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Buiten bewegen
en leren
De Nationale Buitenlesdag vond dit jaar plaats op dinsdag 10 april. Op deze dag kregen kinderen op scholen in heel Nederland buiten les. Ook in Venray deden
verschillende scholen mee met dit initiatief en werd er buiten bewogen en geleerd. Lees verder op pagina 09

Grootste partij wil verdiepende gesprekken

CDA houdt opties open in coalitiegesprekken
De verkenningsfase van de coalitieonderhandelingen in Venray werd vrijdag 6 april met een openbare
bijeenkomst afgerond. “De sfeer was goed bij alle gesprekken”, aldus Jan Loonen, informateur namens
het CDA. De partij maakte echter nog geen beslissingen in het coalitieproces en besloot verdiepende gesprekken met alle partijen aan te willen gaan.
Op initiatief van het CDA, dat
met negen zetels als grootste partij
uit de gemeenteraadsverkiezingen
op 21 maart is gekomen, vonden de
afgelopen twee weken verkennende
gesprekken plaats met alle partijen.
CDA-voorzitter Evert Voorn (CDA):
“Het waren hartelijke, open en
constructieve gesprekken, waarbij
partijen er reëel in stonden.
De verslagen van de bijeenkomsten

geven veel ruimte, maar er zijn
een aantal lijnen te herkennen”,
aldus Voorn.

Alle partijen doen mee
De eerste conclusie uit de gesprekken is dat alle partijen nog meedoen,
aldus Voorn. “Geen enkele partij heeft
de deur al dichtgedaan. Allen raden
aan te streven naar een brede coalitie.
De consensus is dat een meerderheid

van veertien ‘te smal’ is. Dat laat nog
een heleboel scenario’s open.”
Ook trok de partij uit de gesprekken
met alle andere politieke partijen de
conclusie dat er een neiging is om het
CDA en Venray Lokaal als vertrekpunt
voor een nieuwe coalitiete beschouwen, in verband met de verkiezingsuitslag. Venray Lokaal werd met vijf zetels
de tweede partij. Een aantal combinaties ligt het meest voor de hand, bleek

vrijdag. Zo benoemde het CDA onder
andere een coalitie met Samenwerking
Venray of van de twee grootste partijen
met D66.

‘We willen nog geen
keuze maken’
Maar de huidige coalitie met D66
en Samenwerking Venray blijft uiteraard ook een optie, aldus het CDA.
Zij geeft aan niet direct de beweging te maken om de coalitievorming
alleen met Venray Lokaal aan te gaan.
Voorn sluit niks uit: “Over links zijn
inhoudelijk grotere verschillen en op

rechts is het aantal zetels klein,
maar ook daar zou een coalitie met
een liberaal accent mogelijk zijn.”
CDA Venray wil eerst nogmaals
met alle partijen om tafel, voordat
zij besluit met wie ze verdere
onderhandelingen in wil. “Er is een
aantal dossiers in Venray waarvan
wij het waardevol vinden om
van alle partijen inbreng op deze
fronten te weten”, stelt Voorn.
Hij verwijst daarbij naar terreinen
als duurzaamheid, huisvesting en de
energietransitie.
Lees verder op pagina 07

02

nieuws

12
04

Vijftig meldingen minder

Gemeente wil schoolverzuim tegengaan
In het schooljaar 2016-2017 zijn er in totaal 202 verzuimmeldingen
gedaan bij leerplichtambtenaren van Venray. Dat zijn bijna vijftig
meldingen minder dan het schooljaar daarvoor. Dat maakt gemeente
Venray bekend in haar leerplichtverslag. Op dit moment is de gemeente
bezig met verschillende projecten om schoolverzuim en schooluitval zo
goed mogelijk te bestrijden.
In de Leerplichtwet staat beschreven dat kinderen recht hebben op
onderwijs. Behalve dat recht, hebben ze ook de plicht om onderwijs
te volgen. Kinderen zijn leerplichtig
vanaf hun 5e tot en met het schooljaar
dat ze 16 jaar oud worden. Tot 18 jaar
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

zijn kinderen kwalificatieplichtig. Dat
houdt in dat ze minimaal een mbodiploma niveau 2 of havo- of vwodiploma moeten halen. De leerplicht
onderscheidt drie soorten verzuim.
Absoluut verzuim houdt in dat kinderen niet staan ingeschreven op een
school of instelling. Bij relatief verzuim
staan leerlingen wel ingeschreven bij
een school, maar zijn ze vaak afwezig, bijvoorbeeld door te laat komen,
spijbelen of twijfelachtig ziek zijn.
Luxe verzuim houdt in dat ouders hun
kinderen zonder toestemming buiten
schoolvakanties van school houden,
bijvoorbeeld om hen mee te nemen
op vakantie.
“Deelname aan het onderwijs
geeft kinderen en jongeren de kans op
het behalen van een startkwalificatie,
het leren van sociale vaardigheden en
participeren in de samenleving. Het is
essentieel voor de ontwikkeling van
een kind en is daarom niet alleen een

recht, maar ook een plicht”, aldus verantwoordelijk wethouder Martijn van
der Putten (D66). “Samen met onze
jeugdigen proberen we schoolverzuim en schooluitval zo goed mogelijk
te bestrijden. Een goede samenwerking tussen onderwijspartners, hulpverlenende en justitiële instanties is
hierbij zeer belangrijk. Ook voor de
komende jaren zetten we in op versterking van deze samenwerking en
gaan we voor een integrale aanpak,
waarbij we steeds meer samenwerken
met gezinscoaches, jeugdconsulenten,
WMO-consulenten, jongerencoaches
en participatiecoaches.”

Verzuim afgenomen
In het schooljaar 2016-2017
zijn er in Venray in totaal 202
verzuimmeldingen gedaan bij
leerplicht Venray. Dat is een afname
van 48 meldingen (19 procent)
vergeleken met het schooljaar
daarvoor. Van de twintig meldingen
van absoluut verzuim, ging het bij
vijftien leerlingen om een wachtlijst
bij de Internationale Schakelklas.
Van de overige vijf leerlingen zijn
er vier alweer begeleid naar school.
Gemiddeld kent Venray jaarlijks tien

tot twintig absoluut verzuimers.
Die zijn allemaal in beeld bij de
leerplichtambtenaar en worden bijna
allemaal teruggeleid naar school,
aldus de gemeente. Relatief verzuim
kwam 171 keer voor in Venray en luxe
verzuim 11 keer. In totaal heeft een
leerplichtambtenaar twintig keer een
proces-verbaal op moeten maken.
Veertien keer voor relatief verzuim,
zeven keer voor luxe verzuim en één
keer voor absoluut verzuim.

Syntheseklas
Raayland
Gemeente Venray stelt dat het
aantal gevallen met meervoudige
en complexe problematiek toeneemt, waardoor het bieden van
maatwerk steeds belangrijk wordt.
“Samenwerking tussen onderwijspartners is hierbij van belang.” Een voorbeeld van zo’n maatwerkoplossing is
de pilot Syntheseklas Raayland. Dit is
een intensieve samenwerking tussen
het Raayland College en voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) De Velddijk
om leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben, zo optimaal mogelijk
onderwijs te bieden. Bij voorkeur dicht

Ook provincie en parochie dragen bij

Gemeentelijke bijdrage voor
MFC Vredepeel: bouw van start
Gemeente Venray steunt het plan van de Vredepeelse gemeenschap om de kerk gedeeltelijk om te bouwen tot multifunctioneel centrum (MFC).
Zij trekt daarvoor 413.200 euro uit. Dat maakte ze donderdag 5 april bekend. Ook de provincie Limburg en de parochie hebben een bijdrage geleverd
aan het MFC. De bouw is inmiddels al van start gegaan.
Een tijd geleden ontstond in
Vredepeel het plan om de kerk om te
bouwen tot gemeenschapshuis. “We
hebben in Vredepeel te maken met
een verouderd gemeenschapshuis,
De Kleine Loef. Al jaren waren we
aan het dubben wat we ermee
moesten: verbouwen of slopen
en een nieuw bouwen”, vertelt
Toon van Hoof, voorzitter van de
dorpswerkgroep Vredepeel. “Of we
moesten op zoek naar een andere
oplossing. Tegelijkertijd is de kerk
van Vredepeel te groot. Dat was
reden genoeg om de koppen bij
elkaar te steken en te gaan kijken
naar de mogelijkheden.” Met het
plan behoudt een gedeelte van het
gebouw zijn kerkelijke functies,
zodat ook de parochiegemeenschap
behouden blijft. Een ander

gedeelte van de huidige kerk wordt,
met een aanbouw, een nieuwe
gemeenschapsaccommodatie voor
ontmoeting, recreatie en culturele
activiteiten. De verenigingen die eerst
ondergebracht waren in De Kleine
Loef, verhuizen mee naar het MFC.
De Kleine Loef zelf wordt gesloopt.
“Die locatie wordt voorlopig in ieder
geval groen. Wat er in de toekomst
mee gaat gebeuren, dat weten we
nog niet”, aldus Van Hoof.

Volledig
energieneutraal
Bijdrages voor het nieuwe MFC
komen vanuit de parochie, provincie
Limburg en nu dus ook vanuit
gemeente Venray. De afspraken met
de gemeente zijn vastgelegd in een

ontwikkelingsovereenkomst. Van
Hoof geeft aan heel blij te zijn met de
bijdrage van de gemeente voor het
zelfsturingsplan. “Dat geld hebben
we gewoon gruwelijk hard nodig.”
De verbouwing kost namelijk geld,
maar Vredepeel wil het gebouw ook
volledig energieneutraal maken.
“Er komt bijvoorbeeld helemaal geen
gasaansluiting in het nieuwe gebouw
en we gaan gebruikmaken van
onder andere zonnepanelen en een
waterpomp”, legt Van Hoof uit. “Door
deze duurzaamheid wordt exploiteren
voordeliger. Dat is belangrijk, want
Vredepeel is een klein dorp met zo’n
250 inwoners. Dat aantal mensen is
ook grotendeels verantwoordelijk voor
de exploitatie van het nieuwe MFC.”
Met de gemeentelijke bijdrage
is ook het startsein is gegeven voor
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bij huis en binnen het reguliere voorgezet onderwijs. De gemeente draagt
financieel bij aan dit project.
Ook is gemeente Venray samen
met gemeente Venlo in 2017
gestart met voorbereidingen om
met actietafels ‘thuiszitters’ en
‘jongeren in kwetsbare posities’
te starten. De gemeente wil
thuiszittende jongeren terugleiden
naar het voortgezet onderwijs
door gezamenlijke inzet van
onderwijspartners, zorgpartners en
leerplichtambtenaren. Ook wil zij
zich inzetten voor jongeren in een
kwetsbare positie. Hierbij gaat het om
jongeren tot 23 jaar die ondersteuning
nodig hebben om mee te kunnen
doen aan de maatschappij en is vooral
gericht op terugleiden naar school,
werk of een combinatie daarvan.
Ook wordt op het Raayland onderzocht
hoe zij het project M@zl vorm kan
geven. Dit staat voor Medische
Advisering Ziekgemelde Leerling op
het voortgezet onderwijs en heeft
als doel meer grip te krijgen op
ziekteverzuim onder leerlingen. Het is
een samenwerking tussen de school,
een jeugdarts van de GGD en een
leerplichtambtenaar.

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

de eerste werkzaamheden rondom
het nieuwe MFC. Wethouder Anne
Thielen noemt het “fijn dat de
gemeenschap nu daadwerkelijk met
dit vernieuwende en unieke plan
aan de gang kan gaan.” Het nieuwe
MFC wordt waarschijnlijk begin 2019
geopend.

Officiële eerste
steenlegging
De parkeerplaatsen bij De
Kleine Loef blijven tijdens de werkzaamheden gewoon te gebruiken.
Op woensdag 11 april om 16.00 uur
vindt de eerste steenlegging plaats
door wethouder Anne Thielen en
burgemeester Hans Gilissen. Van
Hoof zegt lachend: “Symbolisch,
want we zijn al even aan de gang.”
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Wethouder Busser naar
Cyprus voor presentatie
Trendsportal
Ike Busser, wethouder van gemeente Venray en bestuurlijk trekker van vervoersplatform Trendsportal is
uitgenodigd om in mei een presentatie geven op Cyprus over Trendsportal. De presentatie maakt deel uit van de
5th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans.

Deurneseweg

Man aangehouden
voor rijden
onder invloed
Op de Deurneseweg in Heide is in de nacht van zaterdag 7 op
zondag 8 april een 36-jarige Helmonder aangehouden. De man bleek
teveel gedronken te hebben, waarop zijn rijbewijs werd ingevorderd.
De man reed over de
Deurneseweg in Heide en
werd daar door politie Venray
gecontroleerd. “Bij een alcoholtest
op het politiebureau bleek dat de
bestuurder het wettelijk toegestane
alcohol promillage van 220 ug/l had
overschreden.” Hij blies volgens de

politie 610 ug/l. Hij moest daarop
direct zijn rijbewijs inleveren.
Daarna bleek dat de bestuurder
de afgelopen 5 jaar al drie keer
eerder beboet is geweest voor het
rijden onder invloed van alcohol.
De rechter bepaalt uiteindelijk de
straf van de man.

DE MOOISTE GRASZODEN!
Speelgazon
slechts
99
2
Busser gaat op 14 en 15 mei een
presentatie geven op de 5th European
Conference on Sustainable Urban
Mobility Plans (SUMPs). Daar gaat hij
vertellen over het vervoersplatform
Trendsportal, dat een initiatief
is van acht gemeenten en gaat
over duurzame, veilige en slimme
mobiliteit voor morgen. Doel van
de studiereis is onder andere ook
netwerken met andere steden en
regio’s om te leren van de aanpak

van de mobiliteitsuitdagingen en
contacten leggen voor toekomstige
samenwerkingen. De 5th European
Conference on Sustainable Urban
Mobility Plans is een Europees
evenement voor iedereen die
betrokken is bij het in de praktijk
brengen van het SUMP-concept.
De geraamde kosten voor de
gemeente voor dit werkbezoek zijn
geraamd op 960 euro. Waarschijnlijk
wordt het voor wethouder Ike Busser

1, m

één van de laatste werkbezoeken
in zijn functie als wethouder van
gemeente Venray én als voorzitter
van Trendsportal. Na de verkiezingen
in maart maakte hij bekend in
de volgende raadsperiode geen
wethouder meer te willen zijn.
Zijn functie als voorzitter van het
Regionaal Mobiliteits Overleg Noord
Limburg zal hij dan ook neerleggen,
evenals het daaraan verbonden
voorzitterschap bij Trendsportal.

Meer info
of bestellen?
Ga naar www.leurs.nl
elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

MAGAZIJNVERKOOP
Op zondag 15 april start om 12.00 uur de rigoureuze
magazijnverkoop op onze speciale “Fashion Market”.
Wij vegen de magazijnen schoon!
5.000 stuks DAMES

+ HEREN

MERKKLEDING

JASSEN - PANTALONS - TRUIEN - BLOUSES - KOSTUUMS
- KOLBERTS - SWEATERS - SHIRTS - LINGERIE - JEANS

KORTINGEN 50% - 70%
START: ZONDAG 15 april
om 12.00 uur

ALLE
AFDELINGEN
OPEN
12 - 17 UUR

OP NIET AFGEPRIJSDE
AANKOPEN DEZE
DAG DUBBELE
SPAARPUNTEN

De molenkap van molen Nooit Gedacht in Merselo wordt momenteel grondig gerestaureerd.
Dat is nodig om de molen weer waterdicht te maken, aldus de betrokken stichting. De kap blijft
tijdens de hele operatie op de romp liggen. Dat is mogelijk door een bijzondere steiger rondom de
molen. Die is aangebracht in de oorspronkelijke ‘steigergaten’ die op de kapzolder zichtbaar zijn.
“Dat levert al van grote afstand een heel apart beeld op”, geeft stichting Molen Merselo aan.
De restauratie kon mede plaatsvinden door financiële bijdragen van het Rijk, provincie Limburg
en gemeente Venray.
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Grotestraat 23 - Venray - Tel.: 0478 581526

venray

Restauratie molenkap Merselo
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Terug naar elektronisch stemmen?

‘Huidig systeem zo lek als een mandje’
Is het tijd voor een nieuwe manier van stemmen in Venray? Volgens verschillende voorzitters van
stembureaus en politieke partijen wel. Zij pleiten voor het herinvoeren van elektronisch stemmen. De hertelling
van de stembiljetten en de grote verschillen tussen de eerste en definitieve uitslag laten volgens hen zien dat
het rode potloodje achterhaald is.

slechts 4 van de 26 stembureaus
(Smakt, Veulen, Heide en het mobiele
stembureau) geen afwijkende
uitkomst te hebben in de hertelling.
De meeste afwijkingen waren er in
Oostrum, Leunen en in De Hoender in
Venray.

Hoe kwam dat?

De gemeenteraadsverkiezingen
van afgelopen maand verliepen in
Venray op zijn zachtst gezegd chaotisch. Venray was woensdag 21 maart
één van de laatste gemeentes van
Nederland om 02.30 uur eindelijk haar
uitslag kon presenteren. Helemaal
compleet was deze toen nog niet,
want om de laatste restzetel zou twee
dagen later geloot moeten worden.
Vrijdags bleek dat er vermoedens
waren dat de uitslag behalve incom-

pleet ook niet juist was en werd besloten over te gaan tot een hertelling.
Die hertelling leidde tot twee veranderingen: de restzetel ging naar het CDA
en Venray Lokaal-raadslid Yvon Peters
moest haar zetel afstaan aan Ahmet
Koçygit, omdat zij op het stembureau
in Leunen in de eerste telling 68 voorkeursstemmen te veel had gekregen.

Wat ging fout?
Yvon Peters was niet het enige

raadslid met een ander aantal
stemmen in de hertelling. In totaal
64 van de 154 kandidaat-raadsleden
kwamen uit op een ander aantal
voorkeursstemmen. Op partijniveau
had iedere partij een andere uitslag
in de hertelling. Waar Venray Lokaal
en CDA in eerste instantie nog precies
evenveel stemmen over hadden voor
de restzetel, bleek CDA nu vijftien
stemmen meer te hebben en Venray
Lokaal één minder. Verder bleken

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de hele gemeente Venray en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media. Voor de verzorging van onze jongerenrubriek zijn wij per direct op zoek naar een

jongerenredacteur
Je uitdaging
Eén keer in de twee weken een jongerencolumn
schrijven over een onderwerp naar keuze.
Misschien heb je die week iets leuks of bijzonders
meegemaakt op school of met vrienden? Of is er iets
waar je je al dagen aan ergert of waar je juist heel
vrolijk van wordt? Vertel het heel Venray in een column!
Daarnaast verzorg je één keer in de twee weken het
15-vragen interview. Hierbij interview je (telefonisch of
per mail) leeftijdsgenoten over hun leven.

www.hallo-venray.nl

Een aantal voorzitters van
stembureaus noemt de ‘Venrayse
manier van stemmen’ als één van de
boosdoeners. In Venray is één van
de instructies voor de stembureaus
dat eerst stapeltjes gemaakt worden
per partij en later per persoon, die
daarna geteld worden. De stapeltjes
met de grootste partij en de persoon
met de meeste stemmen worden
echter niet apart nog eens nageteld.
Dit aantal wordt berekend door het
totaal van de overige partijen of
personen af te trekken van het totaal
aantal uitgebrachte stemmen. Deze
methode wordt overigens niet alleen
in Venray toegepast. Er zijn ook andere
gemeenten die voor deze methode
kiezen. “Mogelijk is die methode
één van de oorzaken voor de vele
fouten die gemaakt zijn”, stelt Ad van
Zwol, voorzitter van het stembureau
in Leunen. “Je zou gewoon alles
handmatig moeten tellen, zo hoort
het. De Venrayse methode is niet de
meest logische, maar wel de snelste.”
Ook de voorzitter van het stembureau
in Ysselsteyn, Henny Beelen, heeft
kritiek op de ‘Venrayse manier’.
“Op deze manier wordt de grootste
partij maar één keer echt bekeken.
Dan wordt de kans op fouten hoger.”

‘Het blijft
mensenwerk’
Belangrijkste reden voor
vele fouten in de telling blijft
volgens medewerkers van de
stembureaus het met de hand
tellen. “Het blijft mensenwerk”,
stelt Annie Timmermans, voorzitter
van het stembureau in de Venrayse
wijk Brukske. “Daarbij is het een
ontzettend lange dag voor de tellers.
De meesten zitten eerst al de hele dag
op het stembureau en moeten daarna
nog aan de slag. En natuurlijk zijn
sommige tellers wat zorgvuldiger dan
anderen.” Ook Van Zwol geeft aan dat
het een intense dag is voor de tellers.
“Je hebt er al een hele dag opzitten
en dan moet je nog gaan tellen.

Dan is het niet gek dat je concentratie
minder wordt en dat er fouten
gemaakt worden.” “Het blijft een heel
bewerkelijk systeem, dat met de hand
tellen”, vindt ook Petra van Berne van
het stembureau in het gemeentehuis.
“Het is lastig om alles in één keer
kloppend te krijgen. De werkwijze is
heel helder, maar mensen kunnen
altijd fouten maken.” De tijdsdruk is
daarnaast ook niet bevorderlijk voor
het nauwkeurig tellen, stelt Beelen.
“Er ligt heel veel druk op. Sommige
stembureaus maken er een competitie
van wie als eerste de resultaten
bekendmaakt. En dan wil je natuurlijk
niet laatste zijn.”

Oplossing: elektronisch
stemmen?
Het stemmen moet anders, vinden
onder andere Van Zwol en Beelen.
“Dit systeem is zo lek als een mandje.
Je kunt frauderen wat je wilt”, aldus
Beelen. “Deze manier van tellen met
de hand werkt gewoon niet.”Beide
heren pleiten voor de herinvoering
van het elektronisch stemmen.
De stemmen hoeven dan niet meer
met de hand geteld te worden.
Dat elektronisch stemmen gebeurt
sinds 2006 niet meer, vanwege
fraudegevoeligheid. Raadslid Carla
Brugman van Venray Lokaal wil
ook zo snel mogelijk van het rode
potloodje af. Haar partij is bezig met
het opstellen van een motie voor het
opnieuw instellen van elektronisch
stemmen. “De motie is nog niet klaar,
maar ik proefde afgelopen week wel
dat meerdere partijen uit Venray
hier iets voor voelen.” Met de motie
wil Venray Lokaal b
 urgemeester
Hans Gilissen een steuntje in de rug
geven bij de lobby voor een ander
telsysteem. “Ik kan ook niet begrijpen
dat we in dit digitale tijdperk nog
steeds met dat rode potloodje moeten
stemmen. Het is nu wel gebleken
dat dit gewoon niet werkt. Er zijn te
veel fouten gemaakt.” Ook verbaasde
Brugman zich over de Venrayse
manier van tellen. “Vreemd dat er
voor zoiets belangrijks geen landelijk
protocol is en dat alle gemeentes zelf
maar mogen bedenken hoe ze dit
aanpakken”, stelt ze.
Gemeente Venray liet eerder al
weten het telproces van afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen te
evalueren.

m/v

Wie ben je?
n Je bent een scholier en tussen de 14 en 18 jaar oud.
n Je houdt van schrijven.
n Je vindt het leuk om je eigen artikelen iedere week
terug te zien in HALLO Venray.
Wat bieden wij
n Een contract op basis van 0-uren.
n Een leuke en leerzame kans om ervaring op te doen in
de journalistiek.
n Een passend salaris.
Solliciteren
Wil je aan de slag voor de jongerenpagina van HALLO
Venray? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar
redactie@hallo-venray.nl of neem contact op met de
redactie via 0478 74 55 01.

Politie Venray-Gennep

Oirlonaar
aangehouden voor
fietsendiefstal
Politie Venray-Gennep heeft onlangs een 27-jarige man uit Oirlo
aangehouden omdat hij in het bezit was van een gestolen elektrische
fiets. Dat maakte zij zaterdag 7 april bekend.
De man was in het bezit van een
fiets die vorige week nog was gestolen in Venray. De man is meegeno-

men naar het politiebureau in Venlo.
De politie geeft aan de zaak verder
te onderzoeken.
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Dr. Poelsschool wordt mogelijk monument

College houdt vast aan Dr. Poelsschool
voor nieuwe Aldi
De gemeenteraad werd woensdagavond 4 april nog eens bijgepraat over de locatiekeuze voor de nieuwe Aldi
in Venray. De locatie aan de Dr. Poelsstraat blijft de favoriet van het College van B&W en deze optie wordt verder
uitgewerkt. Mogelijke spelbreker voor dit scenario is de aanvraag van Stichting Venray Monumentaal om de
Dr. Poelsschool op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten.

waren onder andere de bibliotheek
(te weinig ruimte), De Brier (past
niet binnen beleid), de Gasstraat
(verkeersontsluiting wordt moeilijk),
bij de Jan Linders (wil Jan Linders niet)
of bij Schuttersveld (past ook niet
binnen beleid).

Nadelen
Dr. Poelsschool

Aldi wil in plaats van de twee kleinere vestigingen die zij nu in Venray
heeft, één grote, duurzame vestiging
van zo’n 1.100 vierkante meter. Het
liefst wil het College van B&W dat de
nieuwe grote winkel van Aldi gevestigd wordt op het terrein van de oude
Dr. Poelsschool, bij de parkeerplaats
bij supermarkt Emté in Venray. Dat
past het best binnen hun beleid om
supermarkten zo dicht mogelijk bij
bestaand winkelgebied te vestigen.

Dat werd eerder dit jaar al bekend.
Tweede keuze voor het college is
de locatie van oude basisschool De
Toverbal, aan de Sint Ursulalaan in de
noordwesthoek van Venray. Voordeel
hier zou zijn dat er meer ruimte is voor
parkeren en laden en lossen dan bij de
locatie bij de Dr. Poelsschool en dat er
in die hoek van Venray tot nog toe nog
geen supermarkt is.
“Stedenbouwkundig zou het
makkelijker zijn om de Aldi bij De

Toverbal te vestigen, maar vanuit
het gemeentelijk beleid geven wij
toch de voorkeur aan de locatie Dr.
Poelsschool. Een nieuwe supermarkt
daar kan het centrum versterken”,
aldus een beleidsmedewerker van
gemeente Venray woensdagavond.
Het College wil daarom deze locatie
als eerste verder uit gaan werken en
onderzoeken. Mocht deze niet geschikt
blijken, gaat zij verder kijken naar de
Toverbal. Andere onderzochte locaties

Liever een Lidl

Venraynaren niet blij
met nog een Jumbo
De Emté-vestiging in Venray wordt naar alle waarschijnlijkheid een Jumbo, werd vorige maand bekend.
Dit nieuws leidde tot teleurstelling bij veel inwoners van Venray. Zij hadden hier liever een Coop gezien of
een Lidl.
De Emté-supermarkt aan De Bleek
in Venray wordt overgenomen door
Coop en Jumbo. De supermarkten maakten bekend dat de vestiging in Venray
een Jumbo wordt, onder voorbehoud
van goedkeuring van toezichthouder
Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Deze beslist hier in de loop van dit jaar
over. De transitie naar een Jumbo en de
verbouwingsperiode zou dan in de loop
van 2019 voltooid zijn.

Divers
supermarktbeleid
Uit een poll met zo’n tweehonderd
deelnemers van dit nieuwsblad blijkt
dat 80 procent van de stemmers niet
blij is met nog een Jumbo in Venray.
Het zou de derde Jumbo worden in
Venray en ook in Wanssum zit er al

één. Een Coop zit tot nu toe alleen
in Ysselsteyn. De meeste inwoners
van Venray pleiten voor meer diverse
supermarkten. Ook gemeente
Venray heeft het liefst een zo divers
mogelijk supermarkt beleid, stelt
verantwoordelijk wethouder Jan
Loonen (CDA). “Maar als gemeente
hebben we niets te zeggen over
of hier een Coop of Jumbo komt.
Over een nieuwe locatie voor een
supermarkt kunnen we wel beslissen,
maar als de ene supermarkt voor een
andere wordt ingeruild, dan kunnen
wij daar niet zoveel aan doen. In dit
geval blijft het in ieder geval een full
service-supermarkt, dus het aanbod
en de voorzieningen blijven redelijk
hetzelfde.”
Ondanks dat er in plaats van de
Emté alleen een Jumbo of Coop zou

kunnen komen, pleiten veel mensen
voor een Lidl op die plek. “Laat er in
hemelsnaam een Lidl komen, zodat
we niet met alle Venrayse mensen
steeds naar de Lidl in Deurne, Horst of
Boxmeer hoeven te rijden”, is één van
de reacties. “Liever één Lidl, dan drie
Jumbo’s”, vindt iemand anders. Er zijn
al lang plannen voor een Lidl in het
nieuwe winkelcentrum in de Venrayse
wijk Brukske. De bouw hiervan is
echter al lang vertraagd, omdat
de andere supermarkten in Venray
bezwaar maakten tegen de komst van
een Jumbo en een Lidl in het nieuwe
winkelcentrum. In februari oordeelde
Rechtbank Limburg dat de vergunning
voor de twee supermarkten niet
ingetrokken hoeft te worden.
Tegen dit besluit kunnen de andere
supermarkten nog in beroep gaan.

De locatie bij de Dr. Poelsschool
heeft ook nadelen. Zo moet er nog
goed gekeken worden hoe het benodigde aantal parkeerplaatsen (75) kan
worden ingepast en moet een aantal zaken wijken voor de nieuwe Aldi.
De Dr. Poelsschool, die momenteel
gehuurd wordt door Omroep Venray
en Zangers van St. Frans, moet weg,
net zoals het speelveldje daar en een
woonhuis. De omwonenden van het
beoogde gebied zien een nieuwe Aldi
daar dan ook niet zitten. “Wij zijn er
niet blij mee”, vertelt een buurtbewoonster aan de gemeenteraad. “We
voorzien grote verkeersproblemen
bijvoorbeeld. Nu rijden er al veel grote
wagens en dat wordt alleen maar
meer. En hoe zit het met de hoogte
van de nieuwe gebouwen? We zijn
bang dat de waarde van onze huizen
gaat dalen.”
Daarnaast gooit Stichting Venray
Monumentaal mogelijk roet in
het eten voor de voorkeurslocatie.
Zij wil de Dr. Poelsschool op de
gemeentelijke monumentenlijst
plaatsen. Deze school is namelijk de
enige nog redelijk intacte ‘halschool’
in Venray, een voorbeeld van de
wederopbouwarchitectuur, stelt
de stichting. Het aanvragen van de
monumentale status voor het gebouw

was ingegeven door de behandeling
van de welstandsnota, geeft de
stichting aan. Het Adviesbureau
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) van
gemeente Venray adviseert de
gemeente tegemoet te komen aan
het verzoek van Stichting Venray
Monumentaal. Ook zij acht het behoud
van het pand van groot belang.
Het college dient binnen twintig
weken een beslissing te nemen in
deze zaak. Wordt de Dr. Poelsschool
inderdaad een monument, dan mag
het gebouw niet zonder vergunning en
goedkeuring van de Monumentenzorg
gesloopt worden.

‘Loop je jezelf
niet in de weg?’
Carla Brugman van Venray Lokaal
vraagt zich af waarom het college,
ondanks deze aanvraag, toch voor de
locatie bij de Dr. Poelsschool wil gaan.
“Loop je jezelf dan niet in de weg?”,
vroeg zij wethouder Jan Loonen (CDA).
Deze gaf later in een reactie aan dat
de toekenning van een monumentenstatus aan het gebouw zeker effecten
heeft voor de voorkeurslocatie. “Dan
moeten we onderzoeken of de Aldi
daar nog wel gevestigd kan worden”,
stelt hij. Allebei, de Aldi en de Dr.
Poelsschool, op één locatie kan waarschijnlijk niet, verwacht een woordvoerder van de gemeente. Loonen:
“Maar we maken een separate afweging of het gebouw het waard is om
op die gemeentelijke monumentenlijst
te komen.”
De gemeenteraad besluit dinsdag
17 april of de Dr. Poelsschool inderdaad de voorkeurslocatie wordt voor
de nieuwe Aldi in Venray.

Onderzoek Calcasa

Meer miljoenen
woningen in Venray
Het aantal miljoenenwoningen in de gemeente Venray is in 2017
gestegen. Dat is gebleken uit onderzoek van Calcasa, een databedrijf
voor de vastgoedmarkt. Ook berekende het bedrijf dat de
Merseloseweg in Venray de duurste straat van de gemeente is en
De Gouden Leeuw in Venray de goedkoopste.
Calcasa berekende dat het aantal
miljoenenwoningen in de gemeente
Venray in 2017 met 25 procent
gestegen is. In 2016 stonden er nog
maar vier miljoenenwoningen in
de gemeente, in 2017 zijn dat er
vijf geworden. Het gaat hierbij om
koopwoningen waarvan Calcasa de
waarde heeft bepaald.

Merseloseweg
De duurste straat van
de gemeente Venray is de
Merseloseweg. Een woning is daar
gemiddeld 420.000 euro waard.
Koopwoningen aan de Merseloseweg
kosten gemiddeld bijna drie keer
meer dan in de goedkoopste straat

van de gemeente Venray. Wonen
aan De Gouden Leeuw in Venray kost
gemiddeld 160.000 euro. Calcasa is
bij het selecteren van de duurste en
goedkoopste straten uitgegaan van
straten met minimaal vijftig koopwoningen.
Calcasa onderzocht ook de
woningen in de rest van Nederland.
De duurste straat van Nederland
ligt in 2017 opnieuw in Wassenaar.
Aan de Groot Haesebroekseweg
is een woning gemiddeld 2,5 miljoen euro waard. Dat is zo’n 31 keer
meer dan in de goedkoopste straat
van Nederland, de Tholensstraat in
Terneuzen, waar een woning gemiddeld slechts 80.000 euro kost.
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Week van het Water in Venray

‘Water drinken moet weer normaalste
zaak van de wereld worden’
Tijdens de Week van het Water, van maandag 16 tot en met vrijdag
20 april, staat water drinken centraal in gemeente Venray. Jongeren Op
Gezond Gewicht (JOGG) Venray wil kinderen tussen 0 en 6 jaar en hun
ouders leren dat water drinken leuk, lekker en gezond is. Wethouder
Anne Thielen (CDA) trapt de actie maandag af met het heffen van het
eerste glas water.

Wandeling in week van water
Gidsen van Waterschap Limburg organiseren op woensdag 9 mei een wandeling langs het water van de
Loobeek in Venray. De wandeling wordt georganiseerd in het kader van de Week van Ons Water.
“Het klimaat verandert sneller
dan we dachten. Om onze mooie
Limburgse omgeving klaar te
stomen voor het veranderende
klimaat, is het actieprogramma
Water in Balans in het leven
geroepen door Waterschap
Limburg”, aldus het waterschap.
Tijdens diverse wandelingen in de
regio nemen ze geïnteresseerden

mee langs gebieden die binnen het
actieprogramma extra aandacht
krijgen.
De wandeling langs de
Venrayse Loobeek start op 9 mei
rond 12.45 uur met ontvangst bij
het startpunt van de wandeling,
Handrik 25 in Merselo. Eén stuk van
de Loobeek, het bovenstroomse
De Haag, is al heringericht. Het

andere benedenstroomse gedeelte
nog niet: dat gedeelte wordt dit
jaar nog onder handen genomen.
De wandeling is 6 kilometer lang
en duurt van ongeveer 13.00 tot
14.30 uur. Gidsen vertellen over
wat men tegenkomt. Aanmelden
mag via waterinbalans@
waterschaplimburg.nl Deelname aan
de wandeling is gratis.

De Week van het Water is een initiatief van JOGG Venray. Samen met
verschillende kinderopvangcentra,
Synthese, GGD, Bibliotheek Venray en
gemeente Venray wil zij water drinken bij kinderen en hun ouders stimuleren. “Want jong geleerd, is oud
gedaan”, stelt JOGG-regisseur Puck Rijs
van gemeente Venray. Met de actie
wil JOGG vooral een positieve boodschap naar voren brengen. “We willen niet zeggen dat kinderen geen
suikerhoudende dranken meer mogen
drinken, maar hen er wel van bewust
maken dat je ook gewoon water kunt
drinken. Verschillende kinderopvangcentra zijn hier al veel mee bezig,
maar we hebben het idee dat ouders
thuis er minder bij stil staan dat ze
hun kinderen niet altijd ranja hoeven
te geven. Hoe jonger kinderen leren
gewoon water te drinken, hoe eerder
ze hier aan wennen. Water drinken
moet weer de normaalste zaak van de
wereld worden.”

Water bij
eetmomenten
Met de actie willen de deelnemende partijen laten zien dat water
drinken niet alleen goed is, maar ook
leuk. Rijs: “Zo kun je water bijvoorbeeld ook een smaakje geven door
er aardbeien of citroen in te doen.
Of ouders kunnen met hun kinderen
een speciale waterkaraf versieren.”

Behalve water drinken, staan deze
week ook spelletjes en knutselen met
water centraal. “Na de gezamenlijke
opening van de week gaan alle partners zelf aan de slag met het thema”,
vertelt de JOGG-regisseur. “Bij de bieb
is er een waterexpositie en staan
boeken met het thema water extra
in de aandacht. Kinderopvangcentra
gaan aan de slag met het thema ‘wat
drijft er allemaal’ en bij de GGD en het
consultatiebureau komen allerlei folders over water te liggen.” De opening
wordt verzorgd door wethouder Anne
Thielen. Zij heft bij peuterspeelzaal De
Mierenhoop in Venray het eerste glas
water, waarna de kinderen aan de slag
gaan met een wateractiviteit.
Bij kinderopvang ’t Nest, met
verschillende vestigingen in Venray,
krijgen de kinderen voortaan alleen
nog maar water te drinken bij eetmomenten, vertelt Jacqueline Versleijen
van de kinderopvang. We willen er
voor zorgen dat het voor de kinderen
normaal is om water te drinken en dat
ranja alleen bij bijzondere gelegenheden gedronken wordt. We hopen
dat ze dan uiteindelijk ook thuis meer
water gaan drinken, wat dan hopelijk
ook overslaat op de ouders. Je ziet of
hoort het maar al te vaak op verjaardagen als iemand vraagt om water te
drinken, dat ze dan de reactie krijgen:
‘maar we hebben ook wel fris of iets
anders‘. Alsof het niet normaal is om
water te drinken.”

Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij

Wij zijn gespecialiseerd
in kweken
van spillen en lichte laanGroeneweg
28, Heide-Venray
bomen en zoeken ter versterking van ons team een:

MEDEWERKER
BOOMKWEKERIJ

m/v

Werk je graag buiten en met je handen, dat kan bij ons.
In een klein team werk je samen met alle voorkomende werkzaamheden. Bij voorkeur in bezit van rijbewijs. Parttime geen bezwaar.
Interesse?
Stuur direct een mail naar Geurts-Geurts Boomkwekerij
info@boomkwekerijgeurts.nl of bel met 06-25012165.
Geurts-Geurts Laan- en Sierboomkwekerij
Groeneweg 28 • 5812 AL Heide

Watertappunten weer a
 angesloten
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) sluit zeventig watertappunten aan in Limburg. Dat zijn
er 25 meer dan vorig jaar. Van deze ‘dorpspompen nieuwe stijl’ staat er één in Venray: bij zwembad
De Sprank (foto), aldus een woordvoerder van WML. Dit punt was ook vorig jaar al actief. Bij de
tappunten kunnen voorbijgangers gratis hun eigen flesje vullen met kraanwater. In de winter waren
de taps afgesloten om vorstschade te voorkomen. Gemeente Sittard-Geleen is met tien eigen
watertaps koploper onder de Limburgse gemeenten. WML zorgt voor aanleg en beheer van de
tappunten. Zij verwacht de komende jaren nog meer punten aan te sluiten.
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CDA houdt opties open in coalitiegesprekken
“Daarbij is het goed om over
een termijn van vier jaar heen te
kijken. Een brede steun bereiken in
de gemeenteraad is goed voor een
langetermijnvisie.” Het CDA geeft aan
van alle partijen duidelijker te willen
hebben hoe zij op die punten denken.
“We hopen dat jullie ons gerichter
vertellen, als wij samen in een coalitie
gaan, wat dan de gezamenlijke
ambitie is en waar de verschillen
liggen?”

Verkennende
gesprekken
Tino Zandbergen (Venray Lokaal)
vroeg zich af of dit betekende dat
het CDA in onderhandeling ging
met alle zes partijen. “Jullie weten
ook, in coalitiebesprekingen ga je
‘uitruilen’. Hoe gaat dat met zes
partijen? Komen er al breekpunten
op tafel?” Ook Remy Aarts van D66
vroeg zich af of de grootste partij het
zich nu niet onnodig moeilijk maakte.
“In onderhandelingen houden alle
partijen voorlopig waarschijnlijk nog
hun kaarten tegen de borst, want
alles kan nog. Hoe nuttig zijn deze
gesprekken dan?” Jan Loonen (CDA)
gaf aan te hopen dat de gesprekken
wel de diepte in konden gaan.

Henk Bisschops (PvdA): “Houdt een
langere informatiefase niet op?
De reële mogelijkheden voor een
coalitie zijn wel bekend. Het zou
mijn voorkeur hebben als jullie de
onderhandelingen met drie partijen
beginnen.” Loonen: “We willen nog
geen keuze maken, want we willen
nu nog niemand uitsluiten. Dit lijkt
een iets langere informatiefase, maar
daar hebben we in de volgende stap
profijt van.” Hij beloofde dat er de
komende twee weken meer duidelijk
zou worden.
Op zaterdag 31 maart sprak het CDA
met huidige coalitiepartners D66 en
Samenwerking Venray en met VVD en
SP. D66 gaf in de eerste gesprekken aan
graag weer in een coalitie met het CDA
te willen deelnemen. Ze sluit daarbij
niemand uit en uitte geen voorkeur voor
een derde coalitiepartner. “De meest
logische te onderzoeken opties om te
komen tot een ruime meerderheid zijn
op dit moment volgens D66 de combinatie met CDA en Venray Lokaal, met
CDA en Samenwerking Venray of met
CDA en SP”, is in het verslag van de bijeenkomst te lezen.
Samenwerking Venray zou graag
door willen met de huidige coalitie en
gaf aan voorkeur te hebben aan een
coalitie met drie partijen. “Het is voor

Samenwerking Venray geen automatisme dat de nummer twee qua zeteltal in de coalitie komt of dat er een
lokale partij in de coalitie moet zitten.
Inhoudelijke thema’s en zekerheid
over de koers van partijen zijn belangrijker voor Samenwerking Venray”,
aldus de verslagen. Zij ziet realistische
opties in voortzetting van de huidige
coalitie of een samenwerking met CDA
en Venray Lokaal.
Ook sprak het CDA met de SP,
die met vier zetels aangaf graag
verantwoordelijkheid te willen
nemen als lid van de coalitie. De SP
geeft de voorkeur aan een grote
coalitie bestaande uit de drie grootste
partijen, of een coalitie met CDA
en D66. VVD gaf in de gesprekken
aan te weten dat haar gewicht qua
zetels (twee) beperkt is. Toch was
de partij van mening te zijn dat zij
in de coalitie meer kan betekenen
en beter haar standpunten voor het
voetlicht kan brengen. “De VVD staat
qua standpunten redelijk dicht bij het
CDA en D66, maar sluit geen partij uit.
Het inhoudelijke verschil met de SP
is evenwel groot. Opgemerkt wordt
wel dat grote ethische of ideologische
thema’s relatief weinig aan de orde
komen in de lokale politiek”, aldus
de verslagen.

Op woensdag 4 april zat het CDA
aan tafel met de PvdA en Venray
Lokaal. Gelet op het feit dat de PvdA
één zetel heeft, is de partij realistisch
over haar positie in de coalitievorming, aldus de verslagen. De PvdA
pleitte ervoor een coalitie met Venray
Lokaal te onderzoeken. Venray Lokaal
gaf aan een voorkeur te hebben
voor een brede coalitie, waarbij een
samenwerking tussen drie partijen
de voorkeur geniet boven een variant
met vier partijen. De eerste keuze van
de partij is een samenwerking met
CDA en D66. “Deze optie biedt getalsmatig zekerheid en armslag, zonder té

groot te zijn. Bovendien zou een dergelijke coalitie, met het oog op stabiliteit en betrouwbaarheid, een sterke
combinatie zijn”, denkt Venray Lokaal.
Overigens sloot ook Venray Lokaal
andere combinaties niet uit.
De komende twee weken houdt
het CDA verdiepende gesprekken met
alle partijen, die vrijdagavond kenbaar
maakten de vervolggesprekken aan te
gaan. De informatiefase wordt afgesloten met een openbare bijeenkomst
op vrijdag 20 april. De verwachting is
dat dan ook de keuze wordt gemaakt
met welke partijen het CDA verder
praat in de formatiefase.

Stichting Loobeek

Bouw volmolen
Merselo
bijna van start
Stichting Loobeek uit Merselo heeft onlangs de omgevingsvergunning
voor de bouw van de volmolen in het Loobeekdal in Merselo aangevraagd.
De stichting verwacht eind mei te kunnen beginnen met de bouw en
hoopt dat de molen er halverwege 2019 staat.

Meer wethouderskandidaten
in beeld
Na CDA (Jan Loonen en Anne Thielen) en D66 (Martijn van der Putten) maakte een aantal andere politieke
partijen vrijdag 6 april ook haar wethouderskandidaten bekend. Zo zal Carla Brugman voor Venray Lokaal als
wethouder naar voren stappen en is Martin Leenders de beoogd opvolger voor Samenwerking Venraywethouder Ike Busser.
“We hebben iemand die de
breedte aankan. Carla Brugman
zal vanuit haar bestuurservaring
de taak van wethouder op zich
nemen”, stelt mede-lijsttrekker
Tino Zandbergen op vrijdag
tijdens de informatiebijeenkomst
over de stand van zaken van de
coalitiebesprekingen. Brugman was
eerder wethouder ruimtelijke
ordening in de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum. De afgelopen
periode was de Blitterswijckse
fractievoorzitter van lokale partij PP2
en fractievoorzitter in de provinciale
staten van Limburg voor GroenLinks.

Samenwerking Venray droeg
Martin Leenders aan als kandidaat
voor het wethouderschap. De 46-jarige
Martin Leenders is gemeenteraadslid
sinds 2002 en sinds 2010
fractievoorzitter van Samenwerking
Venray. De afgelopen twee gemeente
raadsverkiezingen was hij lijsttrekker.
“Met de kandidatuur van Leenders
kiest Samenwerking Venray voor
een kandidaat met veel politiek
bestuurlijke en managementervaring”,
aldus de partij. Als Martin Leenders
wethouder wordt, gaat zijn raadszetel
naar de nummer vier van de
kandidatenlijst, Tineke Lamers-Vorst.

Henk Bisschops (PvdA):
“We gaan niet uit van deelname aan
de coalitie en verwachten dus ook
niet dat we gevraagd worden een
wethouderskandidaat aan te dragen.” Mocht dat toch het geval zijn,
dan geeft Bisschops aan zelf die
taak op zich te nemen. SP en VVD
melden nog geen namen bekend te
maken. Voor de SP was de huidige
baan van hun wethouderskandidaat
daarvoor aanleiding. Voor VVD hangt
het volgens fractievoorzitter Harrie
van Oosterhout met name af van
een mogelijke portefeuille. “Maar we
hebben wel mensen op het oog.”

Eind maart heeft de stichting de
officiële omgevingsvergunning aangevraagd. “Met een beetje geluk hebben
we die eind mei in huis”, vertelt Pieter
Weerts, secretaris van de stichting.
“En dan kunnen we in principe aan de
slag. Er moet nog wel het een en
ander worden geregeld met aannemers, maar vrijwilligers om mee te
bouwen hebben we al. Ook het
werktuig dat in de molen komt,
waarmee gaat worden gevold, heeft
onze timmerman Piet Bistervelts al
gemaakt.”
De stichting hoopt dat de volmolen er halverwege 2019 staat. “Als we
heel optimistisch zijn, dan lukt het
misschien al wel eind dit jaar. Er kunnen echter altijd onverwachte dingen
gebeuren, dus we gaan uit van midden volgend jaar.” Weerts geeft aan
blij te zijn dat er bijna een begin kan
worden gemaakt. “We zijn hier al bijna
tien jaar mee bezig, dus het wordt wel
bijna tijd.”
Een volmolen werd vroeger
gebruikt om vilt te produceren, wat

ook wel ‘vollen’ wordt genoemd.
Het plan voor de volmolen maakt deel
uit van een groter project dat Stichting
Loobeek ontwikkelt in het Loobeekdal
en waar men al zo’n tien jaar mee
bezig is. Behalve de molen is er een
boerenschans, een middeleeuws
toevluchtsoord voor de boerenbevolking tegen de rondtrekkende plunderbendes en soldaten, gebouwd in het
beekdal en staat een schaapskooi nog
in de planning. “Ook daar zijn we druk
mee bezig”, geeft Weerts aan. “Zo is
er onlangs een schuilhut voor schapen
gebouwd en is de boerenschans ook
vol in ontwikkeling.”
Met de plannen voor het
Loobeekdal wil de stichting de binding
met de Peel en haar schapen in
beeld brengen. Dit gebeurt door de
historische elementen weer in het
gebied te plaatsen en in te zetten
voor educatie. Zo gaat de volmolen
ook daadwerkelijk vilt produceren, om
mensen te laten zien hoe dit werkt en
heeft stichting Loobeek ideeën voor
workshops.
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College raadt in-geval-van-noodkaart af
Het College van B&W van gemeente Venray heeft op verzoek van politieke partij VVD Venray onderzoek
gedaan naar het invoeren van een in-geval-van-noodkaart in de gemeente. Aangezien deze kaart niet kosteloos
te gebruiken is voor de gemeente en de hulpdiensten ook geen voorstander zijn van de kaart, adviseert het
college de gemeenteraad nu om het voorstel voor de kaart niet in te dienen.
VVD Venray vroeg tijdens de
raadsvergadering van november
om de invoering en verspreiding
van een in-geval-van-noodkaart.
Op zo’n kaart zouden inwoners van
Venray alle belangrijke gegevens
als telefoonnummers van familie
of vrienden of medicijngegevens in
kunnen vullen, zodat het hulpdiensten
bij een noodsituatie hier niet naar
hoeven te zoeken. Gemeente
Amstelveen had ook zo’n kaart
ontwikkeld en gratis beschikbaar

gesteld voor andere gemeenten.
VVD droeg het college in november
nog niet officieel via een motie op om
de kaart in te voeren, maar gaf aan
dit in de toekomst nog wel te willen
doen, mits er een meerderheid zou
zijn in de gemeenteraad.
Het college heeft in de tussentijd
de invoering van een dergelijke
noodkaart onderzocht en adviseert de
gemeenteraad om het verzoek voor de
invoering niet verder door te zetten.
Bij nader inzien bleek de kaart toch

niet kosteloos overgenomen te kunnen
worden, omdat er auteursrechten
op bleken te zitten. In totaal zou het
Venray ruim 20.000 euro kosten om de
kaart over te nemen.
Daarnaast is er overleg geweest
met Veiligheidsregio Limburg Noord.
Hieruit is gebleken dat zij niet bereid
is mee te werken aan een noodkaart.
Burgers kunnen een medische ID
op hun smartphone zetten, stelt zij.
Ook vindt zij dat dergelijke systemen
pas van toegevoegde waarde zijn als

de overheid dit op landelijk niveau
zou ontwikkelen. Veiligheidsregio
Limburg Noord twijfelt verder ook
of hulpverleners de kaart wel gaan
gebruiken.
Ten slotte zijn er op een aantal
fronten landelijke ontwikkelingen
gaande voor een soortgelijke
noodkaart. Op smartphones zijn al
digitale medisch ID’s beschikbaar en
is men bezig met het elektronisch
patiëntendossier. Het Nederlandse
Rode Kruis onderzoekt of een
landelijke EHBO-kaart ontwikkeld
kan worden en in Noord- en MiddenLimburg loopt een proef met een
crisiskaart voor personen met verward
gedrag. Mogelijke alternatieven

voor de in-geval-van-noodkaart
zijn volgens het college de digitale
Gennepse bereikbaarheidskaart, lokale
voorlichting over landelijke apps of de
variant uit Almere alleen drukken en
niet verspreiden.

Medische ID’s
Ondanks dat het college geen heil
ziet in de in-geval-van-noodkaart,
adviseert zij de gemeenteraad wel om
een publicatie in de gemeentepagina
te plaatsen, waarbij de burger informatie ontvangt over de medische ID’s
in hun mobiele telefoon. “Om toch
enige aandacht aan dit belangrijke
onderwerp te besteden”, aldus het
college.

Kick-off week Jongerenwerk

‘Sky is the limit’ voor The B
Met een Kick-off week wil jongerencentrum The B in Venray zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met
het jongerenwerk dat zij doet. Van zaterdag 14 tot vrijdag 20 april wordt er in het jongerencentrum iedere dag
een andere activiteit georganiseerd voor de jeugd. “The B is niet alleen een partycentrum, maar richt zich ook op
talentontwikkeling”, aldus Wim Lange en Mike Borghs van The B.

De jongerenwerkers van Synthese
en The B hebben sinds begin dit
jaar hun krachten gebundeld.
Jongerenwerker Wim Lange:
“We hebben hier in Venray een
prachtig gebouw met super veel
potentie. Door samen te werken,

kunnen we veel meer moois
realiseren dan individueel.” Al sinds
de oprichting van The B in 2014 is
het jongerenwerk betrokken bij het
jongerencentrum, maar pas sinds
dit jaar zijn de jongerenwerkers ook
daadwerkelijk in The B te vinden.

Iedere dag van 14.00 tot 17.00 uur is
één van hen aanwezig, zodat jongeren
uit de omgeving binnen kunnen lopen
met vragen of ideeën. “Het is een
mooie uitvalsbasis voor ons”, stelt
Lange. “Een heel vet pand om vanuit
te mogen werken. Het opent heel veel

deuren voor ons, maar ook voor de
jongeren.”
In The B worden de jongeren
zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf
met ideeën te komen voor activiteiten.
Lange: “Nu zijn we nog zelf evenementen aan het organiseren waarvan
we denken dat jongeren ze leuk vinden. Maar eigenlijk is de tijd van ‘wij
bedenken iets, de jeugd komt er op
af’ voorbij. Dat is jongerenwerk oude
stijl, dat willen we niet meer.” Met de
Kick-off week wil The B dan ook zoveel
mogelijk de behoeftes van jongeren
ophalen. Programmaondersteuner
Mike Borghs: “We organiseren iedere
dag voor een andere doelgroep een
activiteit. Tijdens de Kick-off week
staan er onder andere een feest voor
brugklassers en tweedejaars, een infoavond voor jongeren die bijna achttien
worden, een graffiti- en een rapworkshop, een escaperoom, pannatoernooi
en een tienerdisco op het programma.
Zo kunnen jongeren van 12 tot 20 jaar
kennismaken met The B en het jongerenwerk, maar willen wij er vooral
achter komen wat ze nu echt willen.
En wie daarbij zelf iets wil organiseren. Zo hopen we kleine groepjes op
te zetten die aan de slag gaan met
activiteiten. Ik wil dat er jongeren naar
mij toe komen en zeggen: leuk feest,
maar dat kan ik veel beter.” Lange
voegt toe: “Zodat we in de toekomst
alleen maar hoeven te ondersteunen
en niet hoeven te organiseren.”

Talentontwikkeling is voor
The B heel belangrijk, stelt Borghs.
“Een jongerencentrum wordt vaak
gezien als een partycentrum, maar
wij hebben het gebouw en de
mogelijkheden om veel breder dan
dat te zijn. We willen jongeren echt
begeleiden en stimuleren zelf met
dingen te komen.” Lange: “We denken
dat er genoeg jongeren zijn met hele
toffe ideeën. Maar vaak blijft het bij
dromen en dat is jammer. Want er is
hier zoveel mogelijk. The sky is the
limit voor dit pand.” In The B kunnen
zo’n 450 bezoekers terecht voor allerlei
activiteiten. Borghs: “Dat is echt niet
alleen maar muziek. Denk ook aan
sportieve of creatieve evenementen.
Zo is onze vloer geschikt om binnen op
te skaten of voetballen. Ook komt er
iedere week een groepje vloggers hun
video’s editen op onze computers.”
Dit jaar hoopt The B nog meer
evenementen te organiseren.
Borghs: “We willen de stijgende
lijn in evenementen en bezoekers
doorzetten. Maar ons doel is
altijd om iets te organiseren voor
zoveel mogelijk doelgroepen,
niet om alles uit te verkopen.”
Lange: “Samen kunnen we steeds
vettere en grotere dingen organiseren,
zodat er echt reuring komt. In een tent
als dit moet je blijven dromen.”
Voor meer informatie over de Kickoff week, kijk op www.facebook.com/
theBVenray (Foto: Siem Willemse)

Boetes voor afvaldumpingen
Gemeente Venray heeft afgelopen week vier inwoners van de gemeente Venray beboet voor afvaldumping.
Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) troffen bij afvalvoorzieningen aan de Vlierstraat en de Kiosk in Venray
gedumpt afval aan.

“ELS HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker veroorzaken
soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is de basis voor herstel
van zelfvertrouwen, eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl

De vier overtreders werden opgespoord nadat het gedumpte afval
werd onderzocht. Een woordvoerder van gemeente Venray vertelt:
“Als boa’s gedumpt afval aantreffen, onderzoeken ze standaard of er
gegevens tussen zitten die kunnen
leiden naar de overtreders. Dat was
vorige week op één dag vier keer het
geval.” De vermoedelijke afvaldumpers worden aangesproken op de
overtreding en krijgen foto’s te zien

waarop hun (adres)gegevens staan.
“Alle vier gaven ze hun overtreding toe.
Ze krijgen binnenkort een acceptgiro
in de bus met een boete van 95 euro”,
aldus de woordvoerder. De overtredingen werden volgens een woordvoerder van de gemeente allemaal los
van elkaar begaan. Een woordvoerder
van de gemeente geeft aan dat het
aantal illegale stortingen weer toe
neemt. De gemeente vermoedt dat dit
te maken heeft met de start van het

‘buitenseizoen’. “Mensen slaan aan
het opruimen en opknappen, maar
gaan ook weer meer buiten leven.
Met als gevolg dat onder meer het
aantal blikjes en dergelijke weer toeneemt. De boa’s proberen onder meer
door onopvallend te posten meer
overtreders op heterdaad te betrappen.” Volgens de woordvoerder hebben de boa’s echter altijd aandacht
voor illegale stortingen in dorpen,
wijken en in het buitengebied.
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Buiten bewegen en leren

Nationale Buitenlesdag is een
initiatief van Jantje Beton en IVN
Natuureducatie. Deze organisaties
willen leerkrachten hiermee
stimuleren om meer naar buiten

te gaan tijdens het lesgeven.
Buitenlessen hebben als doel om
leren te bevorderen, beweging en
samenwerken te stimuleren en de
motivatie van kinderen te vergroten.

“Een uitdagende buitenles stimuleert
niet alleen beweging, maar de
combinatie van natuurlijk daglicht en
frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat
kinderen zich daarna beter kunnen

concentreren in de klas”, aldus de
organisaties.
De Nationale Buitenlesdag
wordt ieder jaar populairder.
Ruim 2.400 scholen in Nederland
namen dit jaar deel, meer dan
vorig jaar. Ook in Limburg neemt
het aantal deelnemende scholen
toe. Van de 354 basisscholen deden
er 100 mee aan de Nationale
Buitenlesdag. In 2017 waren dit er
nog maar 63. De stijging van het
aantal deelnemende scholen past in
een landelijke trend waarbij er steeds
meer aandacht komt voor les buiten
het klaslokaal.
Ook verschillende scholen in
de gemeente Venray besteedden
aandacht aan de Nationale
Buitenlesdag. Op basisschool
Coninxhof in Venray kregen alle
klassen vandaag, naast de reguliere
lessen in het klaslokaal, ook buiten
les. Bea Linssen is juffrouw van
de kleutergroep van Coninxhof:
“We vinden het heel belangrijk dat
de kinderen lekker actief zijn, veel
buitenspelen en in de natuur zijn.
Ook de kinderen genieten ervan.
Ze zijn heel betrokken en enthousiast

en willen graag naar buiten.”
De kleutergroep had verschillende
lessen op het schoolplein in het thema
van lente en beestjes. “We hebben
een taalactiviteit met ze gedaan,
waarbij ze met stoepkrijt een schilderij
hebben gemaakt met daarop allerlei
verschillende dieren. Ook hebben we
bewegingslessen gegeven.”
Niet alleen de kleuters hadden
vandaag les op het schoolplein, alle
groepen zijn even buiten geweest.
Zo had ook groep 7 een aantal vakken
in de buitenlucht. De klas hield zich
bezig met het ontleden van zinnen
en herkennen van woordsoorten.
In plaats van dit op papier te doen,
werd er met stoepkrijt op het
schoolplein geschreven. Tijdens de
Engelse les gingen de leerlingen
daarnaast buiten op zoek naar
verschillende objecten, om deze in
het Engels te benoemen. Juul en
Lars uit groep 7 vinden buiten les
leuker dan binnen. Juul: “We hebben
spelling, taal en Engels gehad op
het schoolplein. Buiten is leuker,
het is veel actiever.” Lars vult aan:
“Buiten les krijgen is ook gezonder
dan binnen.”

College adviseert terughoudendheid

Venray krijgt meer geld van Rijk
De Limburgse gemeenten krijgen de komende jaren meer geld van het Rijk. Voor Venray betekent dit een
financiële meevaller van ruim 20 miljoen euro over de komende vijf jaar. Toch rekent de gemeente zich nog
niet rijk. “Ondanks deze positieve resultaten is er sprake van veel onzekerheden en lasten die nog niet in beeld
zijn”, geeft het College van B&W aan.
Uit een overleg tussen het
Rijk, de provincies, gemeenten
en de waterschappen zijn nieuwe
afspraken gekomen voor wat
betreft het gemeentefonds. In het
regeerakkoord werd al benoemd
dat gemeenten meer geld zouden
ontvangen van de rijksoverheid.
De gemeenten krijgen dit jaar al
meer geld, maar vanaf 2019 in totaal
ook nog eens 143 miljoen euro extra,
als tegemoetkoming in de extra
lasten die ze moeten gaan dragen
in de zorg.

Dit jaar krijgen de Limburgse
gemeenten samen ongeveer 15 miljoen euro extra van het Rijk. Volgend
jaar komt er nog meer extra geld
en in 2019 krijgen ze bij elkaar ruim
70 miljoen extra. In 2022 gaat het
om een bedrag van 180 miljoen euro.
Gedeputeerde Gemeentefinanciën
Marleen van Rijnsbergen van provincie Limburg sprak onlangs lof uit over
de aanvulling op de gemeentelijke
begrotingen: “Mooi dat de gemeentes
ruimer in hun financiële jasje komen
te zitten. Ze kunnen het geld goed

gebruiken om de ontstane tekorten in
het sociaal domein in te lopen.”
Voor Venray betekent de extra
bijdrage in 2018 al een kleine
670.000 euro extra voor haar
begroting. Het jaar daarna stijgt dat
naar 2,7 miljoen. Uiteindelijk krijgt
ze in 2022 ruim 7 miljoen extra van
het Rijk. In totaal heeft ze dan ruim
20 miljoen meer ontvangen dan
in de najaarsbegroting nog werd
verwacht. Venray krijgt ruim meer dan
buurtgemeenten Horst aan de Maas
(in totaal bijna 18 miljoen) en Peel en

Maas (in totaal zo’n 17 miljoen).
Hoewel de extra zorgtaken één
van de redenen zijn voor de hogere
bijdrage, wil het niet zeggen dat
de gemeente verplicht is het geld
daarvoor in te zetten. Venray had het
afgelopen jaar haar huishoudboekje
in de zorg goed op orde, maar de
komende jaren komen er meer
zorgtaken bij die uit het algemene
fonds betaald moeten worden.
Het College van B&W van gemeente
Venray waarschuwt echter om niet
te hard te juichen. “De financiële
gevolgen van de maartcirculaire
2018 zijn ook voor Venray zeer
positief. Hier is echter nadrukkelijk
een waarschuwing op zijn plaats. De
circulaire schetst een zeer positief

beeld van de verwachte meerjarige
inkomsten uit het gemeentefonds
voor gemeenten. In de circulaire
worden echter veel elementen
niet benoemd waar gemeenten
op de korte of langere termijn aan
de kostenkant wel rekening mee
moeten houden. Deze elementen
zijn van invloed op de beschikbare
budgettaire ruimte.”
Het college adviseert de raad
het voorzichtige en terughoudende
financiële beleid van de afgelopen
jaren voort te zetten. “Ondanks deze
positieve resultaten is er sprake van
veel onzekerheden en lasten die nog
niet in beeld zijn.” In een brief aan
de raad legt zij uit welke taken en
onzekerheden dit betreft.

Demonstratie Rooyse Wissel mag
uitgang niet blokkeren
De Bond van Wetsovertreders mag binnenkort demonstreren bij TBS-kliniek De Rooyse Wissel in Venray, maar mag de in- en uitgang van de kliniek
daarbij niet blokkeren. De vereniging had een kort geding aangespannen tegen de burgemeester, die dat laatste verbood. De rechtbank stelde burgemeester Hans Gilissen dinsdag 10 april in het gelijk.
De Bond van Wetsovertreders wil
op 13 april, 20 april en 18 mei tussen
12.00 en 13.00 uur demonstreren bij
de TBS-kliniek. Ze wilde daarbij de inen uitgang van de kliniek blokkeren
door middel van het vormen van een
menselijke keten van 35 personen.
Er worden in totaal 450 deelnemers
bij de demonstratie verwacht, aldus
de vereniging. Met de demonstratie
wil de vereniging aandacht voor
vermeende misstanden die leden
van de vereniging meldden over

de kliniek. Zo stelt zij dat mensen
onterecht en langdurig in isolement
worden opgesloten, dat er handel in
drugs en andere illegale producten
plaatsvindt en dat patiënten worden
mishandeld door medewerkers. Zij wil
hierover om tafel met de directie, die
aan eerdere verzoeken hiertoe geen
gehoor gaf.
Burgemeester Hans Gilissen had
eerder aangegeven geen problemen
met de aangekondigde demonstraties
te hebben, maar verbood de

organisatie om veiligheidsredenen
de in- en uitgang te blokkeren. De
vereniging was het niet eens met deze
beperking en spande daarom een kort
geding aan. De rechter vond echter
dat er niet voldoende aangetoond was
waarom de blokkade van de ingang
cruciaal was voor de demonstratie.
Eerder noemde de organisatie het
ook ‘de kers op de taart’, aldus
de rechter. Wel snapt zij waarom
de burgemeester een blokkade
onwenselijk vindt, onder andere

omdat een grote groep demonstranten
lastiger in de hand te houden is bij
calamiteiten. Ter bescherming van
de gezondheid van de bewoners en
medewerkers van de kliniek en ter
voorkoming van wanordelijkheden
vindt de voorzieningenrechter ook
dat de doorgang van de kliniek
altijd open moet zijn. Zij geeft aan
dat de vereniging net zo goed kan
demonstreren en haar boodschap
over kan brengen als de ingang
toegankelijk blijft.

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
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Marit Brugman
geen topvrouw Limburg
Marit Brugman uit Venray (rechts op de foto) is niet gekozen als Topvrouw Limburg 2018. Donderdag 5 april won
Conny Vluggen, managing director van Koma KTI BV uit Roermond, de award voor de beste Limburgse zakenvrouw.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.

studentverslaggever

Marit Brugman, eigenaar van
Liever Sociaal en DylanHaegens
BV uit Venray, was samen met
Conny Vluggen en algemeen directeur

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

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 20 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

Zuiderlicht Peggy van Sebillen uit
Maastricht genomineerd voor de titel
Topvrouw Limburg 2018. Tijdens de
bekendmakingsavond werden ze aan

het publiek voorgesteld met film en
live-interviews door Vivian Lataster
en Sander Kleikers. Ook gaven de drie
finalisten elk een pitch van 2 minuten.

Deel Xerox Venray verhuist
naar Innovatoren
Een deel van het personeel van Xerox Venray gaat vanaf september verhuizen naar de Innovatoren in
Venlo. Xerox huurt hier dan een aantal verdiepingen voor ongeveer tweehonderd supply chain- en supportmedewerkers.
De printerfabrikant is bezig
met het herontwikkelingen van
het Xerox-terrein in Venray. Dit
terrein krijgt meer de uitstraling
van manufacturing en warehousing,
stelt Xerox. “Het terrein is niet meer
in stijl met een aantal activiteiten
dat Xerox Venray uitvoert”, stelt een

woordvoerder van het bedrijf. Vanaf
september 2018 gaat daarom een deel
van het Xerox p
 ersoneel verhuizen naar
de Innovatoren in Venlo. Dit gebouw
is ten tijde van de Floriade in 2012
neergezet, in de cradle to cradlestijl van innovatieve duurzaamheid.
De afdelingen supply chain en de

supportmedewerkers worden hier
gevestigd. “Deze verhuizing heeft
niets te maken met de aangekondigde
fusie met Fuji”, stelt de woordvoerder.
“Die aankondiging was eind januari,
maar de verwachting is dat de
transitie in de tweede helft van dit
jaar zal zijn afgerond.”

Bedrijvencentrum NLW groep

Multicopy heropent vestiging
in Venray
Multicopy is terug in Noord-Limburg. Dat maakt het bedrijf op maandag 9 april bekend. Robert Gijsbers,
ook ondernemer van Multicopy Nijmegen, gaat een samenwerking aan met NLW Groep om deze maand in het
bedrijvencentrum van NLW Groep in Venray een Multicopy-vestiging te starten.
Multicopy gaat vooralsnog aan
de slag op het bedrijventerrein van
NLW Groep in Venray. Dit voorjaar
vindt ook de uitrol plaats naar Venlo
en Peel en Maas. Gijsbers: “Met de
NLW Groep werken we nauw samen,
net als met een aantal gecontracteerde medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt van
de NLW Groep.” De groep levert zo
naar eigen zeggen een bijdrage aan
de Participatiewet. “Maar bovenal
hebben we, met onze professionals,
zo een compleet team dat graag

voor bedrijven en ondernemingen in
Noord-Limburg aan de slag gaat.”
Tot drie jaar geleden had Venray
een Multicopy-vestiging, die in handen
was van de NLW Groep. De sociale
werkplaats wilde zich meer gaan
richten op het detacheren van mensen
en niet zelf nog een grafisch bedrijf
in handen hebben. De bedrijven in
Venray en Venlo werden verkocht aan
MultiCopy Parkstad, waarna Multicopy
Venray al snel de deuren moest
sluiten. Het bedrijf geeft aan blij te
zijn weer een zelfstandige vestiging

in Venray te openen. “Overigens
zullen ook zoveel mogelijk dezelfde
medewerkers van NLW Groep bij
Multicopy gaan werken dus klanten
zullen er zeker weer bekende
gezichten gaan zien”, aldus een
woordvoerder.
Gijsbers heeft met zijn vrouw
Marjan bijna 10 jaar een Multicopybedrijf in Nijmegen. “We hebben er
het volste vertrouwen in dat we in
Noord-Limburg ook voor verrassende
communicatieoplossingen kunnen
zorgen.”
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 13

We hebben meer aan diverse supermarkten
Onze poll van twee weken geleden deed veel stof opwaaien. Maar liefst
195 stemmers vonden de weg naar onze Facebook-poll en lieten hun
stem achter over de stelling ‘We hebben meer aan diverse supermarkten’.
Vier op de vijf stemmers was het ermee eens: meer diversiteit in
supermarkten vinden zij belangrijk.
Supermarktbedrijven Jumbo en Coop maakten onlangs 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.
Eén op de vijf stemmers maakt het niet veel uit welke supermarkt
er zou komen, zolang er maar op alle plekken in Venray een supermarkt
op korte afstand zit. De overige 80 procent vindt meer diversiteit van
supermarkten interessanter 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

We moeten terug naar elektronisch
stemmen eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Bij verkiezingen denken we allemaal aan het rode potloodje. Al jaren wordt
er daarmee gestemd en worden de stemmen achteraf met de hand geteld. In
Venray leidde dat met de hand tellen afgelopen gemeenteraadsverkiezingen tot
fouten. Bij de hertelling bleek het merendeel van de kandidaat-raadsleden een
andere uitslag te hebben. Voor sommigen reden voor twijfel over het systeem.
Is elektronisch stemmen niet betrouwbaarder en sneller? In het verleden
werd dat ook zo gedaan. Met de hand tellen leidt altijd tot menselijke fouten
en is tijdrovend. Is het rode potlood in het digitale tijdperk nog wel nodig?

Tegenwoordig is er echt wel een manier te bedenken waarop elektronisch
stemmen zo min mogelijk fraudegevoelig wordt.
Maar hoe betrouwbaar is dat elektronisch stemmen? Computersystemen
kunnen gehackt worden en op die manier kan er gefraudeerd worden. Dat is
ook de reden waarom het in het verleden weer is afgeschaft. En wat als het
systeem het niet doet? We moeten niet afhankelijk zijn van technologie bij iets
belangrijks als verkiezingen.
We moeten terug naar elektronisch stemmen. Wat vindt u?

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

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

Volgens de wet mag je niet
discrimineren. Je mag iemand
niet uitsluiten op basis van
bijvoorbeeld huidskleur,
geloofsovertuiging of
seksuele voorkeur. Dat dit
toch op grote schaal gebeurt,
daar kunnen we dagelijks
getuige van zijn. Met grote
regelmaat tref je nieuws
berichten aan over de manier
waarop sommige uitzend
bureaus omgaan met
allochtone werkzoekers of
komen nieuwsflitsen voorbij
over geweld tegen
homoseksuelen.
Recentelijk nog werden
bushokjes vernield vanwege
een reclamecampagne met
foto’s van zoenende mannen.
Een krant deed er nog eens een
schepje bovenop door mee te
werken aan een petitie tegen
de campagne. Ik vraag me af of
die mensen ook elke keer een
baksteen door het beeldscherm
mikken als die Sourcy
commercial voorbij komt met
twee kussende bruidegoms.
Afgelopen weekend werden
we geconfronteerd met een
nieuw geval van discriminatie
Volgens Vereniging
Erepeloton Waalsdorp mogen
dikke mensen voortaan niet
meer in de erewacht staan
tijdens de dodenherdenking.
Secretaris Broer hierover:
“Wij willen dat de mensen die
daar staan niet de verkeerde
aandacht trekken. Ik snap niet
wat daar mis mee is.”
Nou mevrouw Broer, wat
daar mis mee is? U sluit mensen
uit op basis van uiterlijkheden.
Dat is schandalig mis. Ik kan me
niet voorstellen dat mensen, die
we gaan herdenken, hun leven
hebben gegeven zodat we nu in
alle vrijheid dikke mensen
kunnen uitsluiten.
Ik stel voor, mevrouw Broer,
dat we op 4 mei een paar
minuten respectvol stil zijn.
Maar dat we daarna de klok op
de Waalsdorpervlakte luiden als
een dolle om aandacht te
vragen voor alle vormen van
discriminatie, ook discriminatie
van dikke (of dunne) mensen.
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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.

Coalitievorming
Vijf volwaardige zetels in de gemeenteraad voor VENRAY Lokaal is
het resultaat, nadat de kruitdampen van de verkiezingen zijn opgetrokken. Een prachtige uitslag waaruit blijkt dat de kiezer het programma en
de regelmatige campagnes heeft gewaardeerd. Het is nu aan de fractie
en steunfractie om de verwachtingen, die in de verkiezingsslogan
‘Veranderen en Vooruit’ zijn samen gebracht, waar te maken.
We hebben er erg veel zin
in. Tenslotte zijn in 2022 weer
verkiezingen waar de kiezer dan

opnieuw bepaald of hij of zij terecht
op VENRAY Lokaal heeft gestemd. Of
VENRAY Lokaal een stempel op het

beleid kan drukken in de oppositie
of coalitie, is nog niet bekend. Wij
willen onze verantwoordelijkheden in
een te vormen coalitie in ieder geval
niet uit de weg gaan. Dan kan ook
niet, gezien we de tweede partij in
Venray zijn geworden. Het CDA, als
grootste partij, is evenwel aan zet
om het voortouw voor de nieuwe
coalitie te nemen. Inmiddels is dat

gebeurd. Alle partijen hebben een
informerend gesprek gehad. Tijdens
de openbare bijeenkomst over het
eerste resultaat, is afgelopen vrijdag
duidelijk geworden dat de grote
meerderheid zich heeft uitgesproken
voor een brede coalitie, waarbij
VENRAY Lokaal en het CDA een
‘motorblok’ zouden moeten vormen.
Met welke partijen het CDA uiteindelijk

wil gaan formeren, hangt af van
de extra informatieronde die is
ingelast. Volgens de planning zal
dat dan op 20 april bekend worden.
VENRAY Lokaal heeft in ieder geval
een sterke kandidaat wethouder in
de persoon van Carla Brugman. Een
inhoudelijk sterke politica met prima
landelijke en provinciale contacten.
Fractie VENRAY Lokaal

Een nieuwe coalitie ‘Voor Venray’
Na de verkiezingen van 21 maart lijkt het politieke bedrijf in Venray
in rustiger vaarwater gekomen te zijn, maar niets is minder waar. De
verkiezingsuitslag en de zetelverdeling suggereren dat weinig veranderd
is, maar er zijn wel degelijk verschillen.
Zo heeft de huidige coalitie in
percentage zelfs een beetje gewonnen. Daarentegen is de nieuwe
fusiepartij de tweede partij in Venray
geworden. Tevens hebben een aantal nieuwe mensen hun intrede in
de gemeenteraad gedaan. Politiek is

geen automatisme. Een goede afweging van inhoudelijke standpunten en
de verenigbaarheid daarvan in een
werkbare coalitie, is nodig om vier
jaar voor de gemeenschap van Venray
aan de slag te gaan om de goede
dingen te doen. Om te komen tot een

nieuwe coalitie, is met alle partijen
afgesproken eerst te verkennen wie
hieraan deel wil nemen. Vervolgens
is er een inhoudelijke afstemming
welke zaken de politieke partijen
terug willen zien in een akkoord.
De laatste stap is het daadwerkelijk
formeren van een coalitie. Dan zullen
ook de portefeuilles worden verdeeld
en daaraan namen worden gekoppeld. De eerste stappen zijn intussen
gezet. Momenteel vindt de inhou-

delijke verkenning plaats. Het CDA
neemt in dit proces als grootste partij
haar verantwoordelijkheid. Het doel is
middelseen transparant proces in de
gemeenteraad van 22 mei een nieuwe
coalitiete presenteren. Een coalitie
die kan rekenen op brede steun in
de samenleving met een s tevige
inhoudelijke basis. Dat is nodig om aan
de slag te gaan ‘Voor Venray’.
Jan Loonen,
fractievoorzitter CDA Venray

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• monteurs (E & W)
• timmermannen • lassers (TIG & MIG/MAG)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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aan
Sven van Dijck

Gespreks
partners
Onlangs liep ik een
kapperszaak binnen om te
zorgen dat ik er weer een
beetje beschaafd uitzag en
over straat kon. Zoals altijd
word je dan verwelkomd in
een wereld van hete lucht en
haarlakgeur en word je
neergezet in een stoel waarna
een volstrekte vreemdeling
met een schaar in de buurt
van je gezicht komt.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sven van Dijck
14 jaar
Wanssum
Dendron College Horst

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan kies ik voor Amerika of Australië,
omdat daar veel ruimte is voor de
landbouw. Je hebt daar alle vrijheid en
de ruimte. Niemand bemoeit zich met
anderen en de mensen zien niet alles
van elkaar. Je hebt de tijd aan jezelf en
je wordt niet opgejaagd door anderen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zit nu op het Dendron College, richting techniek (PIE: produceren, installeren en energie). Dat is echt iets wat
ik graag doe. Thuis ben ik vaak bezig
in de werkplaats, van ijzer zelf dingen
maken. Graag zou ik meer willen leren
van de Tig-lastechniek.
Wat deed je als kind het liefst?
Buiten spelen. Ik ben nu nog altijd
buiten te vinden. Als ik thuiskom van
school, doe ik andere kleren aan, en
ga ik weer naar buiten. Heerlijk, zeker
nu het voorjaar er weer aankomt. Dat
is de mooiste tijd van het jaar, alles
gaat weer groeien en bloeien. De tijd
van het grasmaaien komt er weer aan,
dat vind ik ook leuk werk.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

De verbouwingen bij ons op het
bedrijf. Wij wonen en werken op een
melkveebedrijf. Een nieuw gebouw
bijzetten of het verbouwen van de
stal: eerst iets afbreken om later
weer iets moois terug te krijgen.
Telkens is het weer een verandering,
waar we later weer veel plezier van
hebben.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Altijd eerlijk zijn, dat zeggen mijn
ouders altijd. Het maakt niet uit wat er
gebeurd is, maar je moet nooit liegen
over een situatie. In eerste instantie
is het niet leuk om te vertellen, maar
mijn ouders waarderen dan wel dat ik
eerlijk ben geweest.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Enkele weken geleden kwam ik op de
koeienstal en zag ik dat er een koe
aan het kalveren was. Mijn vader was
niet thuis en heb ik besloten om met
de verlossing te helpen wat verder
voorspoedig verliep. Ik was best trots
op mezelf en met de koe en het kalf
gaat het goed.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto die ik heb gemaakt, is
van mijn zelfgemaakte kilverbord voor
achter de grasmaaier, om het gazon
te egaliseren. Ik was trots op mijn
‘kunstwerk’ en het werkt ook nog.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Max Jeuken is mijn beste vriend.
Ik fiets elke dag met hem naar school.
Wij kennen elkaar al sinds de kleuterschool. Onderweg van huis naar school
en op de terugweg, is er altijd wel
wat te beleven met hem.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak is techniek en het
stomste vak is Nederlands. Gelukkig
hebben we 12 uur PIE en 3 uur
Nederlands. Die Nederlandse taal met
die regeltjes allemaal, en dan weer
uitzonderingen hierop. Met techniek
kun je je uitleven en doen wat je zelf
wilt. Hieraan zijn geen regeltjes verbonden.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk op zaterdag bij de familie
Hendrickx in Wanssum. Daar hebben
ze ook koeien en help ik met diverse
werkzaamheden, zoals ligboxen
schoonmaken, stieren voeren, in het
voorjaar tractorwerk, zoals frezen en
kopeggen. Ik vind het heel gezellig
daar. Tussen de middags krijgen we
vaak bami. Het geld dat ik verdien,
spaar ik. Daar koop ik later iets van…
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Lassen! Maar dat vinden mijn ouders
niet gezellig. Op vrijdagavond ga ik
eerst naar de repetitie van de jeugdfanfare. Daarna niks doen, dat is ook

wel eens een keertje fijn. Af en toe
hebben we een verjaardag van mijn
klasgenoten.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb eigenlijk geen groot voorbeeld.
Iedereen is goed in zijn eigen dingen.
Van mijn ouders heb ik wel veel
geleerd. Van mijn vader heb ik het
lassen en tractor rijden geleerd.
Mijn moeder helpt mij vaak met
huiswerk.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Ik bespeel bugel bij jeugdfanfare
Da Capo in Wanssum. Elke vrijdag
avond hebben we repetitie.
Enkele weken geleden heb ik mijn
B-diploma behaald. Thuis werk ik ook
vaak met de shovel.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik lees niet graag. Wel interesseer ik
me voor het weekblad De Boerderij.
De verhalen die me aanspreken lees
ik door, zodat ik dingen leer over de
agrarische sector.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
De leeftijd van 20-25 jaar. Dan ben
ik van school af, en heb ik de tijd
om rond te kijken wat ik wil gaan
doen, buitenshuis werken en thuis
meehelpen op de boerderij, zodat ik
later het bedrijf kan voortzetten.

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

Het is eigenlijk best een
vreemd gedoe allemaal. En dan
komt het: om elkaar in deze
situatie op ons gemak te stellen
beginnen we maar een
gesprekje. Sommige mensen
hebben er een hekel aan en
voor anderen is het juist de
reden om naar de kapsalon te
gaan. Maar een gesprekje
beginnen kan iedereen. Wat ik
de echte kunst vind aan het
beroep van kap(p)(st)er is de
mogelijkheid om zo’n gesprekje
op gang te houden. Of er iets
interessants gezegd wordt is
vaak maar bijzaak. Zo werd er in
de stoel naast me een volle vijf
minuten een ‘gesprek’
gehouden dat samengevat kan
worden door: ‘Wauw, het is
druk’. En dat maakt het eigenlijk
nog knapper.
Zo is het voor best veel
beroepen als je erover nadenkt.
Ook in de horeca en in sales is
het van groot belang om een
gesprekje op gang te kunnen
houden. Alles om de gast/klant
op zijn of haar gemak te stellen.
Ter ere van alle professionele
gesprekken-houders stel ik dus
de volgende tongbreker voor:
de knappe kapper converseert
knap, maar de knecht van de
knappe kapper kan nog knapper
converseren dan de knappe
kapper converseren kan.
Eens kijken of die aanslaat.
Tom
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Lezing over OoijenWanssum
Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. organiseert op maandag 16 april een lezing over gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De lezing wordt verzorgd door René Isarin en heeft als titel: ‘Ooijen-Wanssum: Parel
van de Maasvallei. 15.000 jaar landschap en mens.’ Deze start om 19.30 uur in de zaal van Odeon in Venray.

Dementheek Café
BiblioNu Venray organiseert op maandag 16 april tussen 14.30 en
16.30 uur een Dementheek Café. Vrijwilligers van Alzheimer Venray zijn
aanwezig voor het beantwoorden van vragen en verstrekken van
informatie.
BiblioNu beschikt over een
‘dementheek’ met boeken over
vroeger, over geheugenproblemen,
over de zorg voor mensen met
dementie en boeken met onder
werpen die jeugdherinneringen
oproepen. Ook staan er spellen,
films, romans over dementie, de
Eerste Hulp bij Dementie-koffer en

herinneringskoffers. In herinneringskoffers zitten herkenbare spullen,
waarmee familie en mantelzorgers
gemakkelijker contact kunnen maken
met mensen met dementie en bij
hen persoonlijke herinneringen
kunnen ontlokken. Meer informatie
over het Dementheek Café is te
vinden op www.biblionu.nl

Themabijeenkomst

Diabetes en slaap
apneu
In de laatste paragraaf van het
artikel in nummer 7 van ‘Venrays
Verleden’ uit 2015 stond over de
gebiedsontwikkeling geschreven:
“In 2015 hopen we het waarderende
proefsleuvenonderzoek af te ronden.
Dan hebben we voor het eerst een
onderzocht beeld van waar in het
landschap van de hoogwatergeulen
en weerdverlagingen de mens
gewoond en gewerkt heeft. Dan
weten we of ons verwachtingsmodel
klopte.” Inmiddels is het 2018 en
zijn de civiele werkzaamheden
gestart. Tegelijk wordt er nog steeds
archeologisch onderzoek gedaan
in plangebied Ooijen –Wanssum. In
de presentatie geeft René Isarin,

adviseur archeologie en landschap
van het project, uitleg over wat er
allemaal in de laatste jaren aan
kennis is vergaard en wat er nog
komen gaat. Daartoe behoren de
vindplaatsen uit het Mesolithicum
en Neolithicum, aangetroffen op de
oude oeverwal van de Maas tussen
Blitterswijck en Broekhuizenvorst.
Locaties waar vroegere bewoners
decennia lang hun vuurstenen
gereedschappen fabriceerden. Ook is
er aandacht voor het ontstaan van het
rivierenlandschap en wat daar nu nog
van te zien is. “Een prachtig verhaal
over vlechtende en een meanderende
Maas, soms eroderend, soms de
brenger van zand en grind. Over

de bewegingen in de aardkorst, de
wind en uiteraard de onvermijdelijke
mens”, aldus de Geschied- en
Oudheidkundige Kring Venray e.o.
De lezing wordt gevolgd door een
busexcursie op zaterdag 21 april naar
het betreffende gebied. Aan deze
excursie kunnen maximaal vijftig
personen deelnemen. Deze duurt van
08.30 tot 11.30 uur. 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 deze een toekomstbeeld.
Aanmelden kan bij Geert Nelissen,
via geertnelissen@home.nl

De Venrayse afdeling van Diabetesvereniging Nederland
 rganiseert op woensdag 18 april een themabijeenkomst over diabetes
o
en slaapapneu. De bijeenkomst vindt plaats in ouderencentrum
De Kemphaan in Venray en begint om 19.30 uur.
Mensen met diabetes type 2
en overgewicht lopen een groter risico op slaapapneu, oftewel
OSAS (Obstructief Slaap Apneu
Syndroom). Omdat slaapapneu de
bloedglucosewaarde kan verstoren,
is het belangrijk om dit met een arts
te bespreken, wanneer symptomen
herkend worden.

De bijeenkomst wordt geleid
door Rob Steenbergen, regio
coördinator van de Apneu Vereniging
Limburg en Peel. De informatieavond
duurt tot 21.30 uur. Neem voor
meer informatie of aanmelding voor
16 april contact op met Elly Keijsers
via elly.keijsers@hetnet.nl of bel
0478 51 29 95.

Nieuw album

Huiskamerconcert
Ton Engels
Ton Engels en Eric Coenen betreden op zaterdag 14 april het podium
van de Muzikale Huiskamer in Castenray. Songwriter Ton presenteert
hier zijn laatste nieuwe album, Herfstkampioen.

SPOVenray zoekt vernieuwende en inspirerende
kandidaten als

Directeur/
Meerscholendirecteur
voor het schooljaar 2018-2019.
De vacatureruimte is tussen de 0,6 en 1,0 fte afhankelijk van de
beschikbaarheid en omvang en eventuele combinatie van scholen.
Deze vacatures worden tegelijkertijd in- en extern uitgezet.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk 21 april a.s. naar
mevrouw F. van Lieshout, via f.v.lieshout@spovenray.nl
Kijk voor meer informatie op www.spovenray.nl

Engels is songwriter, gitarist, docent en bandcoach aan de
Rockacademie van Tilburg. Hij speelt
in de band Blowbeat en maakte
daarnaast als solo-artiest een reeks
albums waarvan de teksten geschreven zijn in het dialect van zijn
geboortedorp, Helden. Van jongs af
aan is hij gefascineerd door typische singer-songwriters als Randy
Newman, Tom Waits, Joni Mitchell,
Bob Dylan en Neil Young. Maar ook

de andere kant van het muzikale
spectrum vond hij interessant; zoals
The Beatles, Little Feat, Frank Zappa,
King Crimson, Steely Dan en Peter
Gabriel.
Engels wordt tijdens het huis
kamerconcert begeleid door zijn
vaste partner en basgitarist Eric
Coenen. Er is nog een aantal plekken vrij voor het concert, dat begint
om 20.30 uur op Matthiasstraat 19
in Castenray.

Concours

Marcel Classens
oppermachtig
Door: Ruitervereniging De Eendracht
Marcel Classens van ruitervereniging De Eendracht uit Castenray
nam zondag 8 april met zijn paard Highlight deel aan het concours in
Overloon. Zij waren daar oppermachtig.
Marcel had zich ingeschreven
voor twee proeven in het
dressuur in de klasse L2. Highlight
was goed in vorm en samen
lieten ze meteen iedereen weten
dat zij het seizoen goed wilden

beginnen. In beide proeven
wisten Marcel en Highlight de
overwinning in de wacht te
slepen. “Hard werken”, volgens
Marcel, “maar fijn als het harde
werken beloond wordt.”
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Stichting Ik Begin opent deuren

‘Zien bewegen, doet bewegen’
Stichting Ik Begin wil de schakel vormen tussen thuiszitten en participeren in de samenleving. Zij springt in
het gat dat na een behandeling voor bijvoorbeeld een burn-out, psychiatrische behandeling of verslaving voor
sommige mensen ontstaat. “Sommige mensen zijn afgekeurd voor werk of na behandeling gezond verklaard en
komen dan thuis te zitten. Vaak moeten ze het dan doen met een uurtje of twee begeleiding in de week, maar
de kans op terugval is heel groot”, vertelt initiatiefnemer Remy Kreutz uit Blitterswijck.

door hem te coachen en te begeleiden. Die zat in een zwart gat na twee
flinke burn-outs. “Ik zat maar te wachten, want ik kon nergens terecht. Toen
bedacht ik dat ik er gewoon iets aan
moest gaan doen.” Ongeveer een jaar
geleden gingen Ger en Remy samen
aan de slag om Remy’s plan uit te
werken om een oplossing te bieden
voor hen die wel weer deel willen
nemen aan de maatschappij, maar
voor wie dat alleen niet lukt. Ze kwamen in contact met de gemeente, kregen subsidie en konden een locatie bij
zorginstelling Rooijhof in het centrum
van Venray huren. “Voor afgekeurden
doen we het zo slecht nog niet”, lacht
Remy.

We kijken niet naar
diagnoses

Stichting Ik Begin heeft haar intrek genomen op de
binnenplaats van zorginstelling Rooijhof in het centrum in Venray
Kreutz sloeg de handen ineen met
Broekhuizenvorstenaar Ger Geurts om
een stichting op te richten die de schakel vormt tussen thuis zitten en weer
deelnemen in de maatschappij. “Het is
belangrijk dat er een opstap komt.
We willen voor mensen de weg naar
participeren weer realistisch maken.”
Participeren kan dan op veel manieren
ingevuld worden: van dagbesteding tot
vrijwilligerswerk of een betaalde baan.
“Als mensen weer in beweging komen

vanuit isolement, dan is dat sowieso
winst”, zegt Ger. “Mensen krijgen weer
perspectief.” De stichting hoopt met
hun insteek het gat op te vullen dat
ontstaat nadat iemand is ‘uitbehandeld’. “Het is raar dat er op zorggebied
zoveel is en toch zo weinig is. Er gaat
ergens iets fout”, constateerde Remy.
“Voor sommige mensen is er niks,
daar willen we een vangnet voor zijn.”
Ger en Remy spreken uit ervaring.
“Ruim een jaar geleden zijn we aan

de slag gegaan met wat er nodig is
om tot persoonlijk herstel te komen.
Wij misten iets in ons herstelproces.”
Ger kreeg vier jaar geleden last van
heftige reuma, waardoor hij werd
afgekeurd om te werken. Door cursussen te volgen, kreeg hij de situatie voor zichzelf weer redelijk onder
controle en kon hij het een plaats
geven. “Niet meer in de maatschappij
kunnen meedoen, was het lastigste.”
Inmiddels helpt hij Remy al twee jaar

“We vragen mensen wat er nodig
is om weer in beweging te komen,
om tot iets te komen waar ze op
hun eigen manier weer gelukkig van
worden.” De heren kijken niet naar
diagnoses. “Daar hebben we het niet
over. We kijken naar ‘wat wil je’, en
‘wat kun je’?” Na aanmelding volgt
een gesprek, waarin een ‘beginner’
met de medewerkers van de stichting
kijkt wat hij nodig heeft om verder
te komen. De stichting heeft een
aanbod van activiteiten, maar “het
aanbod is eigenlijk oneindig”, zegt
Ger. “We kijken of we jouw inzet hier
of elders kunnen invullen. Daar zijn
we nog zoekende in.” Eigen motivatie
is essentieel. “Wanneer men concreet
aan de slag wil als startpunt om met
zijn herstel verder te wandelen, dan
kijken wij samen met hen welke route
dat kan worden.” Er wordt ook koffie

Clarijszorg&trajectbegeleiding

Wie zijn wij?
ClarijsZorg is een WMO-erkende zorgonderneming die hulp en begeleiding biedt
aan jeugd en jongvolwassenen. Onze 17
enthousiaste medewerkers begeleiden bij
het omgaan met autisme, borderline, ADD,
ADHD en leerproblemen. Dat doen we bij je
thuis, op ons activiteitencentrum, of waar
dan ook. Samen met jou en de gemeente
bekijken we wat het beste bij jou past.

gedronken en ervaringen uitgewisseld,
maar dat is lang niet het enige, geven
de mannen aan. “Zien bewegen, doet
bewegen. De omgeving hier moet je
triggeren. Soms moeten we mensen
een duwtje geven en hopen dat het
kwartje valt”, zegt Ger. “Maar als
mensen hier binnenkomen, dan gaan
ze al bewegen.”
Inmiddels zijn vier ‘beginners’
actief bij de stichting. Ger: “We zijn
onlangs bijvoorbeeld met één van hen
in gesprek gegaan. Hij vertelde aan de
slag te willen met schilderen en graffiti. Daar hebben we de ruimte voor.
We vragen aan hem om zelf te bedenken hoe hij dat wil invullen, er moet
iets ontstaan.” De man heeft inmiddels onder andere de uithangborden
voor de stichting gemaakt. “Zo ziet
men meteen zijn kwaliteiten.”
De organisatie geeft aan geen
dagbesteding te zijn. “De inzet is juist
op een doel”, geeft Remy aan. Per
persoon wordt gekeken hoe ze zoveel
mogelijk weer mee kunnen doen aan
de samenleving. Het doel is ook om
iedereen die binnenloopt na een tijdje
op zijn eigen niveau weer te laten
uitstromen. “Je komt hier om je te
ontwikkelen tot wat kan. Dan bespreken we hoe vanuit daar verder”, zegt
Remy.
Het belang en de behoefte aan
hun werk zijn groot, stelt Ik Begin.
Dat onderschrijft gemeente Venray
inmiddels ook. De stichting heeft
subsidie gekregen in de vorm van
een pilot tot juni 2020. Ik Begin
opent de deuren officieel op vrijdag
13 april. Van 18.00 tot 20.30 uur is
er een inloop voor de inwoners van
de gemeente Venray. Kijk voor meer
informatie op www.ikbeginvenray.nl

Wat is onze visie?
Bij de begeleiding sluiten we nauw aan bij de
talenten en positieve mogelijkheden, om zo
het zelfvertrouwen en zelfbeeld te versterken. Onze sterke punten zijn de persoonlijke
benadering, kleinschaligheid, betrouwbaarheid, kundigheid en natuurlijk het netwerk
dat aan onze cliënten kan worden geboden.
‘Vanuit een goed zelfbeeld gaan onze
cliënten beter met hun persoonlijkheidsstoornis of beperking om’
We staan klaar voor je. Al 10 jaar. En daar
zijn we trots op!
Kijk eens op www.clarijszorg.nl en neem
contact op via info@clarijszorg.nl of
06-80164795.
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Oostrum behoudt koppositie door twee
keer winst
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste herenteam van SV Oostrum boekte afgelopen week twee belangrijke overwinningen in de
vierde klasse E. Allereerst werd de gemeentelijke derby tegen Leunen gewonnen op donderdagavond 5 april.
Op zondag 8 april stond de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Resia uit Wellerlooi op het programma.
In een matige eerste helft op
donderdag was het meest opzienbarende moment een dubieuze beslissing van de scheidsrechter. Hij keurde
de openingstreffer van Oostrum af
vanwege vermeend buitenspel, terwijl
de grensrechter van Leunen, die er
beduidend beter voor stond om dit te
beoordelen, aangaf dat het een zuiver doelpunt betrof. Even later kwam
Leunen vlak voor rust op voorsprong
toen Thomas Weys in twee instan-

ties doelman Plum wist te passeren,
0-1. Na de rust rechtte Oostrum de
rug en binnen enkele minuten was de
stand omgedraaid. Eerst rondde Wes
Willemsen een mooie aanval door het
midden af, 1-1. Deze werd even later
gevolgd door het hoogtepunt van de
avond. Chris Wilschut schudde op links
zijn directe bewaker van zich af en
scoorde met een magnifieke boogbal
in de verre hoek. De verbouwereerde
Leunse doelman had het nakijken, 2-1.

Oostrum verzuimde vervolgens het
duel definitief in het slot te gooien
waardoor de spanning in de wedstrijd
bleef. Gescoord werd er echter niet
meer. Zondag stond wederom een
thuiswedstrijd op het programma, ditmaal tegen Resia. Oostrum begon fel
en al snel was de eerste treffer daar.
Kenny Lommen stuurde Bo Verrijth op
rechts weg. Zijn voorzet op maat werd
bij de tweede paal binnengekopt door
Chris Wilschut, 1-0. Oostrum vergat

door te drukken. Gaandeweg de eerste
helft kwam ook Resia meer aan voetballen toe. Bij vlagen lukte dit best
aardig en voetballend waren ze het
laatste gedeelte van de eerste helft
zeker niet de mindere. Echte kansen
leverde dit echter niet op.
De tweede helft was een klein
kwartier oud toen de strijd werd
beslist. Kees Gommans verlengde een
verre inworp van Dennis Nohlmans
met het hoofd waarna Chris Wilschut
bij de tweede paal het laatste tikje
gaf, 2-0. Enkele reuzekansen voor
Oostrum leverden geen treffer meer
op en doelman Plum had een heel

rustige tweede helft. Zo kabbelde de
wedstrijd naar het einde. Nog eenmaal veerde het publiek op toen
Wilschut bijna zijn derde van de middag liet aantekenen middels een
prachtig afstandsschot. De betrouwbare Resia-sluitpost voorkwam erger
voor zijn ploeg.
Donderdag staat de uitwedstrijd tegen runner-up GFC ‘33 uit
Grubbenvorst op het programma.
Vervolgens staat zondag 15 april de
altijd lastige uitwedstrijd tegen middenmoter Meterik gepland. Dit is de
ploeg die als laatste tegen Oostrum
wist te winnen deze competitie.

Twee punten

SVOC wint nipt
in Kekerdom
Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.
ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industy, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere
standaard oplossingen, maar verzorgen ook grote

turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
90 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam ARCO
afgelopen oktober een nieuw pand met extra
productieruimte in gebruik. Vanwege uitbreiding
van de afdelingen engineering, elektro en montage
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Constructie bankwerker

m/v

Als Constructiebankwerker ben je werkzaam in een team van ongeveer 10 constructiebankwerkers en/of
monteurs. Constructies voor uiteenlopende toepassingen van transport en productie worden veelal in teamverband
vervaardigd. Het lezen van technische tekeningen van metaalconstructies, constructiewerkzaamheden zoals lassen
(RVS en staal) en het uitvoeren van modificaties en reparaties behoren tot je belangrijkste taken.

Mechatronica monteur

m/v

Als Mechatronica monteur werk je nauw samen met een team van servicemonteurs, elektromonteurs en
assemblage monteurs. In deze afwisselende en veelomvattende functie ben je onder andere verantwoordelijk
voor het monteren van verschillende onderdelen en modules op transportsystemen en aanverwante machines.

Servicemonteur
Elektrotechniek

m/v

Als Servicemonteur Elektrotechniek ben je werkzaam in een team van ongeveer 10 elektro- en mechanischemonteurs. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het laten functioneren van elektrotechnische installaties.
Installaties worden veelal in teamverband geassembleerd en indien nodig op locatie bij de klant gemonteerd en
geïnstalleerd.
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met CV ter attentie van
Mandy Huijs naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl

Door: korfbalvereniging SVOC’01
De dames van het eerste team van SVOC uit Castenray en Oirlo
speelden zondag 8 april tegen Klimop in Kekerdom. Met 9-10 kon SVOC
toch nog twee punten mee naar huis nemen.
Het zonnetje scheen en de
wedstrijd ging van start op een
‘weiland’ in Kekerdom waar
de bloemetjes letterlijk op het
korfbalveld groeiden. Doordat het
even wennen was aan het hobbelige
gras, startte de wedstrijd wat stroef
en duurde het 4 minuten voordat
het eerste doelpunt aan de kant van
Oirlo en Castenray viel. Gedurende
de wedstrijd werden de kansen
niet altijd goed benut, waardoor de
dames met een magere tussenstand
van 3-6 de rust in gingen.
Het gat groter maken, zodat
ze een ruime voorsprong zouden
creëren, was de opdracht die de
dames van SVOC tijdens de rust mee
kregen. Ze hebben dit niet waar

kunnen maken en lieten klimop zelfs
nog akelig dichtbij komen tot 8-9.
Door samen te strijden tot het einde,
hebben de dames de wedstrijd toch
aan hun kant kunnen houden en zijn
ze met twee punten terug naar het
zonnige Oirlo en Castenray gereden.
De einduitslag werd 9-10. Er waren
drie doelpunten van Rian en Linda,
twee van Astrid en Elien en Sofie
scoorden eenmaal.
Donderdag 12 april gaat senioren
1 thuis om 20.00 uur de kwartfinale
spelen van de bekercompetitie
tegen Spes. Zondag 15 april spelen
de dames om 13.00 uur weer
thuis op sportpark de Heesakker
tegen BMC om de derde plek te
handhaven.

Tegen Hoogeloon

Oranje-Wit wint in
eerste warme speel
weekend
Door: korfbalvereniging Oranje-Wit
Oranje-Wit uit Leunen heeft op zondag 8 april haar wedstrijd tegen
Klimroos Hoogeloon gewonnen. In de eerste buitenwedstrijd nam
Oranje-wit de punten al mee naar huis. Dit gaf een enorme boost om
de winst door te zetten.
Deze boost om te winnen uitte
zich in het begin van de wedstrijd.
Oranje-wit was scherp in de
afronding en pakte gelijk al een
ruime voorsprong op Klimroos. De
verdediging van Oranje-wit stond
goed dicht en zo kreeg Klimroos
bijna geen kans om een goede
aanval aan te leggen. Oranje-Wit
ging de rust in met een ruime
voorsprong van 8-2. Na de rust

bleef de verdediging van OranjeWit goed dicht staan en werd er
door Klimroos amper gescoord.
Oranje-Wit bleef ondanks het eerste
warme speelweekend goede kansen
creëren. En de kansen werden ook
afgerond. De eindstand is werd 17-4
in het voordeel van de thuisploeg
Oranje-Wit. Zondag 15 april speelt
Oranje-wit een uitwedstrijd tegen
Heumen om 11.30 uur.
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GEPLUKT Marc Beterams
Stilzitten is niet aan hem besteed. Als hij het niet druk heeft met
zijn werk, dan is hij wel bezig met zijn gezin, zijn vrijwilligerswerk in
Wanssum of bezoekt hij een rock- of punkconcert. Af en toe staat hij
zelf ook nog op het podium als gitarist van de band Jellygoose. Deze
week wordt Marc Beterams (41) uit Wanssum geplukt.
Marc werd geboren in Venray
als oudste in een rij van vier
zoons. Hij groeide op in Wanssum
en had daar een fijne jeugd.
Hij volgde de basisschool, de
havo op het Bosveld College en
vervolgde zijn weg in Helmond
op de Middelbare Technische
School. “Via stage kwam ik terecht
bij een meubelmakerbedrijf in
Horst. Daar ben ik doorgegroeid
van leerling meubelmaker tot
uitvoerder.”
Na tien jaar met veel plezier in
Horst gewerkt te hebben, maakte
hij de overstap naar Deurne.
“Een zelfde soort bedrijf, alleen
ben ik nu projectleider.” En dat is
hectisch. Zijn werk kost veel tijd, met
veertig uur in de week redt Marc
het meestal niet. “Mijn telefoon kan
soms wel vijftig keer gaan op één
dag.” Ondanks alle drukte en hectiek
heeft hij wel plezier in zijn werk.
“Tja, niks doen kan ik ook niet”,
lacht Marc.

Twintig jaar gitarist
bij Jellygoose
Als hij niet bezig is met werk,
zal je Marc dan ook niet snel op de
bank voor de televisie aantreffen.
“Ik bezoek in mijn vrije tijd graag
concerten van punk- en rockbands.
Voor nu staat onder andere Guns
N’ Roses op het programma, maar
ik heb in het verleden al veel meer
bands gezien. Green Day, Volbeat,
Foo Fighters, Metallica. Ik kan
inmiddels wel zeggen dat ik al
mijn favoriete bands al zeker één

keer, en de meeste wel vaker, heb
gezien.”
Het bezoek van concerten is niet
zijn enige link met muziek. “Ik ben
al twintig jaar gitarist van dezelfde
band, Jellygoose. In het verleden
hebben we veel gedaan. Zo hebben
we veel opgetreden en twee albums
opgenomen. Momenteel staat
het even op een wat lager pitje.
Iedereen heeft het druk met zijn
werk en zijn gezin.” Zo ook Marc.
In 2011 trouwde hij met zijn vrouw
Rachel en het stel heeft samen twee
kinderen, Demi (9) en Maik (7).
“En ook dat kost natuurlijk tijd.”
Waar Marc ook van kan genieten,
is om als er tijd is, met zijn vrienden
op stap te gaan. “We hebben een
heel leuke vaste groep, waarmee
we regelmatig iets ondernemen.
Zo gaan we met de mannen elk jaar
een weekendje weg en zitten we
zo nu en dan gewoon met een paar
man in de kroeg. Verder hebben we
jaarlijks een vriendendag. Nu we
allemaal kinderen hebben die in
ongeveer dezelfde leeftijdsklasse
zitten, is dat extra leuk en is het ook
makkelijker om contact te houden.”

‘Nu ga ik toch
maar door’
Marc zet zich graag in voor
Wanssum, de plaats waar hij
altijd heeft gewoond. Zo is hij
voorzitter van carnavalsvereniging
De Wiendbuul. “In 2007 ben ik
raadslid geworden en een paar
jaar later, in 2015, ben ik ook
toegetreden tot het bestuur.”
Eind 2017 werd Marc gevraagd of
hij, tijdens het carnavalsseizoen
2017-2018, voorzitter wilde worden.
“Ik wilde eigenlijk stoppen bij de
carnavalsvereniging, maar voorzitter
zijn, is een bijzondere taak. Zo is het
aan jou om, samen met een paar
anderen, de prins te benoemen.
Omdat ik nog graag een heel
seizoen mee wil maken met een
prins waarbij ik betrokken ben in de
keuze, en omdat ik het nog graag
doe, ga ik nu toch nog maar door”,
lacht hij.

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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Bijdragen aan
leefbaar Wanssum

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Naast het werk als vrijwilliger
bij de carnavalsvereniging, draagt
Marc ook zijn steentje bij in het
bestuur van stichting Jeugden Jongerenwerk Wanssum.
Deze stichting zet zich in voor de
jeugd van Wanssum, zowel de
basisschooljeugd als de wat oudere
jongeren. “Zo rond mijn zestiende
kwam ik veel in de soos van
Wanssum, die ook onder de stichting
valt. Ik ben daar eigenlijk altijd
vrijwilliger en bestuurslid geweest,

tot een aantal jaren geleden.” Marc
vindt het belangrijk om iets te doen
voor zijn dorp. “Ik wil een bijdrage
leveren om Wanssum leefbaar

te houden. Vrijwilligers zorgen
ervoor dat zoiets als Jeugd- en
Jongerenwerk of carnaval vieren in
ons dorp kan blijven bestaan.”

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

Eénjarige
planten en
kuipplanten
Pootaardappelen
en zaden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Inloopavond herinrichting Loobeek

Kick-off: The Bridge

Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Waterschap Limburg en
gemeente Venray
Locatie: gemeenschapshuis ’t Pelgrimshuis Smakt

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: Jongerenwerk The B
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Muziektheater Frans Mulder –
Vertelt en zingt… tot ie Purper ziet

Cabaretvoorstelling Karin Bloemen
– Volle Bloei

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Muziekvoorstelling Frank Boeijen
– Theatertournee 2018

Huiskamerconcert met Ton Engels
en Eric Coenen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.30-23.30 uur
Organisatie: Wim Baltussen
Locatie: Muzikale huiskamer Castenray

Belastingspreekuur

Flashback 80’s en 90’s

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

Tijd: 21.00-03.00 uur
Organisatie: Stage Crew Events
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Inloop stichting Ik Begin
Tijd: 18.00-20.30 uur
Organisatie: Stichting Ik Begin
Locatie: binnenplaats zorginstelling Rooijhof Venray

zo
15
04

Tijd: 19.30uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: zaal Odeon Venray

Kick-off: informatieavond 18+
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Jongerenwerk The B
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

di
17
04

Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: Eva Vrouwencentrum Venray

Toneelvoorstelling Verfstreken

Kick-off: escape room

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: jeugdtoneelvereniging Crescendo
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof
Ysselsteyn

Tijd: 17.00-23.00 uur
Organisatie: Jongerenwerk The B
Locatie: jongerencentrum The B Venray

wo
18
04

Dans je vrij

Treibball-wedstrijd

Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 11.00-15.00 uur
Organisatie: Treibball Academie en Competitie
Locatie: Beekweg 43, bij PHV De Verdediger Venray

Toneelvoorstelling Fred Delfgaauw
- Paradijsvogels

Venray Jam Commit Freerun

Eten bij eetpunt EVA

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Gymzaal, Langeweg 101, Venray

Tijd: 17.00-18.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Cabaretvoorstelling Ali B - Koorts

Eerste bedrijvenronde Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Junior Kamer Venray
Locatie: Strakk/Hous en Vincent van Gogh in
Venray, Ceva Logistics in Oostrum, Houbensteyn in
Ysselsteyn en Coöperatie Vitelia in Oirlo

Informatieve bijeenkomst
Diabetes en slaapapneu

Oudijzeractie

Kick-off: hiphop, graffiti en food

Tijd: 08.00-17.00 uur
Organisatie: muziekvereniging De Peelklank
Ysselsteyn
Locatie: huis-aan-huis Ysselsteyn

Tijd: 12.00-19.00 uur
Organisatie: Jongerenwerk The B
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Rommelmarkt

Optreden De Bups en Co

Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: Activiteiten Vereniging Brukske Actief
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Cor&Co
Locatie: gemeenschapshuis De Schól Heide

Lentewandeling Leunen-Veltum

Luister lounge met Lotte Walda,
These People en Joeps Kapel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
14
04

Lezing over gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum door René Isarin

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Tiny Hendriks-Lemmen
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Toneelvoorstelling Verfstreken
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugd toneelvereniging Crescendo
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Uitwisselingsconcert
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: harmonie Gerardus HeksenbergHeerlen en Harmonie St. Catharina Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

ma
16
04

Kick-off: extreme
Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Jongerenwerk The B
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland en
ApneuVereniging
Locatie: ouderencentrum De Kemphaan Venray

Muziektheater Gerhardt & Faber –
What Lovers Do
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Cabaretvoorstelling
Pieter Derks - Spot
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
19
04

Kick-off: Pannatoernooi en
side games
Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Jongerenwerk The B
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Dansvoorstelling Tap Factory – Urban
percussie en acrobatische tapdans

Muziekvoorstelling Ernst Jansz –
De Neerkant

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dementheek café
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: BiblioNu Venray

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

‘Een stamtafel op
De Golfhorst’

Arjen, Huub, Ivo en Noud
Hoewel ze zich nog hartstikke jong voelen bleek
het voetballen voor een enkeling fysiek toch al
een uitdaging te worden. Combineer dat met een
inspirerend filmpje van Tiger Woods tijdens een
seminar en het terrein voor schoppenheren wordt
uitgebreid met de drivingrange: het oefenterrein van
de golfer!
Arjan, Huub, Ivo en Noud krijgen vorige zomer
tijdens een feestje het idee om te gaan golfen.
Vooroordelen zijn de argumenten van de dwazen
en daarom besluiten de heren vol enthousiasme
te willen proeven aan de golfsport. Waar de
vervolgactie op dergelijke feest-ideeën vaak uitblijft,
wordt er deze keer direct actie ondernomen en
gebeld met De Golfhorst. Waarom De Golfhorst?
Een combinatie van horen zeggen, een bezoekje aan
www.degolfhorst.nl en een vrolijk en goed advies
tijdens het eerste contact.

besloten door te pakken. Samen met Remo wordt
een plan gemaakt en de eerste serie lessen gepland.
Dat de heren gemotiveerd blijven blijkt uit
het feit dat ze zich tenminste eens in de twee
weken op De Golfhorst melden en gestart zijn met
de tweede reeks lessen. Wat het zo leuk maakt?
Verstand op nul, afschakelen en lekker samen op
pad. Om een beetje fatsoenlijk te kunnen presteren
is focus en ontspanning namelijk van cruciaal
belang. De Golfhorst is een fijne club om op een
laagdrempelige manier kennis te maken met de
Golfsport. Inmiddels hebben de heren zelfs al hun
‘eigen’ stamtafel.

Begin augustus wordt de daad bij het
woord gevoegd en slaan de mannen hun eerste
ballen tijdens een proefles bij Remo Kuijpers.
Een verrassend leuke ervaring! Unaniem wordt

Raamweg 8, 5966 RM America
077 464 90 70
info@golfbaandegolfhorst.nl
www.golfbaandegolfhorst.nl

GOLFSCHOOLMember

anden

* 6 ma

-

€ 300,

n

aande

* 12 m

-

€ 500,

Maak kennis met de golfsport en de Golfhorst!
* Lespakket 12 groepsgolflessen voor de startende golfer
* Onbeperkt golfen op de PAR3baan voor 6 of 12 maanden
* Géén Inschrijfkosten
* Géén opzegtermijn
Wilt u meer informatie, informeer bij de receptie van Golfbaan de Golfhorst of neem contact op met
Remo Kuijpers Golf Tel. 06-81280802/info@rkgolf.nl

VRAY

Kom werken bij Superkeukens!

Versterk ons Superteam!

ERVAREN VERKOOPADVISEURS

LEERLING VERKOOPADVISEURS

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

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

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 2999,Salerno

Moderne keuken in hoogglans kleur magnolia
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap
vaatwasser, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

