn geminimaliseerd en regionale
voedselreststromen worden benut”,
laat Rabobank weten.
Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank en econoom en

oud-topman van Rabobank, Herman
Wijffels, reikten de prijzen woensdag
uit in theater Orpheus in Apeldoorn.
Sinds 2002 kent Rabobank de
innovatieprijs jaarlijks toe in de categorieën Food & Agri, Circulaire economie en Vitale gemeenschappen en
Zorg. Die prijzen gingen naast Kipster
respectievelijk naar bioraffineerderij
PeelPioneers en slaaprobot Somnox.
De inzendingen worden beoordeeld op
innovatief vermogen, maatschappelijke impact, duurzaamheid, klantfocus
en rentabiliteit.

Locatiedirecteur
Raayland
neemt afscheid
Locatiedirecteur Karen Schalkwijk neemt met ingang van het
nieuwe schooljaar afscheid van het Raayland College in Venray.
Ze is ruim 18 jaar werkzaam geweest voor de middelbare school.

Olivier Wegloop, Maurits Groen, Styn Claessens en
Ruud Zanders bij hun kippenstal. (Foto: Rinus ten Brucke)
Ruud Zanders, Maurice Groen,
Olivier Wegloop en Styn Claessens
openden hun stal afgelopen najaar.

Kipster kreeg de prijs in de categorie Food & Agri. De jury prees de
toekomstvisie van het bedrijf op

de productie van dierlijke eiwitten.
“En de goed uitgewerkte visie over
hoe eieren circulair kunnen worden

Schalkwijk heeft besloten om
een andere koers te varen om de
bakens te kunnen verzetten naar
een andere setting en omgeving,
stelt ze. De laatste drie jaar van
haar tijd bij het Raayland College
had ze de functie van locatiedirecteur. “Ze heeft een belangrijke rol
gespeeld bij verschillende ontwikkelingen op de school, zoals
het maatwerkonderwijs, passend
onderwijs, doorlopende leerlijnen
vmbo-mbo techniek en de nieuwe
inrichting van het vmbo. Daarnaast
heeft zij samen met de onderwijscollega’s van onder andere SPOV,
het speciaal onderwijs, vervolg
onderwijs en andere belangrijke
partners zoals de gemeente, het
bedrijfsleven en diverse instanties toekomstgerichte mogelijkheden verkend voor het onderwijs in
Venray en omgeving. Deze bijdragen vormen belangrijke bouwstenen in de huidige fase van kansrijke
ontwikkelingen voor ons onderwijs”, aldus het Raayland College.
Karen: “Raayland is voor mij
meer geweest dan alleen maar een

baan. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op de ruim 18 jaar die ik
op het Raayland heb mogen werken. Ik heb kansen gekregen en ze
gepakt, veel geleerd en mij volop
kunnen ontwikkelen. Ik ben het
Raayland hiervoor erg dankbaar.
Zonder al deze stappen was de stap
die ik nu ga zetten niet mogelijk
geweest. Ik ben trots op het feit dat
ik deel heb mogen uitmaken van de
ontwikkelingen binnen de school.
Onderwijskundig, maar ook op het
gebied van onze identiteit en cultuur is Raayland volop in beweging.
Ontwikkelingen waar ik 100 procent in geloof; waar ik achter sta.
Ontwikkelingen waar ik heel graag
mijn bijdrage aan heb geleverd.
Samen op weg naar een toekomstbestendige school waar voor iedere
leerling kansen worden gecreëerd,
waar leerlingen in een fijne omgeving kunnen leren en leven.”
De Centrale Directie van LVO
Noord en de schoolleiding van het
Raayland College bekijken op welke
wijze haar functie en taken verdere
invulling krijgen.
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Veed Award voor Dylan Haegens
YouTuber Dylan Haegens uit Venray heeft een Veed Award gewonnen. Hij kreeg deze op zaterdag 24 maart
in de categorie ‘Beste comedy YouTuber’. Haegens was ook genomineerd in de categorieën Mannelijke
YouTubers en Beste YouTube serie.
In de beste comedy-categorie
waren ook YouTubers Kalvijn,
Quinsding, DiiggyS en Cjoelmovies

10

genomineerd. De Venraynaar was
ook in de categorie ‘Mannelijke
YouTubers’ en ‘Beste YouTube Serie’

genomineerd. Die prijzen gingen
naar Kalvijn en StukTV voor hun
serie Jachtseizoen.29
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De awards worden ook wel
de Oscars van de Nederlandse
YouTube-industrie genoemd.
Ze werden in 2015 opgericht door
een groep YouTubers zelfs. In totaal
werden zestien awards uitgereikt.
Beste YouTube Serie was een van

de drie nieuwe categorieën dit
jaar. Glow Movies uit Oirlo was
genomineerd in de categorie
beste nieuwkomer, maar greep
naast de prijs. Onlangs maakte
Dylan Haegens bekend met zijn
eigen bioscoopfilm te komen.

Adver torial

Lamb Weston / Meijer in
Broekhuizenvorst blijft ontwikkelen
gaat. Als groeiende organisatie kunnen we veel
Vorig jaar werd de aardappeldivisie van Oerlemans Foods in Broekhuizenvorst overgenomen door Lamb Weston / Meijer;
één van de grootste producenten ter wereld op het gebied van diepgevroren aardappelproducten. Sindsdien wordt er hard gewerkt om het carrièremogelijkheden bieden. Wij vinden het
bedrijf verder te optimaliseren.
belangrijk dat onze medewerkers over een goed
niveau beschikken, zodat we garant kunnen staan
voor een kwalitatief eindproduct.”
Kim van Bergeijk, verantwoordelijk voor de
personeelswerving, voegt hier aan toe: “Wij zoeken operators op niveau MBO 2, 3 of 4, kwaliteitscontroleurs, hef- en reachtruckchauffeurs in
een 5-ploegendienst en monteurs E/WTB in dagdienst met consignatie.”
Om de juiste mensen aan te trekken wordt er
aanstaande dinsdag 24 april een open avond
georganiseerd. Potentiële nieuwe medewerkers
kunnen een kijkje nemen in de keuken van Lamb
Weston / Meijer in Broekhuizenvorst. Er wordt
een presentatie gegeven over het bedrijf,
gecombineerd met een rondleiding en een kort
gesprek waarin ze zichzelf kunnen voorstellen.
Uiteraard kan er friet worden geproefd. De avond
is laagdrempelig, maar wel echt bedoeld voor
mensen die affiniteit of ervaring hebben met de
procesindustrie, de voedingsmiddelenbranche of
de werkzaamheden. In Broekhuizenvorst zijn op
dit moment ruim twintig vacatures.

“Wij bieden onze internationale klanten in
de horeca en retail een kwalitatief hoogwaardig
product. Ons merk Lamb Weston® gaat de hele
wereld over. We hadden al jaren zakelijke contacten met Oerlemans Foods. Zij hadden de focus
voornamelijk liggen op groenten en daar deden
ze friet bij. Zij hebben zodoende vroeger producten voor ons gemaakt”, aldus Michel de Lepper,
Director Operations. “We hebben altijd al gezien
dat het een bedrijf was met veel capaciteit en

mogelijkheden. Om die voor de volle 100 procent
te benutten zijn we op het moment druk bezig
om de productie te optimaliseren. Door bijvoorbeeld te moderniseren met een nieuw machinepark met duurzame technieken“.
“We zijn een Europees bedrijf, dat internationaal opereert. Om de capaciteit optimaal te
kunnen benutten wil Lamb Weston / Meijer ook
een kwaliteitsslag maken met betrekking tot het
personeel.” Michel vertelt: “We zijn op zoek naar

enthousiaste mensen die zelfstandig aan de slag
kunnen, door de juiste opleiding en ervaring.”
“Onze medewerkers krijgen alle mogelijkheden
om trainingen en cursussen te volgen, waarmee
ze zich kunnen blijven ontwikkelen”, geeft Michel
aan. “Dit kan een training zijn op ons hoofdkantoor in Kruiningen (Zeeland) en bij onze vijf andere
fabrieken in Europa. Ook kunnen de fabrieken van
onze Amerikaanse Lamb Weston partner worden bezocht om te kijken hoe het er daar aan toe

Aanmelden voor de OPEN AVOND op dinsdag
24 april kan via www.werkenbijlambweston.nl
of via info@lambweston.eu

Blitterswijckseweg 1
5871 CD Broekhuizenvorst
+31 113 394 955
info@lambweston.eu • www.lambweston.eu
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GROTE PAASSHOW

2e
Paasda
open! g

Profiteer van onze acties en GRATIS accessoires
VRIJDAG 30 MAART
12.00 - 17.00 UUR

ZATERDAG 31 MAART

Maak kans op een Plisséhordeur incl. plaatsing bij een bezoek aan onze showroom!
Terrasoverkappingen

Raamdecoratie

Zonwering

10.00 - 14.00 UUR

Rudolf Dieselweg 38 A - Venlo - Blerick

Outlet en nieuwe collectie bij
Twister Store - Schoolstraat 22 - Venray

Meer info of shop online
WWW.TWISTERCOLORFULCURVES.COM

De Hulst 19, 5807 EW Oostrum, +31 (0)478 581 486, www.vera.nl
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GEPLUKT Joop Ouderland

Joop Ouderland (62) uit Venray ademt korfbal. Jaren stond hij als speler op het veld en ook als trainer heeft hij al veel ervaring. Naast het korfbal is
hij veel bezig met zijn werk in het onderwijs, heeft hij een passie voor muziek en zijn kinderen en kleinkinderen zijn z’n grote trots. Deze week wordt
hij geplukt.
Joop werd geboren in Eindhoven
en was enig kind. “Ik had een fijne
jeugd en heb altijd kunnen spelen.
Ik had twee totaal verschillende
ouders. Mijn moeder was invalide,
maar wel heel zorgzaam. Mijn vader
was meer een vriend voor me, bij
momenten zelfs een grote broer.”
Joop rondde de basisschool en de
mulo af, waarna hij naar de havo
ging. Hij lacht: “Dat was wel even

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

een omschakeling. Van een school
met 150 leerlingen en alleen jongens
ging ik opeens naar het Gemeentelijk
Lyceum in Eindhoven. Daar zaten
wel 2.500 leerlingen op school en er
waren ook opeens dames.”
Korfbal werd er bij Joop met de
paplepel ingegoten. “Mijn vader heeft
jaren gekorfbald, was trainer en was
ook altijd op de club te vinden. Ik ging
altijd mee en begon op mijn zesde zelf

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

met spelen in Eindhoven.” In de jaren
daarna speelde Joop bij verschillende
clubs en gaf hij ook altijd training aan
jeugdteams. “Dat is iets wat ik toen
al erg leuk vond.” De pabo volgen na
het behalen van zijn havodiploma was
voor Joop dan ook een logische stap.
Die rondde hij in vier jaar succesvol
af, waarna hij op verschillende
basisscholen heeft gewerkt.
In zijn pabo-periode ontmoette hij
zijn vrouw Anja, die op dat moment in
het korfbalteam speelde waar Joops
vader trainer van was. “Ze vond me
toen een stadse lul en ik was ook nog
eens een leraar”, lacht hij. Toch sloeg
de vonk over en niet veel later
trouwde het stel. “Ik moest eigenlijk
in dienst, maar toen gold de regel
dat je als kostwinner niet in dienst
hoefde. Anja was 18 en ik was 22 toen
we trouwden. Inmiddels zijn we al
veertig jaar bij elkaar en hebben we
samen drie kinderen en zelfs al twee
kleinkinderen.”
Een aantal jaar na het huwelijk
ging het stel ook samenwonen in
Eersel, waar Joop ruim 17 jaar op de
basisschool werkte. Toen kwam de
verhuizing naar Venray. Joop wilde
daar aan het werk op basisschool
De Keg. “Hoewel Anja het er heel
moeilijk mee had om weg te gaan
van haar familie, is ze uiteindelijk
toch mee gegaan. En het bleek een
goede zet te zijn. We voelden ons hier
snel thuis.” Joop werkte na zijn tijd op
De Keg nog op verschillende andere
scholen. Inmiddels zit hij in Nijmegen,
waar hij na een werkonderbreking van
een paar jaar nu weer lesgeeft op het
voortgezet speciaal onderwijs. “Aan de
ene kant baal ik als een stekker dat

ik weer moet werken, maar aan de
andere kant is het ook ontzettend
mooi. Als je tijdens oudergesprekken
hoort dat kinderen weer met plezier
naar school gaan, of als kinderen je
vertellen dat ze je ‘lief’ vinden, dan
doet dat iets met je.”
Al die tijd is Joop korfbaltrainer
geweest, bij verschillende
verenigingen. “Onder andere in
Westerhoven, Luyksgestel, Hapert,

Someren en Ysselsteyn”, vertelt
hij. Ook in Duitsland is hij bezig
geweest met korfbal. “Daar heb
ik echt schitterende jaren gehad.
Ik ben onder andere de bondscoach
geweest van het Duitse nationale
team onder 16 jaar en heb met de
studentenploeg op studenten-WK’s
gestaan”, vertelt hij niet zonder
trots. “Dat zijn zeker hoogtepunten,
maar ook andere kampioenschappen
bij verschillende verenigingen en
het samen dingen bereiken is heel
bijzonder.” Korfbaltrainer zijn is
nog steeds zijn lust en zijn leven is.
Spelen doet hij al een aantal jaar
niet meer. Momenteel is hij juniorenen seniorentrainer bij SV Melderslo
en traint hij het juniorenteam van
Sporting ST (Swolgen en Tienray).
Zo blijft het korfbal voor Joop een
dagelijkse bezigheid.
Naast zijn werk en het korfbal
heeft Joop nog meer interesses.
Hij fietst bijvoorbeeld graag met Anja
en heeft een passie voor muziek.
“Ik luister echt van alles, van Armin
van Buuren tot Faithless, van André
Hazes tot Muse en van Jimi Hendrix tot
Dimitri van Toren. Het moet me iets
zeggen, een gevoel bij me oproepen.”
De radio staat in huize Ouderland dan
ook altijd aan. “Ik kan mijn ei kwijt
in muziek.” Sinds een paar jaar heeft
Joop er nog een zegening en een
bezigheid bij. “Twee kleinkinderen,
Cato en Finn. Dat is geweldig”,
glundert hij.
Joop is een mensenmens,
het liefst is hij altijd onder de mensen.
“Om ergens deel van uit te mogen
maken en geaccepteerd te worden,
dat vind ik het mooiste wat er is.
Dat ervaar ik onder andere als leraar
en als trainer.” Daar probeert hij dan
ook met volle teugen van te genieten.
“Ik wil de mooie dingen uit het leven
halen en genieten van ieder moment.”

PUZZEL

Sudoku

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

Bespreking poll week 12

Politie moet meer rekening houden met privacy
Deze stelling legden we onze lezers vorige week voor. Aanleiding was
de controle van politie Venray van diverse panden in de omgeving van de
Paterstraat in Venray. Zij was op zoek naar illegale hennepkwekerijen na een
tip van een energieleverancier. Deze had onregelmatigheden geconstateerd
in de stroomafname in de omgeving van de Paterstraat. Omdat niet duidelijk was in welk pand die onregelmatigheid was ontstaan, heeft de politie uit
voorzorg meerdere panden in dat gebied gecontroleerd. Daarbij werd overigens niets aangetroffen.
De uitslag van onze poll was precies gelijk. De helft van de stemmers
vindt het goed dat de politie het zekere voor het onzekere neemt en zo breed
mogelijk op onderzoek uitgaat na een dergelijke tip. Daarbij mag de poli-

tie best panden onderzoeken waar geen specifieke tip of aanleiding voor
is. Het belangrijkste is dat de mogelijke hennepkwekerij opgerold wordt.
Eigenaren van panden die misschien onterecht worden onderzocht moeten
daar begrip voor hebben.
De andere helft vindt het ver gaan dat de politie zomaar in een heel
gebied kan gaan controleren op hennepkwekerijen als daar geen echte
directe aanleiding voor is. Een onregelmatigheid in de stroomafname kan op
heel veel dingen wijzen, dat hoeft niet per se een hennepkwekerij te zijn.
Misschien heeft één van de huizeneigenaren wel een nieuw elektrisch
apparaat dat veel stroom verbruikt. De politie moet ook rekening houden met
de privacy van de mensen.

We hebben meer aan diverse
supermarkten eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Supermarktbedrijven Jumbo en Coop maakten deze week bekend hoe ze
de overgenomen filialen van Emté gaan invullen. De Emté-vestiging in Venray
wordt een Jumbo. Naar verwachting zal de overgang van Emté naar Jumbo en de
ombouwperiode van het bedrijf in de loop van volgend jaar klaar zijn.
Wat vindt u? Zegt u ‘Prima, het maakt niet heel veel uit wat er komt’?
Zolang er maar op alle plekken in Venray een supermarkt op korte afstand zit?
Of het nu Jumbo, Coop of Emté is, uiteindelijk komt het allemaal op het zelfde
neer. Er zal wel genoeg vraag naar zijn, anders zou Jumbo geen extra vestiging
openen. Qua prijzen zijn Nederlandse boodschappen al vrij schappelijk ten

opzichte van supermarkten in andere Europese landen.
Daarentegen kun je je misschien ook voorstellen dat meer diversiteit van
supermarkten interessanter is voor het winkelend publiek. Niet alleen heeft
zij dan meer keuze, maar supermarkten zullen ook scherpere prijzen moeten
hanteren om te kunnen concurreren. Zo is er niet in de gemeente voor elk wat
wils. En zette de gemeente niet juist in op een divers supermarktaanbod?
Dan zou ze nu ook bij Jumbo en Coop moeten pleiten voor een Coop en niet de
zoveelste Jumbo.
We hebben meer aan diverse supermarkten. Wat vindt u?

Klikgebit en Kunstgebit

www.ikzoektuingrind.nl

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

tel. (077) 320 97 00

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Geldig t/m 03-04-2018

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Vrolijk Pasen!
Lavendel
‘Stoechas’

18 cm pot, vol knop
van € 9,99/st. nu:

799

Vormgeknipte
coniferen
Grote keuze!

-20%

Spiralen, pon-pon,
bol op stam etc.

Beide Paasdagen geopend van 9-17 uur
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
Bekijk al onze aanbiedingen op: www.plantencentrumvelden.nl

Religie
Dit weekend is mijn
dochter (11) voor het eerst
met haar vriendje naar de
bioscoop geweest. Hoewel zij
haar best heeft gedaan mij
anders te doen geloven
(“nee pap, het is-gewooneen-vriend”) lieten haar
ogen, bij het verschijnen van
het joch, toch echt iets
anders zien.
Voor het eerst zag ik het
begin van een jonge vrouw,
of eerder gezegd, het meisje
dat veel te snel tot een jonge
vrouw zal opbloeien.
Een lichte paniek drong zich
aan mij op. Het joch, zoon van
een Nederlandse moeder en
Egyptische vader, heeft zich
als een heer gedragen
(“Hij betaalde voor de M&M’s
pap!”) en mag zich bovendien
bijzonder knap noemen.
Probleem is dat het joch van
zijn ouders en ingegeven
door religieuze overtuiging
‘eigenlijk’ geen verkering
mag hebben.
Belangstellend voor de
waarden achter deze overtuiging kom ik, in deze situatie,
uit bij verschillende internetfora voor jonge moslims.
De toon waarop een deel van
deze jongeren elkaar corrigeren en de toon waarmee
anders denkenden weggezet
worden, is angstaanjagend.
Hiermee pretendeer ik niet
dat de Islam zelf angstaanjagend is, maar wel dat de
polarisatie en verruwing van
onze samenleving al door
zeer jonge mensen van
brandstof wordt voorzien.
De mannen en vrouwen van
morgen.
Terug naar mijn dochter.
Gaat haar hartje gebroken
worden omwille van religie?
Wat is mijn verantwoordelijkheid als vader hierbij?
Het wordt een ingewikkelde
tijd….

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.

venraystemt.nl bleek een succes
Venraystemt.nl ontstond en legde
Helaas niet door de steun van de gehele gemeenteraad, maar wel door
de partijen twintig stellingen voor,
een burgerinitiatief, ontstond er een stemwijzer voor Venray. Op 4 juli
waarbij een toelichting mogelijk was.
2017 stemden inVENtief en PP2 (nu samen VENRAY Lokaal) en D66 vóór
De stemwijzer kwam online en bracht
een onderzoek naar een stemadvies-hulp voor de gemeente Venray.
maar liefst 14.500 stemadviezen uit,
met een topdrukte van vier adviezen
18-jarige Vic uit Leunen op een idee.
De overige partijen (CDA, PvdA,
per seconde. Voor de een een advies,
Hij zocht steun en na jaren werd er
SP, VVD en Samenwerking Venray)
de ander een bevestiging, het zorgt in
eindelijk geluisterd naar de inwoners
stemden tegen deze handreiking
ieder geval voor betrokkenheid bij de
die het lastig vonden de verkiezingsnaar de burgers en er kwam dus
politiek. Een stemwijzer zou ook het
programma’s te vergelijken.
geen onderzoek. Dit bracht de

opkomstpercentage kunnen beïnvloeden. In Venray steeg dit percentage
van 52,2 procent naar 53,1 procent.
Complimenten voor de organisator Vic
Luijkx en Omroep Venray, Mijn Venray
en Burgers van Venray. Wat een lef,
wat een succes.
Carla Brugman,
lijsttrekker Venray Lokaal

Lef

aan te geven dat, gezien de solidariteitsregeling van de SP, ‘zakkenvullen’
er in ieder geval voor SP raadsleden
niet echt inzit. Maar dan zou ik mee
gaan  in negativiteit en dat is net iets
wat niet bij mij en ook niet bij de SP
Venray past.
“Het imago van politici is slechter

bij AutoArena
Vrijdag 30 maart
8.00 - 18.00 uur

Zaterdag 31 maart
9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
10.00 - 17.00 uur

ners van Venray zich herkennen en
zich  gehoord voelen door de SP. En dit
zal niet altijd zonder slag of stoot
gaan: ook de andere gekozen partijen
hebben een programma dat ‘verdedigd moet worden’ naar de achterban, maar we moeten waar mogelijk
samenwerken om oplossingen te kunnen creëren.
Zoals mijn SP-collega
Mohamed Aoussar in één van
onze campagnefilmpjes aangaf,
vertolkt de SP Venray een sociaal
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Veelgehoorde opmerkingen als
“het zijn allemaal zakkenvullers in de
politiek” of: “ze doen maar wat, het
heeft toch geen zin te stemmen”,
maken het niet makkelijk om een
goed gesprek aan te gaan over het
belang van een gemeenteraad.
Natuurlijk kon ik erop ingaan door

dan dat van een tweedehands-autoverkoper”, aldus Trouw in hetzelfde
artikel. Mijn mede SP-raadsleden en ik
hoeven het dus niet te doen voor het
aanzien. En daar doen wij het inderdaad niet voor: niet om het aanzien en
zeker niet om ‘onze zakken te vullen’.
We verwachten wél net als voor de
verkiezingen door letterlijk bij inwoners aan de bel te trekken, belangrijke zaken aan te kunnen kaarten.
Hierdoor kunnen we ons samen sterk
maken en ervoor zorgen dat inwo-

JIJ REGELT

“Eén ding hebben alle aspirant-gemeenteraadsleden gemeen: lef“,
viel te lezen in Trouw afgelopen woensdag 21 maart 2018. Ik moet
zeggen dat mij dit goed deed, want soms vond ik het best moeilijk mij
kandidaat te stellen voor de Venrayse gemeenteraad.

€ 249,-

geluid waarin solidariteit, activisme
en onbaatzuchtigheid de idealen zijn.
Deze idealen zullen ook de komende
vier jaar onze SP-eerpunten zijn.
SP-eerpunten die we op alle mogelijke
manieren zullen uitdragen en vorm
zullen geven. En dit niet alleen binnen
de gemeenteraad maar ook door met
u in gesprek te gaan op straat, in uw
wijk of via onze hulpdienst.
Erica Irene van den Akker,
gemeenteraadslid SP Venray

SEAT Ibiza
of SEAT Arona
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EXCELLENT ACTIES BIJ AUDI
AUTOARENA EXCELLENT DEALER 2018
Profiteer van de beste Audi acties en aanbiedingen op
nieuw, occcasions en service van
AutoArena Audi Excellent dealer.
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VW Polo

JIJ REGELT

Inruilpremie

Druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

SPECIALE EXCELLENT ACTIES
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ŠKODA PRIVATE LEASE ACTIETARIEVEN

ŠKODA Karoq

CITIGO vanaf € 229,FABIA vanaf € 249,FABIA COMBI vanaf € 259,RAPID SPACEBACK vanaf € 329,Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
www.autoarena.nl

De actie is geldig tot 15 april 2018.

Vanaf

€ 469,- p.m.
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Beruchte derde set

ActiveRooy verliest thuiswedstrijd
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
De heren van volleybalvereniging ActiveRooy uit Venray speelden zaterdag 24 maart tegen Ledub H1 uit
Budel in de eigen sporthal De Wetteling. De mannen uit Venray wonnen de eerste twee sets, maar verloren
uiteindelijk met 2-3.
Na twee verloren wedstrijden in
het vorige weekend en een zelden
vertoonde training, waren de man-

nen uit Venray er op gebrand om
deze wedstrijd in winst om te zetten.
Vanaf het eerste moment leek dit ook

te gaan gebeuren. Venray was vanaf
de start scherp, wat niet veel vaker vertoond was deze seizoenshelft. Met een

Biljarters Kemphaan
kampioen
Door: biljartvereniging De Kemphaan
Team 4 van de biljartvereniging voor ouderen De Kemphaan uit Venray is kampioen geworden in klasse B3
van de Federatie voor Ouderen Noord –Limburg. De kampioenswedstrijd vond plaats op donderdagochtend
22 maart in De Kemphaan in Venray.

perfect liggende pass werd het voor
spelverdeler Guus mogelijk om een
goede verdeling aan het net te verzorgen. Met dank aan invallers Sef en Koen
stond ook de blokkering als een muur
waardoor set één relatief eenvoudig
naar ActiveRooy ging met 25-19.
In de tweede set werd dit voortgezet en hoewel er meer weerstand vanuit
Ledub kwam, werd ook deze set mede
dankzij de alles scorende Leon nipt
gewonnen met 25-23. Hoewel de vorige
beruchte derde set al weer dateerde
van een hele tijd terug, was hij ineens
weer daar. Berucht, omdat het voorheen
nogal eens gebeurde dat de concentratie verdween en deze set roemloos
werd ingeleverd. De set werd inderdaad
vrij eenvoudig ingeleverd met 19-25.
Met een 2-1-stand wisten de mannen uit Venray dat zij in de vierde set
alles moesten geven om de winst bin-

nen te halen. Toen de set vrij gelijkwaardig opliep, werd Dennis van Hooft
afgefloten wegens schermen. Toen de
eerstvolgende bal ook nog langs de
antenne vloog, liet hij zich even gaan.
Na geel in ontvangst te hebben genomen, bleek een wegwerpgebaar echter
voldoende voor een rode kaart. Ook Rik
kon zich hierna niet in bedwang houden, waardoor hij volledig terecht ook
een rode kaart ontving. Na dit alles
wilde ook de coach van Budel zich melden in dit kleurenfestijn en hij kreeg
dezelfde kaart toebedeeld. Gelukkig is
een rode kaart bij volleybal niet vergelijkbaar met een rode kaart bij voetbal
waardoor de mannen door mochten
volleyballen. Deze consternatie kwam
Venray zowel in de vierde als in de laatste set echter niet ten goede, waardoor
beide sets en dus de wedstrijd werden
verloren.

Tafeltennistoernooi
in Venray
Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray e.o. organiseert op
paaszaterdag 31 maart voor de 38e keer het jaarlijkse Nationale Para
Ranglijst Tafeltennistoernooi voor tafeltennissers met een beperking.
Het toernooi vindt plaats in de tafeltennisaccommodatie van TTV Red
Stars in Venray.
Er doen meer dan zeventig
deelnemers uit heel Nederland mee
aan het toernooi. De wedstrijden
beginnen om 10.00 uur en de finales
zijn om 18.00 uur. “De sportprestaties van deze sporters met een

Vanaf de eerste wedstrijddag
heeft het team zich aan kop van de
ranglijst genesteld en heeft ze zich
daar keurig gehandhaafd. Ondanks
een kleine winterdip liet zij Vios 1 uit
Horst in de eindrangschikking met

12 matchpunten achter zich. Over de
hele competitie scoorden zij gemiddeld
7,26 punten per wedstrijd met een
teammoyenne van 1.45.
Kemphaan 4 bestaat uit Piet
van Duijnhoven, Leo Backus, Frans

Jenniskens, Jan Joosten, Bertus Lieftink
en de reserves Martin Verhalle en
Ger Keizers. Het is het enige team
van De Kemphaan dat dit seizoen de
kampioensvlag mag uithangen. Ze zijn
hiervoor door het bestuur gehuldigd.

SV Oostrum houdt stand
tegen koploper
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste elftal van SV Oostrum speelde zondag 25 maart onder lenteachtige omstandigheden de topper
tegen koploper Melderslo. Vele toeschouwers waren op de wedstrijd afgekomen. Vanaf het begin was duidelijk
dat beide teams redelijk aan elkaar gewaagd waren. Met name verdedigend stonden beide goed. Heel veel
uitgespeelde kansen waren dan ook niet te noteren.
In het eerste half uur had het in
zwart spelend Oostrum tweemaal
de kans de voorsprong te nemen.
Beide kansen werden echter over het
doel geschoten. Het thuisspelende
Melderslo kreeg drie kansen om het
net te laten bollen. Slecht afwerken en
goed keeperswerk van doelman Plum
zorgden er echter voor dat de thee
werd opgezocht met een 0-0 tussenstand.
In de tweede helft bleven beide
hooggeplaatste ploegen aan elkaar
gewaagd, waarbij gesteld moet wor-

den dat Melderslo met momenten iets
makkelijker voetbalde. Een ziedend
schot verdween net langs de toekijkende Oostrum-doelman Plum en ook
een redelijk vrije kopkans was niet
aan de thuisploeg besteed. Oostrum
moest gedwongen wisselen door
een blessure van sterkhouder Ruben
Nohlmans. Jongeling Willem van
Leendert kwam en in zijn ijver kreeg
hij van de prima acterende scheidsrechter Berkvens tweemaal in korte
tijd geel, wat rood betekende.
Het laatste kwartier was Oostrum

dus in een ondertal. Echt heel grote
kansen leverde het slotoffensief van
Melderslo echter niet op. Bijna viel
het doelpunt nog aan de andere kant
toen een vlammend schot van Chris
Wilschut net over het Melderslo-doel
zeilde.
Gescoord werd er deze middag
echter niet waardoor het onverminderd spannend blijft in de 4e klasse E.
De onderliggende verschillen blijken
uiterst klein. Op eerste paasdag staat
de topper, thuis tegen nummer 3
Belfeldia, op het programma.

beperking zijn vaak van hoog niveau
en doen zeker niet onder voor die
van hun valide sportvrienden”, aldus
ISBV Venray e.o. Geïnteresseerden
kunnen komen kijken bij het
toernooi.

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

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

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

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

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

18

verenigingen

Workshop
Dromen in beeld
Match voor vrijwilligers organiseert op maandag 9 april een
workshop Dromen in Beeld. De workshop wordt gegeven door lifecoach
Asmaa Darkaoui en vindt van 09.30 tot 13.00 uur plaats bij Match in
Venray.
De workshop is bedoeld voor
mensen die vinden dat het tijd is om
aan hun dromen te gaan werken of
voor mensen die erachter willen
komen wat hun passie is en waar ze
gelukkig van worden. “Door actief
bezig te zijn met het maken van een
dreamboard krijgen jouw dromen
meer vorm”, aldus Match. “Ze zitten
niet meer alleen in je hoofd, maar je
krijgt er nu een duidelijk beeld bij.

Het dreamboard kun je op een plek
zetten waar je dagelijks komt, zodat
je ernaar kijkt. Je wordt eraan
herinnerd wat je graag wilt en dit
motiveert ook om in actie te
komen.”
Na een korte introductie en tips
gaan deelnemers actief aan de slag
met hun eigen dreambord.
Kijk voor meer informatie op
www.matchvoorvrijwilligers.nl

Wat pakken we
vandaag aan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we altijd vacatures waar je direct aan de slag kunt.
Kijk maar eens hieronder. Wat wordt jouw volgende baan?

Machinist onkruidbestrijding

Vac. Nr. P024073
Je bent verantwoordelijk voor onkruidbestrijding en bestuurt zelfstandig een mobiele onkruidbestrijder. Buiten het seizoen ben
je inzetbaar binnen de civiele techniek.

Medewerker zeugenhouderij
regio Peel en Maas

Vac. Nr. P023990
Je bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in de kraamstal;
het voeren, de gezondheidscontrole, biggen behandelen, biggen
spenen, etc.

Dierverzorger melkveehouderij (fulltime)

Vac. Nr. P023711
Je bent allround inzetbaar voor werkzaamheden als assisteren bij
het melken, veeverzorging, insemineren, klauwbekappen en je
voert tractor- en landwerk uit.

Logistiek medewerker grondstoffen
veevoerderbedrijf

Vac. Nr. P023702
Met behulp van de heftruck, loader of transportbanden los je
vrachtwagens en zorg je dat de grondstoffen worden opgeslagen.
Samen met een collega zorg je voor dagelijkse bezetting.

Hulpkracht asperge oogst

Vac. Nr. P023548
Je bent verantwoordelijk voor alle hand- en spandiensten op
en rond het bedrijf tijdens de oogst van de asperges.

Heftruckchauffeur productie 3 ploegen
Vac. Nr. P021593
Je bent verantwoordelijk voor de toe- en afvoer van
grondstoffen voor de productielijn. Deze bedien je handmatig en je werkt samen met twee collega’s per ploeg.

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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Oude foto’s kijken in ‘t Stekske
De fotokijkmiddag van Historisch Platvorm Venray vindt op uitnodiging van ouderenvereniging Ons Genot
eenmalig plaats in wijkcentrum ‘t Stekske in de Venrayse wijk Landweert. Deze vindt plaats op woensdag
11 april van 14.30 tot 16.00 uur.
Vrijwilligers van het Historisch
Platform Venray namen in november 2013 in samenwerking met het
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (LGOG) Kring Venray
e.o. het initiatief voor een fotokijkmiddag. Het doel was om bij oude
Venrayse foto’s relevante gegevens
als gebeurtenisen, namen en jaartallen te vinden. Alle foto’s werden
met de gevonden gegevens zo uitgebreid mogelijk beschreven en vervolgens gepubliceerd op RooyNet. Deze
website brengt het Venrayse cultuurhistorische erfgoed wereldwijd
voor het voetlicht met foto’s, films,
documenten en geluidsfragmenten.
De fotokijkmiddagen, die elke derde
woensdag van de maand plaatsvonden in Zorgcentrum Het Schuttersveld,
waren een doorslaand succes, stelt
het HPV. “Het bezoekersaantal groeide
naar ongeveer honderd, overwegend oudere, geïnteresseerden.
Het waren gezellige middagen, waarbij onder het genot van een kop koffie gepraat werd over de getoonde

Een foto uit 1909 van een klas uit Oostrum waarbij dankzij een fotokijkmiddag alle namen van de leerlingen bekend zijn geworden.
oude foto’s.” Maar omdat Zorgcentrum
Het Schuttersveld onlangs werd gesloten, moesten de HPV-vrijwilligers op
zoek naar een andere locatie. Eenmalig
vindt nu op uitnodiging van ouderenvereniging Ons Genot de fotokijkmiddag plaats in wijkcentrum ’t Stekske.
De ouderenvereniging zorgt voor kof-

fie en thee en de vrijwilligers van het
Historisch Platform Venray hebben weer
een groot aantal oude foto’s uitgezocht. De entree is gratis. Het Historisch
Platform Venray blijft nog zoeken naar
een locatie waar onder voorwaarden
één keer per maand de fotokijkmiddag
kan plaatsvinden.

Open dansmiddag in ‘t Schöpke
In wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke in de Venrayse wijk Veltum vindt op woensdag 4 april een open
dansmiddag plaats voor mensen met dementie of een lichamelijke beperking. De middag begint om 14.30 uur
en duurt tot 16.30 uur.
Tijdens de open dansmiddag
kunnen geïnteresseerden kennis
komen maken. Daarna kunnen ze
iedere eerste woensdag van de maand

dansen in ‘t Schöpke. Deze middag
wordt georganiseerd door Verborgen
Verlangens, een initiatief van de
Stichting Vrienden van de Zorggroep

en Groene Kruis Thuiszorg, in samenwerking met Petra de la Roy van
Jansen Dansen en Sporten en het
wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke.

LGOG-excursie door OoijenWanssum
LGOG Kring Venray organiseert op maandag 16 april een lezing over de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. Op zaterdag 21 april houdt zij een excursie naar het gebied.
Tijdens de excursie gaan
deelnemers met een bus verschillende
locaties van de gebiedsontwikkeling
bezoeken. Om 08.30 uur wordt
verzameld bij het Venrays Museum in
Venray. Van 09.00 tot 11.00 uur is er een
rondleiding per bus. De excursieleider

is Herman Loonen. De route gaat
langs alle belangrijke plekken van de
gebiedsontwikkeling, van Broekhuizen
tot aan Wanssum. Tijdens de
rondleiding geeft de excursieleider
uitleg bij alle maatregelen en schetst
een toekomstbeeld. Speciaal voor

leden van LGOG is er aandacht voor
de geschiedenis van het landschap en
worden karakteristieke plekken in het
gebied bezocht.
Deelnemers wordt gevraagd zich
aan te melden via
geertnelissen@home.nl

Wandelingen Rooys Gidsen Gilde
weer van start
Het Rooys Gidsen Gilde begint vanaf Pasen, zondag 1 april, weer met het organiseren van verschillende
wandelingen door Venray.
Het Rooys Gidsen Gilde is sinds
begin 2011 actief in Venray. De leden
van dit Gilde begeleiden de deel
nemers op een wandelroute door het
centrum van Venray langs historische
gebouwen, religieus erfgoed en
andere bezienswaardigheden.
Onderweg vertellen de gidsen verhalen over gebeurtenissen uit het
verleden en over markante
Venraynaren van toen en nu.

De kerk in het midden
Zo is er de route Markant Venray,
een wandeling door het centrum

waarbij de geschiedenis van Venray
in al zijn facetten belicht wordt.
Daarnaast heb je de route De kerk in
het midden, bestaande uit drie elementen: een korte wandeling door
het centrum met aandacht voor de
highlights, een bezoek aan de Grote
Kerk met zijn beeldenschat en een
beklimming van de toren van de kerk
vanwaar een prachtig uitzicht te zien
is over Venray en omgeving. Ook is
er een wandeling over het Sint Annaterrein, waarbij stil wordt gestaan bij
de geschiedenis van de Venrayse psychiatrie. De culinaire route leidt door

het centrum en is in combinatie met
een viergangendiner in verschillende
horecagelegenheden. Voor de jeugd is
er de interactieve route Jong Markant,
een ontdekkingstocht door Venray
waarmee het Gilde in 2014 de eerste prijs won bij het door de provincie
Limburg georganiseerde project Kern
met Pit. Bij deze route kunnen jongeren met de tablet op stap en spelenderwijs de geschiedenis van Venray
ontdekken.
De aanvragen voor een wandelroute met gids lopen via VVV Venray.
Deze is te bereiken via 0478 51 05 05.
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KC Venray organiseert cursussen en trainingen

‘We trainen eigenlijk de baasjes’
Kynologen club (KC) Venray bestaat sinds 1977 en richt zich op mensen die hun honden in clubverband willen
trainen. Hoewel de club al jaren zowel cursussen als trainingen van honden voor shows aanbiedt, ziet de club
een lichte afname van die laatste activiteit, aldus secretaris Kim van der Veer van KC Venray.

Kim heeft zelf vier Duitse doggen
(“Géén Deense doggen, die bestaan
niet”). Ze gaat regelmatig met ze naar
shows, onlangs nog naar Engeland.
Daar worden de honden onder andere
gekeurd op hun postuur en hun houding. Eén van Kims honden is inmiddels Nederlands jeugdkampioen en ze
heeft grote hoop voor de toekomst.
Ze kwam in contact met KC Venray
toen ze mee ging doen aan gehoorzaamheidscursussen. “Ik kende er nog
niet echt mensen.” Met haar tweede
hond ging ze ringtrainingen doen,
oefenen voor shows. “Ik leerde de
voorzitter kennen en ben uiteindelijk
gevraagd om in het bestuur te gaan.”
Kim zat al eerder in de Nederlandse
Duitse Doggenclub, een rasvereniging.
“Het verschil is dat zij zich meer richten op een beter ras en het fokkersbelang. Bij KC Venray zijn alle honden
welkom.”

Bij KC Venray zijn alle
honden welkom

De club zit al jaren op oefenterrein De Versen in Oirlo. Alle opleidingen zijn voor alle honden toegankelijk.
Voor het deelnemen aan ringtraining,
Clubmatch en de Jonge Honden Dag
en Veteranenkeuring is een stamboom
verplicht, dus deze activiteiten worden
alleen voor rashonden georganiseerd.
Showen lijkt de laatste tijd minder
te worden, stelt Kim. “Je ziet wel trends.

Er zijn heel veel shows, dus mensen
worden het een beetje moe. En het kost
veel geld om mee te doen.” De club
hoeft het echter niet van de shows te
hebben en leeft vooral van de cursussen, waarvan de puppycursus de populairste blijft. “En onze clubmatch draait
nog steeds heel goed, die is gewoon
heel gezellig.”
De club organiseert verschillende

Alzheimer Café in
Venray
Het Alzheimer Café Venray is op maandag 9 april weer geopend.
Het thema van deze avond is rechtsbescherming bij dementie en de
gastspreker is notaris Olga Roffers.
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

activiteiten. Naast de clubmatch en
andere wedstrijden, houdt ze ook cursussen, bijvoorbeeld puppytrainingen en
de daarop volgende gedrags- en gehoorzaamheidscursussen. “Eigenlijk trainen
we geen honden, maar leren we baasjes
hoe hun hond te trainen. Je moet zelf
thuis echt nog wel aan de slag. Iedereen
moet beseffen dat een hond altijd veel
tijd kost”, vertelt Van der Veer.

De meeste mensen komen met
KC Venray in aanraking door de cursussen. “Alle baasjes hebben een cursus
nodig. Ook is het voor de hond belangrijk om te socialiseren”, zegt Kim.
Zij volgde, net als de andere vrijwillige instructeurs van KC Venray, een
instructeursopleiding. De instructeurs
volgen praktijk- en theorielessen
en lopen stage voordat ze cursussen gaan geven. Inmiddels heeft de
club zo’n vijftien tot twintig vrijwillige
instructeurs.

Hoewel de club door het jaar
heen zo’n 250 leden telt, wisselt het
aantal nogal, afhankelijk van wie
alleen deelneemt aan een puppycursus of wie zich voor langere tijd bij
de club aansluit. Jaarlijks organiseert
KC Venray een clubmatch voor haar
leden. “Dat mag alleen als je bij de
Raad van Bestuur aangesloten bent”,
legt Kim uit. KC Venray is aangesloten
bij de Raad van Beheer op Kynologisch
Gebied in Nederland. Dat betekent dat
zij erkend zijn als club die de (ras)hondensport beoefent. In Meerlo wordt
dan een kleine hondenshow gehouden. “We vragen daar maar een kleine
bijdrage van de deelnemers, dus dat is
altijd leuk om te oefenen. Ook tijdens
onze jonge honden- en veteranendag in juni worden honden beoordeeld door keurmeesters. Je krijgt tips
en kunt zien wat te verwachten is op
een grotere show. Dat is laagdrempelig en je kunt zo eens kijken wat ze
van je hondje vinden”, vertelt Kim.
Hoewel niet-rashonden niet mee kunnen doen aan de shows, kunnen stamboekloze honden wel gekeurd worden
op de jonge hondendag.

Laagdrempelige jonge
hondendag
In mei houdt de club de Dag van
de Hond, waarbij sport en spel centraal staan. Naast cursussen zijn er ook
demonstraties en kraampjes. De Dag
van de Hond vindt dit jaar plaats op
27 mei. Kijk voor meer informatie op
www.kcvenray.nl

Fietstocht ‘Een nieuw
interieur’
Stichting Fietsvierdaagse Venray organiseert in 2018 voor de negende keer een fietstocht van ongeveer
veertig kilometer. Deze is uitgezet in het kader van Meimaand Fietsmaand en vindt plaats op 20 mei.

thema’s. Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in De Kemphaan in
Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur en
aanvang van het programma is om
19.30 uur. De avond wordt uiterlijk
21.30 uur afgesloten. De toegang is
gratis.

Workshop Grip op
chaos
Match voor vrijwilligers organiseert op donderdag 26 april een
workshop ‘Grip op chaos’. Met de workshop krijgen deelnemers
informatie over wat chaos in je omgeving voor gevolgen heeft en leren
ze daar een einde aan te maken.
“Ben jij iemand die altijd
met honderd dingen tegelijk
bezig is? Altijd voor anderen in
de weer? Dan merk je vast wel
eens dat je eigen huis en me-time
erbij inschiet”, stelt Match voor
Vrijwilligers. “Chaos ligt dan op
de loer. Hoe vervelend is het als
je thuis komt in een huis waar

nog allemaal werk op je ligt te
wachten en waar je nog niet kunt
ontspannen?” Ze helpt mensen in
vijf stappen een einde te maken
aan hun chaos.
De workshop begint om
20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Deze vindt plaats bij Match in
Venray.

De organisatie noemt de fietstocht een voorbereiding op de 34e
Fietsvierdaagse Venray die plaatsvindt
van 24 tot en met 27 juli. De fietstocht op zondag 20 mei heeft de
naam ‘Een nieuw interieur’ gekregen.
De start is op het Henseniusplein in
Venray en gaat langs Veulen, Horst,

Meerlo, Wanssum en Geijsteren.
De tocht eindigt weer in Venray.
Tijdens de fietstocht staan diverse
stops op het programma. Zo kunnen
deelnemers de nieuwe boerderij van
Kipster bezoeken, waar een tentoonstelling over eten en drinken in de toekomst is ingericht. Daarnaast is er een

halteplaats bij gebiedsontwikkeling
Ooijen- Wanssum. Hier kunnen fietsers
zien welke aanpassingen er aan het
landschap worden gedaan om in de
toekomst overstromingen van de Maas
te voorkomen.
Deelnemers kunnen tussen
10.00 en 14.00 uur van start.
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Once Upon a Dance
in schouwburg
DéDé Dance, naar eigen zeggen de grootste dansschool van
Nederland, verzorgt op zaterdag 31 maart de première van haar
theatershow Once Upon a Dance. Deze vindt plaats in Schouwburg
Venray om 12.30 uur. Om 19.00 uur wordt een tweede show gegeven.
Maart, april en mei staan in het
teken van de theatertour Once Upon
a Dance. Tijdens deze tour staan alle
3.500 leerlingen van DéDé Dance
op de planken van diverse theaters. Ze verzorgen met zijn allen
26 shows, verdeeld over vier theaters. “De voorbereidingen zijn
al zo’n twee jaar geleden achter
de schermen begonnen. Van het
reserveren van de theaters, tot het
indelen van de honderden verschillende groepen, van de veel belovende verhaallijn tot de honderden
kostuums die gemaakt worden”,
aldus de organisatie, stichting DéDé
Events.
“Er zijn honderden vrijwilligers die hun steentje bijdragen.
Van het maken van de kostuums
tot de oppasmoeders die de kinderen begeleiden, alle hulp tijdens
de generale repetities, de vergaderingen die vooraf plaats vinden en

Onderbouwleerlingen van basisschool De Lier in Merselo hebben afgelopen week palmpasenstokken
gemaakt. Dat deed ze met hulp van leden van heemkundestichting ’t Raokeliezer uit het dorp.

de docentes en stagiaires die volop
meewerken om een geweldige
show neer te zetten.”
De choreografieën in de show
worden volgens de organisatie ‘op
een sprookjesachtige manier in
elkaar gevlochten’. “Elke dans heeft
een logische link naar het hoofdverhaal. En dat gaat over een juf van
DéDé Dance. Deze dansjuf krijgt na
de kijkles een bijzonder sprookjesboek van een geheimzinnige oma,
omdat haar leerlingen dansen op de
Magische Mix. ‘Maar pas op! Niet te
lang lezen, want voor je het weet
blijf je erin hangen…’, waarschuwt
de oma nog. Eenmaal thuis is de juf
zo nieuwsgierig geworden dat ze
toch gaat lezen. Te lang… en ze valt
in slaap. Ze komt in een sprookjeswereld terecht via het sprookjesboek.”
Kijk voor meer informatie op
www.dededance.nl

Pasar-festival
Djempol
In de Evenementenhal in Venray vindt van vrijdag 6 tot en met
zondag 8 april het Pasar-festival Djempol plaats. Bezoekers kunnen
reizen door een ‘Oosters avontuur’ vol beleving, waar alle leeftijden en
culturen elkaar ontmoeten in een mix van oost en west.
Het driedaagse evenement
heeft onder andere een grote
Oosterse markt, Aziatisch eten en
entertainment. “’Selamat Datang’,

Palmpasenstokken
in Merselo

ofwel van harte welkom”, aldus de
organisatie.
Kijk voor meer informatie op
www.pasarfestival.nl

Jan Brokken bij
Literair Café Venray

Het maken van de stokken voor
Palmpasen is een initiatief van
heemkundestichting ’t Raokeliezer,
die een samenwerking met school
heeft gezocht om de kinderen op de
hoogte te brengen van gebruiken van
vroeger. Het is onderdeel van een
groter project: zo werd in het begin
van het schooljaar een Kruudwis
gemaakt, worden de kinderen rond

Kerst mee naar de kerststal in de
kerk genomen en worden regelmatig
lesjes gegeven over oude gewassen,
oud gereedschap en het leven van
vroeger.
De leerlingen kregen les over
het paasverhaal en uitleg over
de palmpasenstok, een symbool
uit de Christelijke geschiedenis.
De leerlingen gaven hun gemaakte

palmpasenstok op vrijdag voor
palmpasen aan de oudere medemens
in hun dorpen, Merselo en Vredepeel.
Zij kwamen op school een kopje
koffie drinken. “In een hele stoet
kwamen de kinderen door de gangen
lopen onder het gezang van het lied
‘Palm palmpasen, ei koerei’ waarna
de palmpasenstokken overhandigd
werden”, aldus de organisatie.

Orkest Rooyal en Klapa
Per Caso in Schouwburg
De Venrayse muziekgroepen Orkest Rooyal en het Klapa Per Caso zijn op zondag 8 april samen te beluisteren
in Schouwburg Venray. Het concert duurt van 11.00 tot 13.30 uur.

Adelbertvereniging en Literair Café Venray verwelkomen op
maandagavond 23 april schrijver, reiziger en journalist Jan Brokken in
dans- en partycentrum Anno’54 in Venray. De avond begint om 20.00 uur.
Jan Brokken geeft deze avond
een lezing. In de pauze is er een
boekverkoop en signeert Jan Brokken
zijn boeken. Hij woont in Amsterdam
en is vaak op reis. “Jan Brokken heeft
over de hele wereld gereisd en
gewoond, al zijn ervaringen en
ontmoetingen komen terug in zijn
omvangrijke oeuvre”, aldus Literair
Café Venray. Tussen 1999 en 2010
reisde hij acht keer naar de Baltische
landen. Naar aanleiding van zijn
reizen schreef het boek Baltische
zielen. Hij debuteerde in 1984 met
de roman De provincie. Bij het grote
publiek wordt hij bekend met De
vergelding; een dorp in tijden van
oorlog dat op 25 januari 2013 verschijnt. De vergelding wordt genomineerd voor de shortlist van de NS
Publiekprijs, de Libris
Geschiedenisprijs, de AKO
Literatuurprijs, het Beste
Rotterdamse Boek, de Gouden

Boekenuil, de Prijs van de Belgische
Lezersjury en de Luisterboek Award.
Behalve schrijver is hij journalist voor
dagblad Trouw en het weekblad
Haagse Post

Verenigingen
nodigen personen uit
Het is de derde keer dat Adelbert
Venray en Literair Café Venray leden,
donateurs en belangstellenden uitnodigen voor een lezing op dezelfde
avond. Beide verenigingen nodigen al jaren personen uit voor een
voordracht, beide met een andere
invalshoek. De Adelbertvereniging
richt zich meer op wetenschap en
cultuur in het algemeen en Literair
Café spitst zich toe op het uitnodigen
van schrijvens uit het Nederlandse
taalgebied.
Kijk voor meer informatie op
www.literaircafevenray.nl

Beide groepen zijn vaak in Venray
te horen, maar ze hebben nog nooit
samen opgetreden tijdens een
zondagsconcert. Orkest Rooyal
bestaat uit een blazerssectie, aangevuld met een combo en een
zangeres. Naast polka- en bigband-

uitvoeringen, zijn nummers te horen
van Caro Emerald, Helene Fischer,
Lady Gaga en dergelijke. De leiding is
in handen van Wim van Osch.
Per Caso is een vierstemmig ensemble van negen zangers uit het
Venray’s mannenkoor. Zij zingen

a-capellaliederen, die stammen uit
Dalmatië in Kroatië. De elementen
liefde, wijn, de zee en het vaderland
komen hierbij aan bod. Zij starten dit
concert en openen het programma
ook na de pauze.
Het concert is gratis te bezoeken.
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Cursus voor beginnende
computergebruikers
BiblioNu start woensdag 4 april met de cursus Digisterker waar deelnemers leren zelf veilig informatie te
vinden en digitaal zaken te doen met de overheid. De cursus vindt plaats in de bibliotheek.

Dörpse Kroegentocht
Een aantal kroegen uit dorpen van de gemeente Venray organiseert
op zaterdag 7 april de eerste Dörpse Kroegentocht. Er rijdt een bus
tussen verschillende cafés.
Deelnemers zijn café D’n Terp uit
Oirlo, café De Koster in Castenray,
café ’t Veule uit Veulen, café
Roelanzia uit Ysselsteyn, café 1878

in Leunen en ’t Allemanscafé in
Oostrum. De tocht wordt volgens een
route gereden. Hij begint om 19.00
uur en eindigt om 01.00 uur.

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Vele soorten
viooltjes,
primula’s en ten
eenjarige plan
€ 2.95 per stuk
Pootaardappelen
en zaden

Aan de orde komen in de cursus
DigiD gebruiken, de websites van
UWV, SVB, de Belastingdienst,
de gemeente en hoe je zaken
regelt op MijnOverheid.nl
“De laagdrempeligheid en de
afwisseling vond ik heel erg leuk”,
aldus een van de voorgaande

cursisten. “Ik heb er veel van geleerd.
Dankzij de cursus ben ik mijn angst
voor de knoppen een beetje kwijt en
durf nu beter ergens op te klikken. Ik ga
de sites in de toekomst zeker vaker
gebruiken.” De cursus is bedoeld voor
inwoners van de gemeente Venray
en Horst aan de Maas die kunnen

omgaan met een computer. De cursus
bestaat uit vier bijeenkomsten.
Op woensdagavonden 4, 11, 18 en 25
april van 19.00 tot 21.00 uur worden de
bijeenkomsten gehouden.
Meer informatie en aanmelden
kan via venray@biblionu.nl
of 0478 58 19 70.

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Formule 1 Show komt
naar Venray
Formule 1-commentatoren Olav Mol en Jack Plooij komen op dinsdag 9 oktober naar de schouwburg in
Venray. Zij brengen daar hun ‘Formule 1 Show’ ten tonele, een theatershow waarmee ze hun passie voor de
racesport willen overbrengen.
“De Formule 1 Show stond tot nu
toe slechts in twee andere theaters
waar de show binnen enkele minuten was uitverkocht”, aldus de
schouwburg. “Dit kwam mede
dankzij de support van verschillende
racesportkenners, die de show
bestempelden als een absolute
must-see.” Mol en Plooij vertellen
tijdens de Formule 1 Show alles over
de hoogste klasse in de autosport.

Olav Mol geeft sinds 1991 voor NOS,
RTL, SBS, Sport 1 en nu voor Ziggo
sport commentaar bij de Grand Prix.
Jack Plooij zorgt voor bijdragen vanuit
de pitstraat en interviewt coureurs.
Samen staan zij nu in het theater om
hun passie voor Formule 1 met publiek
te delen.
In 2016 won Max Verstappen als
eerste Nederlander een Grand Prix en
maakte de Formule 1 in Nederland

hiermee ongekend populair.
Tijdens de voorstelling nemen Olav
en Jack het publiek mee in de autosport. Niet alleen worden er details
uit de Formule 1 wereld verteld,
maar ook komen zij met anekdotes
uit het eerste interview met Michael
Schumacher. Zelfs geheimen van de
rijders komen aan bod.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Try Out concert Ons Genoegen
De fanfare van muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo houdt in aanloop naar de Open Nederlandse
Fanfare Kampioenschappen (ONFK) in Drachten op zondag 1 april een Try Out concert in Schouwburg Venray.
Het optreden begint om 11.30 uur.
Het werk By The River wordt
tijdens het Try Out concert ten
gehore gebracht, net als een aantal
andere muziekwerken. Harmonie
St. Cecilia uit Oerle geeft deze
ochtend ook een concert. De schouwburg is open vanaf 11.15 uur en het
concert begint om 11.30 uur.
De entree is gratis. De fanfare van
muziekvereniging Ons Genoegen
Oirlo doet op zaterdag 14 april mee

aan het ONFK in schouwburg De Lawei
in Drachten. Het ONFK wordt sinds
2010 georganiseerd door Stichting
Frysk Fanfare Festival. In alle divisies
wordt één verplicht werk gespeeld en
door een geblindeerd juryteam
beoordeelt. De fanfare van muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo komt uit
in de tweede divisie. Het verplichte
werk van de tweede divisie is By The
River van Jan van der Roost. Op zater-

dag 14 april wordt om 13.00 uur
geloot om te bepalen in welke
volgorde de deelnemende fanfares
mogen voortreden. Om 14.00 uur
begint het programma in
Schouwburg de Lawei. In 2018
bestaat Muziekvereniging Ons
Genoegen Oirlo 110 jaar. Op zaterdag
27 oktober wordt dit gevierd met het
concert Music Makes Memories in
Schouwburg Venray.

Wegens groei zoekt Kinderopvang ʼt Nest
pedagogisch medewerkers. Als oproepkracht
vervang je onze pedagogisch medewerkers bij
ziekte, zwangerschap en verlof. Je bent flexibel
inzetbaar in de peuterprogrammaʼs, dagopvanggroepen en in de buitenschoolse opvang.

Samen met onze betrokken en enthousiaste
collegaʼs deel uitmaken van een uitdagende en
professionele werkomgeving? Stuur dan uiterlijk
voor 11 april 2018 een mail met CV en motivatiebrief naar info@kinderopvanghetnest.nl
o.v.v. ‘sollicitatie oproepkrachtʼ.
Vragen? Mail naar loes.vandersterren@kinderopvanghetnest.nl.
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Agenda t/m 5 april 2018
do
29
03

Taalcafé

wo
04
04

Voorstelling Piepschuim
Zo doen we dat hier

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Cursus Digisterker
Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Inloopbijeenkomst glasvezel

Optreden The Royal

Informatiebijeenkomst glasvezel

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: Glasweb Venray
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Glasweb-team Wanssum
Locatie: gemeenschapshuis D’n Zandhoek Wanssum

Theaterconcert zanger en
tekstschrijver Stef Bos - Kern

Dansavond

Dorpsraadvergadering

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

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Castenray
Locatie: café De Köster Castenray

zo
01
04

Try-out concert

Dorpsraadvergadering

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: fanfare muziekvereniging Ons
Genoegen Oirlo
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Oirlo
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

ma
02
04

Lammetjesdag

Cabaretvoorstelling Jörgen
Raymann – Zo kan het ook

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

vr
30
03

United Goes Wild

za
31
03

Inloopbijeenkomst glasvezel

Tijd: 22.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Glasweb Venray
Locatie: MFC De Baank Leunen

Cultureel straatfestival
Street Vibes 2.0

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Sint Annaterrein Venray

do
05
04

Paasraces
Tijd: 11.30 uur
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

Tijd: 12.00-18.00 uur
Organisatie: Soul Community
Locaties: Soul Community en café De Koets Venray

di
03
04

Première dansvoorstelling
Once Upon a Dance
Tijd: 12.30 uur
Organisatie: Stichting Dédé Events
Locatie: Schouwburg Venray

Opening schoolgebouw en
onthulling naam

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

Gezamenlijke collecte
(t/m maandag 9 april)

Toneelvoorstelling
Mooi weer vandaag

Locatie: de hele gemeente Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Eurotoernooi Jeu de Boules

Tijd: 14.00 uur
Org: Dorpsraad Heide en Dorpscoöperatie Heide
Locatie: oude schoolgebouw Heide

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Venray

Eierloop 2018

Breicafé

Tijd: 16.00-22.00 uur
Organisatie: Junior Kamer Venray en Eierloop Venray
Locatie: start café Het Moment Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA vrouwencentrum Venray

Dansvoorstelling
Once Upon a Dance

Open dansmiddag

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Stichting Dédé Events
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: stichting Vrienden van De Zorggroep en
Groene Kruis Thuiszorg
Locatie: wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke Venray

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

Ons plan-team zoekt een

Trekkerchauffeur gemechaniseerd loonwerk
Wij zoeken een medewerker die:
• In bezit is van tractorrijbewijs en VCA-cert.
• In bezit is van vrachtwagenrijbewijs óf
bereid is om de benodigde papieren te halen.
Bij voorkeur:
• Vaardig is met tractoren en grondbewerking.
• Vaardig is met grondverzet- en graafmachines.
• Kennis heeft van groen en grond.

Wij bieden een baan met veel afwisseling en
zelfstandigheid. Wij werken veel in de glastuinbouw.
Het machinaal ruimen van gewassen is hiervan een
belangrijk onderdeel. Daarnaast voeren we zeer
uiteenlopende projecten uit voor plantenkwekers,
groenvoorziening, paardenhouders, kassenbouw,
hoveniers enz. Het werk wordt uitgevoerd met kleinere
tractoren, grondbewerkingsmachines, grondverzet- en
graafmachines.

www.loonbedrijfjenniskens.nl
Afhangweg 51 - 5961 EA Horst

COLLEGA m/v
Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l
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30 jaar feestrockband Trade Mark

‘Wij stellen vriendschap boven ambitie’
Feestrockband Trade Mark viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Dit zesde lustrum viert de coverband tijdens de vierde editie Verrekte Goede
Vrijdag op vrijdag 30 maart, dat voor de tweede keer in De Mèrthal in Horst plaatsvindt. Peter Hendrix uit Leunen en Ruud Leijssen uit Horst vertellen
over het succes van de band.

dat is onveranderd gebleven”, licht
Peter toe.
Dertig jaar als band bij elkaar
blijven is een hele prestatie.
Ze hebben veel bands zien komen en
gaan in al die tijd. Ze hebben echter
nooit de ambitie gehad om veel groter
te worden. Volgens de mannen is dat
ook de reden dat Trade Mark zo lang
bestaat. “We hebben het wel eens
geprobeerd met een management
dat van alles voor ons regelde en
data voorstelde, die we dan allemaal
moesten afwijzen. Dat voelde niet
oprecht, niet zoals wij als persoon
zijn”, legt Peter uit. “Wij stellen onze
vriendschap boven ambitie, waardoor
je ook geen meningsverschillen kunt
krijgen over de muzikale richting.
Dat is namelijk waar veel bands op
stuklopen”, voegt Ruud hier aan toe.

Verrekte Goede
Vrijdag

De band tijdens Verrekte Goede Vrijdag Part III in 2013
“Wat ons typeert, is dat we onze
eigen saus gooien over de covers
die we spelen. Veel bands spelen de
originele versie van de artiest precies na en hebben dan ook een heel
paneel om ieder effect exact na te
bootsen,” vertelt zanger en gitarist
Ruud Leijssen, geboren in Leunen
maar inmiddels woonachtig in Horst.
“Dat hebben wij allemaal niet.
We gebruiken geen effecten. Hierdoor
wordt de sound juist weer iets dat
ons kenmerkt. Dat is ons ‘trademark’

dus”, voegt hij er lachend aan toe.
Peter Hendrix uit Venray beschrijft het
Trademark-sausje verder. “We spelen hele feestelijke nummers, maar
dan steviger. Het sausje is recht-toerecht-aan in de stijl van Status Quo
en Normaal.” Nummers als Country
Roads en I’m into Folk zijn populair bij
de band en slaan volgens de mannen
altijd goed aan bij het publiek. “Sweet
Caroline van Neil Diamond is er ook zo
eentje. Die hoorden we eerst als après
ski-versie, waarop we meteen dach-

Lammetjesdag
Op het Sint Annaterrein in Venray wordt op maandag 2 april,
tweede paasdag, weer de Lammetjesdag georganiseerd. Wie wil kan
dan naar de lammetjes van schaapsherder Jan Manders komen kijken.

ten: dat kunnen wij vele malen beter”,
vertelt Peter.

Als we optreden,
dan voor de
volle honderd procent
Ruud: “Voor ons is het
belangrijkste dat we plezier hebben
in wat we doen. Als je het als band
leuk hebt, dan slaat dat vanzelf over
op het publiek. Uiteindelijk is dat
ook het enige dat voor ons telt op
zo’n avond; een goed feest waar de
lol voorop staat.” De vijf bandleden,
naast Peter en Ruud zijn dat basgitarist
Jules Geelen uit Veulen, gitarist Jeroen
Schobbers uit Melderslo en toetsenist

Bob Soberjé uit Horst, zijn ondertussen
allen rond de 45, wat het optreden
fysiek wel steeds uitdagender maakt,
stellen de mannen. Daarnaast zijn de
prioriteiten in het leven ook anders
komen te liggen; allen hebben het
doordeweeks druk met werken
of het ouderschap. “Daardoor zijn
we qua optreden veelal beperkt
tot vrijdag- of zaterdagavonden.
Daarnaast is het aantal podia in de
regio waar nog echt livemuziek te
horen is tegenwoordig flink uitgedund.
Hierdoor zijn we tegenwoordig veel
meer aangewezen op kermissen en
grote zalen. We spelen nu minder vaak
per jaar, maar als we een optreden
aannemen, dan geven we ook de volle
100 procent. We geven alles of niets,

Het jubileum vieren ze dit jaar
met het evenement Verrekte Goede
Vrijdag, waarbij het vizier zowel op
vroeger als de toekomst gericht wordt.
“We hebben er op gelet dat we met
dit feest verschillende leeftijden
bij elkaar brengen. Zo bestaat het
voorprogramma uit jonge opkomende
lokale bandjes uit Horst en omstreken,
waarbij we Stressed en The Hedge
hebben weten te strikken”, vertelt
Peter. Ruud: “Daarnaast spelen diverse
bands van vroeger die wij overleefd
hebben, enkele nummertjes mee
tijdens onze set. Bad Friday komt heel
toepasselijk langs, maar ook De Stoere
Patsers pakken even onze gitaren
over. Goede vriend van de band,
Richard Jansen van het voormalige
Jovink & The Voederbietels, zal ook
een stukje mee ‘knappen’ op gitaar.
We hebben veel te vieren deze
jubileumeditie, dus verwacht vooral
veel gouwe ouwen.”

Medewerker Toetscentrum Horst
Wij zoeken een
(leerling) medewerker
Voor Toetscentrum Horst van de
afdeling Laboratoria zoeken wij een
(leerling) medewerker voor 32-40 uur
per week.
Als medewerker ben je verantwoordelijk voor de plantverzorging van het
uitgangsmateriaal voor fruitbomen
en aardbei- en frambozenplanten in
de kassen. Daarnaast ondersteun je
de objectleiders in voorbereidingen
voor toetsingen en voer je zelfstandig
kleine onderhoudsklussen uit.

De lammetjesdag wordt ieder
jaar op tweede paasdag georganiseerd. “Ik heb zo’n 25 schapen en
dus momenteel ook heel wat lammetjes. Tijdens de Lammetjesdag
mag iedereen daarvan komen
genieten. Bezoekers kunnen naar de

lammetjes komen kijken en met ze
knuffelen”, vertelt Jan Manders.
“We vinden het ontzettend leuk om
zoiets te organiseren.” De dag duurt
van 11.00 tot 16.00 uur en vindt
plaats op het middenterrein van het
Sint Annaterrein.

Vind jij het prettig om te werken in
een klein team, werk je nauwkeurig
en wil je net even wat anders dan
bij een productiebedrijf werken? Heb
je daarnaast een tuinbouwopleiding
op mbo-niveau 2-3 of ben je bereid
die te volgen?

www.naktuinbouw.nl

Bekijk dan de vacature op
www.naktuinbouw.nl/vacatures
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 4199,Breitner

Eigentĳdse keuken, uitgevoerd in donkere houtstructuur
Compleet met combi-magnetron, gaskookplaat, afzuigkap,
koelkast, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS!
WAT GA JE ZOAL DOEN?
•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Openingstijden
met Pasen

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

1e Paasdag:
Superkeukens Horst:

Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

GEOPEND
Superkeukens Roermond en Heerlen:

GESLOTEN

HORST
WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

2e Paasdag:
Superkeukens Horst, Roermond en Heerlen:

GEOPEND

