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Dansje voor de koning

Uitkomst informatiefase

Coalitie: CDA kiest
Venray Lokaal en D66
CDA, Venray Lokaal en D66 willen samen de coalitie van gemeente Venray gaan vormen. De komende drie
weken vinden de formatiegesprekken plaats en wordt er gewerkt aan verdere inhoudelijke verdieping en het
te vormen coalitieakkoord.
De informatiefase is hiermee
afgerond, liet CDA vrijdagavond
20 april weten. “De keuze voor de
combinatie CDA, Venray Lokaal en
D66 leidt tot een coalitie die recht
doet aan de wens van de kiezers”,
aldus informateur Jan Loonen (CDA).
Evert Voorn, partijvoorzitter van
CDA, voegde toe: “We hebben de
intentie en de overtuiging dat we

de komende jaren met deze partijen
samen kunnen werken aan duurzame
economische groei, innovatief onderne
merschap, transitie op het gebied van
energie en een gezonde leefomgeving
voor mens en dier. Ook op het gebied
van zorg, sociaal domein en veiligheid
zien we belangrijke aanknopingspun
ten.” Ander voordeel van de samen
werking met Venray Lokaal en D66 is

volgens CDA is de ruime meerderheid
in de raad: 17 van de 27 zetels.

‘We gaan onze
stinkende best doen’
In de informatiefase heeft het
CDA nog met alle politieke partijen
gesprekken gevoerd.
Lees verder op pagina 03

Meer dan 1,2 miljoen kinderen van 6.000 basisscholen uit Nederland,
het Caribisch gebied en Nederlandse scholen in het buitenland deden
vrijdag 20 april mee aan de Koningsspelen. Ook de kinderen van de
Montessorischool in Venray waren deze dag in het oranje gehuld. Voor hen
stond de dag in het teken van gezonde snacks en lunch, sport en spel en
een dans voor de koning.
Het doel van de Koningsspelen
is om te laten zien dat samen goed
ontbijten en actief bewegen belang
rijk, maar vooral ook heel leuk is.
Met de Koningsspelen wordt bijge
dragen aan een verbonden, spor
tieve en gezonde samenleving.
Wethouder Anne Thielen (CDA) was
aanwezig bij de Koningsspelen op de
Montessorischool.
Naast het vignet Gezonde School
‘Welbevinden’, heeft de school vorig
jaar het certificaat Gezonde School
Themacertificaat ‘Voeding’ ontvangen
omdat zij structureel aandacht besteedt
aan het thema. De Montessorischool
kreeg daarom van de wethouder een
gevelbordje. “Ik zie dat jullie school

heel veel aandacht besteedt aan bewe
gen en gezond eten”, aldus de wethou
der. “Super knap van jullie allemaal dat
jullie hieraan bijdragen.” Een Gezonde
School is een school die structureel
aandacht besteedt aan gezondheid aan
de hand van de vier Gezonde Schoolpijlers: gezonde educatie, een fysieke
en sociale omgeving, het signaleren
van gezondheidsproblemen en en
een gezond schoolbeleid. Het vignet
Gezonde School is een kwaliteitskeur
merk voor scholen die werken aan het
verbeteren van de gezondheid van
hun leerlingen. Na het behalen van
minimaal één themacertificaat mag
de school zich gedurende drie jaar een
Gezonde School noemen.
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Toch geen nieuwe landbouwroute

Viaduct Leunen mag b
 lijven
Het viaduct Leunseweg-N270 in Venray kan blijven. Stuurgroep
Via Venray besloot woensdag 18 april daarnaast ook dat het kruispunt bij
het viaduct wordt aangepast met verkeerslichten, er een nieuwe afrit
komt vanuit Deurne en bedrijventerrein De Brier een volwaardige ontsluiting krijgt.
De stuurgroep heeft zowel de
wens van de dorpsraad van Leunen
om het viaduct te behouden als de
wens van de gemeenteraad van
Venray om De Brier beter te ontslui
ten, mee kunnen nemen in een nieuw
ontwerp. Zowel gemeente Venray als
provincie Limburg denkt hiermee een

Colofon
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uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
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optimale keuze te hebben gemaakt
die het meeste recht doet aan de
verkeersveiligheid en doorstroming
enerzijds en ook tegemoet komt aan
de wensen van omwonenden en de
ondernemers van het bedrijventerrein.
Gedeputeerde Eric Geurts van
provincie Limburg: “Het is belangrijk
dat we continu kijken naar de beste
verkeersoplossingen in een gebied.
Dat heeft bij dit project ertoe geleid
dat we nu een mooie oplossing heb
ben waaraan de dorpsraad hard heeft
meegewerkt. Die grote betrokkenheid
zorgt voor een gedragen oplossing,
daar ben ik blij mee.” Ook dorps
raad Leunen is blij met de oplossing.
Gerrit Reintjes van de verkeerswerk
groep licht toe: “Het is erg mooi om te
zien dat onze bijdrage serieus geno
men is en dat we met gezamenlijke
inspanningen tot dit resultaat zijn
gekomen.”
Uit eerder onderzoek bleek dat het
vervangen van het viaduct door een
variant met rotonde de beste oplos
sing was voor de kruising. Fietsers en
voetgangers zouden hierbij ongelijk
vloerse oversteekplaatsen krijgen.
De dorpsraad van Leunen maakte
zich echter zorgen over de sociale
veiligheid en de verkeersveiligheid
en zocht naar alternatieven. Zij pre
senteerde hierop een nieuwe variant
voor de kruising, waarbij het viaduct
zou blijven staan en er rechte op- en
afritten naar de N270 zouden komen.
De stuurgroep van Via Venray heeft dit
ontwerp geoptimaliseerd. Uiteindelijk
koos de stuurgroep voor die laatste
variant en niet voor de eerder geop
perde variant met rotonde en zonder
viaduct.
Het projectteam gaat nu aan de

slag met de verdere voorbereidingen
van de reconstructie van de N270.
De weg wordt samen met de aanslui
tende wegen gehele vernieuwd om de
leefbaarheid, verkeersveiligheid en de
verkeersdoorstroming in het gebied te
verbeteren.

Planning
Op de planning voor de eerst fase
staat het verbeteren van de kruising
van de N270 met de Leunseweg, de
op- en afritten van de A73, de krui
sing bij bedrijventerrein De Blakt, de
landbouwroute oost-west en de paral
lelfietsverbinding van de rotonde in
Oostrum naar het station. De plan
voorbereidingsfase duurt ongeveer
tot het najaar van 2019. Daarna gaat
de stuurgroep op zoek naar een aan
nemer voor de reconstructie. In het
voorjaar van 2020 kan waarschijnlijk
een definitief ontwerp gemaakt wor
den, waarna medio 2020 de schop in

de grond kan.
Het plan voor een landbouw
route parallel aan de N270 over de
Weideweg en Baggerweg in Leunen
gaat niet door. De stuurgroep besliste
dat op woensdag 18 april, omdat deze
te veel risico’s in geld en tijd zou ople
veren.

Extra aandacht voor
Leunse Paes
Er zouden twee
hogedrukgasleidingen verlegd
moeten worden voor de nieuwe
route. Ook≈zou de route door een
groter stuk van natuurgebied de
Leunse Paes gaan en zouden er
landbouwgronden aangekocht moeten
worden. In plaats van de nieuwe route
wordt de tijdelijke landbouwroute die
nu in gebruik is over onder andere
de Beemdweg en de Molenhofweg
naar de Zuivelweg, aangepast tot

definitieve route. Deze wordt onder
meer verbreed.
Bij het vernieuwen van de N270
gaan straks de toe- en afrit van de A73
door een stukje van het natuurgebied
de Leunse Paes lopen. In de voorberei
dende onderzoeken voor het project
wordt daarom extra aandacht aan dit
natuurgebied geschonken door pro
vincie Limburg. Met een Landschaps-,
Natuur-en Cultuurscan wordt onder
zocht of er beschermde dieren of plan
ten aanwezig zijn. Zo wordt duidelijk
of de geplande ingreep een nega
tieve invloed heeft op beschermde
gebieden. Ook wordt gekeken naar
maatregelen om eventuele nadelige
gevolgen voor het milieu te voorko
men of te beperken en naar natuur
compensatie. Als door de aanleg van
de weg natuur verloren gaat, plant de
provincie deze natuur op een andere
plek opnieuw aan, dit alles volgens de
Wet Natuurbescherming.

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Blitterswijck geteisterd door inbraken

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen

In Blitterswijck is in de nachten van woensdag 18 op donderdag 19 april en van donderdag 19 op vrijdag 20 april op verschillende plekken
ingebroken. De eerste nacht werd in drie huizen in het dorp ingebroken, spullen ontvreemd en ook nog kentekenplaten gestolen van een auto.
Een nacht later werd een auto opengebroken.

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

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De huizen die het doelwit
werden van de inbrekers
lagen aan de Berkenstraat,
Mgr. Martensstraat en Kerkstraat
in Blitterswijck. In alle woningen
werden volgens de politie spullen

meegenomen die makkelijk
te dragen zijn en een waarde
vertegenwoordigen, zoals een
televisie en gereedschap. Op de
Nieuwstraat werden in dezelfde
nacht kentekenplaten van een auto

meegenomen door onbekenden.
Een nacht later werden op het Plein
uit een auto spullen weggehaald.
De politie is nog op zoek naar
de daders van de verschillende
inbraken. “Het is wat voorbarig om

van een bende te spreken, maar
aangezien het allemaal in korte
tijd is gebeurd, kunnen we niet
uitsluiten dat de zaken iets met
elkaar te maken hebben”, aldus de
politie.

Staking gaat door

Twee dagen geen treinen en bussen
Het regionaal vervoer in Nederland gaat op maandag 30 april en dinsdag 1 mei in staking. Ook in gemeente Venray rijden er dan geen streekbussen en ook de treinen van Arriva staan stil. Vakbond FNV kondigde de staking dinsdag 24 april aan, omdat de werkgevers niet aan de eisen van
de vakbond en de buschauffeurs tegemoet willen komen.
De werkgevers hadden tot van
daag de tijd om aan de eisen van de
vakbond en de buschauffeurs tege
moet te komen. Leden van FNV die
werken in het streekvervoer willen
harde afspraken over het verminde

ren van werkdruk. Werkgevers weige
ren dat, stelt het FNV. “Ook passagiers
lijden dagelijks onder de hoge werk
druk. Zij hebben te maken met ver
tragingen door te krappe rijtijden en
missen daardoor hun aansluiting”,

aldus de vakbond. Dinsdag 1 mei trek
ken de stakers uit het streekvervoer
naar Den Haag voor de viering van
de Dag van de Arbeid. Er werken zo’n
twaalfduizend werknemers onder de
cao Streekvervoer.

De werkgevers in het openbaar
vervoer spannen een kort geding
aan om de staking in het streekver
voer te voorkomen. Of dat wat ople
vert, was bij het ter perse gaan van
dit nieuwsblad nog niet bekend.
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Coalitie: CDA kiest
Venray Lokaal en D66
Uit het gesprek met D66, dat vorige
periode ook samen met CDA plaatsnam
in de coalitie, bleek onder andere dat
de twee partijen op veel punten ver
wachten tot overeenstemming te kun
nen komen. Onder meer op het gebied
van milieu en duurzaamheid consta
teerden de twee partijen dat ze hier
vaak hetzelfde over denken. Wel wil
D66 het thema nog verder uitdiepen
en vertalen naar concrete afspraken in
het coalitieakkoord. Ook de talenten
campus en het verplaatsen en trans
formeren van de bibliotheek en The B
zijn onderwerpen waar zij nog verder
over door wil praten. Over de visie
veehouderij verschillen de meningen
van D66 en CDA enigszins, waarbij
D66 nog meer de nadruk wil leggen
op het schoner maken van de sector,
maar beide partijen stelden tijdens
het gesprek dat er voldoende basis is
om in een coalitieakkoord tot afspra
ken te komen. Daan Janssen van D66:
“We gaan onze stinkende best doen
om er een goed akkoord voor heel
Venray uit te slepen.”

‘Verschillen
overbruggen’
Ook CDA en Venray Lokaal heb
ben een verschillende mening over

de visie veehouderij en de uitvoering
daarvan. Venray Lokaal gaf bijvoor
beeld in haar programma aan, in
tegenstelling tot het CDA, tegen de
uitbreiding van de veestapel te zijn,
totdat duidelijk wordt dat dit geen
gezondheidsrisico’s met zich mee
brengt. Het CDA is juist geen voorstan
der van geboden en verboden op dit
vlak en streeft naar dynamiek bin
nen de agrarische sector. Tijdens de
gesprekken werd duidelijk dat dit
de discussie over dierenaantallen en
vierkante meters voor Venray Lokaal
niet in beton gegoten is. Beide par
tijen constateerden dat, mocht Venray
Lokaal plaatsnemen in de coalitie, dit
een thema is waar nog stevig op door
gesproken moet worden. Toch zien zij
beide voldoende ruimte om hier met
elkaar uit te komen. Tino Zandbergen,
Venray Lokaal: “We beseffen dat er
verschillen zijn. Maar die verschillen
kunnen we ook overbruggen. Het ver
trouwen daarin staat als een huis.”
Voor de overige partijen was de
uitslag van de informatiefase “geen
verrassing”, stelden zij vrijdagavond.
Henk Bisschops (PvdA): “Dit was één
van de logische coalities. Deze heeft
voor ons de voorkeur, omdat met de
meerderheid in de raad de mogelijk
heid is om beleid ook uit te voeren.”

Samenwerking Venray was één van de
andere kanshebbers voor in de coali
tie. Martin Leenders: “Uit de gesprek
ken bleek dat er veel overeenkomsten
waren tussen ons en het CDA, maar
ook verschillen. Zou dat de oorzaak
van de beslissing van het CDA zijn
geweest? Ik wens de partijen in ieder
geval veel godswijsheid bij het opstel
len van het coalitieakkoord.” Ook VVD
en SP wensten de mogelijke coalitie
partners veel succes.

‘Verloving
bekendgemaakt’
De komende drie weken vinden
de formatiegesprekken plaats.
Informateur Jan Loonen: “De verloving
is wel bekendgemaakt, maar het
huwelijk is nog niet voltrokken.
Daar gaan we nu mee aan de slag.”
Uiteindelijk wil hij op maandag 14 mei
tijdens een openbare bijeenkomst
het coalitieakkoord presenteren.
Tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 22 mei zouden de
wethouders dan worden benoemd.
Eerder werd al bekendgemaakt dat
Jan Loonen en Anne Thielen voor
CDA de wethouderskandidaten zijn,
Carla Brugman voor Venray Lokaal en
Martijn van der Putten voor D66.

Oostrummer mag
arbeidsmigranten
huisvesten
Een Oostrummer die aan de Geijsterseweg woont, mag in zijn
woonhuis arbeidsmigranten huisvesten. Dat heeft gemeente Venray
onlangs besloten.
De man uit Oostrum wil voor de
komende tien jaar zijn woonboerderij
gebruiken voor de huisvesting van
buitenlandse werknemers. Op het
naastgelegen perceel gaat hij een

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.
Voor groenteplanten o.a. komkommers,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten,
cyrstantenstekken, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

nieuwe woning bouwen. De huidige
woning moet na het tijdelijke
gebruik van 10 jaar als huisvesting
voor arbeidsmigranten gesloopt
worden.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.

Brandweer opgeroepen

Brandende trein in
Oostrum
Op het station in Oostrum woedde woensdagavond 18 april een felle brand in een treinstel. Het motor
compartiment van een dieseltrein vloog door nog onbekende oorzaak in brand. Niemand raakte gewond.

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

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

SUPERACTIES!
Deze acties zijn geldig
t/m 10 mei 2018

Hangpot Petunia
van €7,99

voor €4,99

Een echt feestje
in je tuin!
Confetti Garden 13 cm
€2,49 p.st.

3 voor €5,99
Rond 20.00 uur werd de
brandweer opgeroepen voor een
brand in meerdere treinstellen op het
station in Venray. Omdat er sprake
was van een uitslaande brand, werden
er meerdere blusvoertuigen naar
de brand gestuurd. Bij aankomst
van de eerste blusvoertuigen

bleek de brand te woeden in het
motorcompartiment van een van de
twee treinstellen. De ongeveer dertig
aanwezige passagiers waren door de
machinist al in veiligheid gebracht.
De brandweer zette uiteindelijk
twee blusvoertuigen in en zo kon de
brand binnen 30 minuten geblust

worden. Een gealarmeerde ambulance
kon onverrichter zake terugkeren.
De treinstellen stonden op spoor 1
en dit spoor kon hierdoor enige tijd
niet gebruikt worden. Arriva stelde
een aangepaste dienstregeling in.
Hoe groot het schadebedrag is, is nog
niet bekend.

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL
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Nieuwe voorzitter
dorpsraad Leunen
Dorpsraad Leunen heeft een nieuwe voorzitter en is met de komst van een aantal nieuwe leden weer zo goed
als op volle sterkte. Dat maakte zij onlangs bekend. Annemarie van Kruijssen volgt Jeroen van de Leur op als
voorzitter. “Wat me het meest over de streep heeft getrokken, is het vertrouwen van de andere dorpsraads
leden. We staan immers samen voor de klus.”
Van Kruijssen aarzelde even of
ze de rol van voorzitter op zou pak
ken. “Als ik ergens aan begin wil ik
ook zeker weten dat ik er de tijd en de
aandacht aan kan geven. De afgelo
pen jaren is er heel wat op de dorps
raad afgekomen waar we actief mee
aan de slag zijn gegaan. Als voorzit
ter vraagt dat ook investering. Komt
goed uit dat ik recent iets minder ben
gaan werken.” Haar aanpak beschrijft
ze als een pro-actieve houding. “En
waar het kan zo veel mogelijk invloed
uitoefenen waar het de Leunse belan
gen betreft.” Hoe ze dat aan gaat

pakken? “Mijn medewerkers op mijn
werk zeiden altijd dat ik goed in dele
geren was. En ik was bekend om mijn
uitspraak: ‘Doe me een voorstel waar
ik geen nee op kan zeggen’. Dus wie
weet wat dat betekent voor de dorps
raad.”
De verdeling van de andere rol
len verliep ook soepel, aldus Van
Kruijssen. “De werkgroepen zijn
onderling goed verdeeld.” De dorps
raad heeft twaalf van de volgens
de regels dertien plekken ingevuld,
maar een dertiende kandidaat wordt
niet meteen actief geworven. Van

Kruijssen: “Er was nog een aantal kan
didaten die hebben aangegeven in de
nabije toekomst wellicht aan te willen
sluiten. Iedereen die zich geroepen
voelt de dorpsraad te komen verster
ken is van harte welkom.”
Van Kruijssen heeft in ieder geval
zin in de uitdaging: “Ik denk dat we
hebben laten zien dat we het ver
schil kunnen maken. Afgelopen jaar
door met positief gevolg te ageren
tegen arbeidsmigrantenhotel en bij
Via Venray door zelf te komen met een
goed alternatief, wat heeft gemaakt
dat het viaduct behouden blijft.”

Landelijke zaaidag

Bijenproject Castenray
geopend
“Het is vandaag niet alleen landelijke zaaidag voor bijen en vlinders, maar ook Dag van de Aarde.” Met deze
woorden begon de Venrayse burgemeester Hans Gilissen zijn toespraak bij gelegenheid van de officiële opening
van een bijenproject in Castenray op zondag 22 april. Samen met wethouder Martijn van der Putten, basisschoolleerlingen en Castenrayse inwoners zaaide hij een bijenoase in.

Op de hoek van de Horsterweg en
Castenrayseweg in Castenray werd de
nieuwste bijenoase van Castenray
ingezaaid. Het dorp had al eerder een
bijenhotel en -oase gerealiseerd.
Burgemeester Gilissen en wethouder
Martijn van der Putten prezen het
initiatief van de Castenrayse dorpsraad
voor de nieuwe oase en wezen op het
belang van wilde bijen voor de bestui
ving van planten en bomen. Zij ver
richten de openingshandeling van het
project door twee bloeiende kersen
boompjes te planten en daarna met
inwoners de oase verder in te zaaien.
De Castenrayse dorpsraad had
zondag 22 april, de landelijke zaaidag
voor bijen en vlinders, gekozen voor
de officiële start van het bijenpro

ject. Leden van de dorpsraad hadden
in samenwerking met de plaatselijke
imkerij Cox het begin van een bijen
oase aangelegd. De locatie vormt ook
de start van een nog aan te leggen
bijenwandelroute.
De dorpsraad was voor dit initiatief
gevraagd door Plattelandscoöperatie
en Vereniging Innovatief Platteland.
Dorpsraadvoorzitter Bert Arts gaf aan
dat de dorpsraad graag de handschoen
had opgenomen om in samenwerking
met de gemeente Venray een concrete
bijdrage te leveren aan een goed leef
milieu voor de vele soorten bijen en
vlinders.
Ceremoniemeester Jan Strijbos
vertelde over de aan te leggen wan
delroute. Deze wordt ongeveer zes

kilometer lang. Langs de route wor
den stroken grasberm omgezet in voor
insecten geschikte biotoopjes. De route
is al op een plattegrond uitgetekend
en in overleg met de gemeente wordt
binnenkort bekeken of de plekjes ook
geschikt zijn. Langs de route wor
den daarnaast enkele functionele
kunstwerkjes geplaatst, die worden
gemaakt door beeldend kunstenaar
Twan van Rens en de Kunstwerkplaats
Venray op het Sint Annaterrein.
Gemeente Venray gaf aan zich
meer in te zetten voor het leefklimaat
van de bijen: zo worden op plekken
waar het glasvezelnetwerk wordt
aangelegd, namelijk stuifmeel- en
nectarrijke bermbloemen en -kruiden
ingezaaid. (Foto: Paul Poels Fotografie)
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Politiek maakt zich zorgen Brandstichting
over gevaarlijke rotonde
speelterrein Oirlo
Politieke partijen Venray Lokaal en SP maken zich zorgen over de verkeerssituatie rondom de rotonde tussen
de Oostsingel, Zuidsingel en de Henri Dunantstraat in Venray. SP organiseerde dinsdagavond 24 april een bijeenkomst bij de rotonde waar mensen hun vragen en zorgen kwijt konden. Venray Lokaal stelde een dag eerder al
vragen aan het College van B&W van Venray over onder andere de veiligheid voor fietsers op deze rotonde.

De Oirlose dorpsraad kreeg vrijdag 20 april een melding dat er bij
het KBO-gebouw en de jeu de boulesbanen aan de Haalakker in het
dorp vernielingen hadden plaatsgevonden. Dat liet de dorpsraad van
Oirlo onlangs weten.
Naast vernielingen vond ook
brandstichting plaats: enkele tafels
en banken zijn aangetast door de
brand. Op het gebouw is roetschade.
Ook is de bewegingssensor bij
het gebouw afgebroken. De dag
erna was het weer raak: zaterdag
21 april hebben jongeren volgens de
dorpsraad weer met vuur gespeeld

bij de jeu de boulesbanken.
Buurtbewoners klaagden
volgens de dorpsraad daarnaast al
vaker over achtergelaten rommel
en geluidsoverlast. De dorpsraad
deed een oproep in het dorpsblad
om informatie over de vernielingen
te melden bij de politie
via 0900 88 44.

Onafhankelijk
adviesbureau voor
traject Roekenbosch
Gemeente Venray heeft een externe opdrachtnemer aangenomen
voor het traject Roekenbosch. Bureau P2 gaat het proces om te komen
tot een nieuw toekomstplan voor het voormalig vakantiepark begeleiden. De gemeente is één van de belanghebbenden in dit proces en kan
zo vanuit haar eigen standpunten deelnemen aan de discussie.

Sinds het afsluiten van één zijde
van het fietspad bij de rotonde is dit
een erg gevaarlijke rotonde gewor
den, stelt Tino Zandbergen namens
Venray Lokaal. Het fietspad is daar
tijdelijk afgesloten, omdat er op het
aangrenzende perceel gebouwd wordt
door Wonen Limburg. Zandbergen:
“De automobilisten verwachten niet,
ondanks de bebording, dat de fietsers
van twee kanten komen. Dit resulteert
in verbaal geweld en ongevallen of
bijna-ongevallen.” Op 17 en 19 april
raakten er nog fietsers gewond op de
rotonde, stelt Venray Lokaal.
De fietsrit van de rotonde bij basis
school De Hommel naar de rotonde bij
het Raayland is een gevaarlijke route

geworden door alle bouwwerkzaam
heden, aldus Zandbergen. “Men moet
tegen het verkeer in de rotonde rond,
dan bij de rotonde bij Brukske weer
met de klok mee, maar door de sloop
van de flats moet je driekwart rond
en weer tegen het verkeer in. Waarna
je vervolgens bij de rotonde bij het
Raayland College van de verkeerde
kant komt en weer met de klok mee
moet. Sommige fietsers kiezen dan
ook ervoor om beide rotondes tegen
de klok in te nemen.”
Venray Lokaal vraagt het college
onder andere of zij de gevaarlijke
situatie erkent, waarom voor deze
aanpassingen gekozen is en hoe lang
dit nog gaat duren. Daarnaast stelt

zij tijdelijke maatregelen voor om de
situatie te verbeteren. Pijlen op het
fietspad, knipperende verlichting of
remmende maatregelen zoals drem
pels zouden de veiligheid kunnen ver
beteren.
De SP organiseerde op 24 april een
bijeenkomst op locatie, waar mensen
hun zorgen en ideeën kwijt konden om
de fietsomleidingen bij de rotondes
veiliger te maken. Aanwezig was ook
een projectleider van gemeente Venray
om naar de vragen en ideeën te luiste
ren. “Politieke vragen stellen gaat op
dit moment nog een stap te ver”, aldus
Joep Gielens van SP. “We wilden eerst
kijken of we dit samen met de mensen
op kunnen lossen.”

Het Roekenbosch was lange
tijd een vakantiepark. Vanaf 2016
was het park deels in gebruik
als asielzoekerscentrum en
werd het deels bewoond door
arbeidsmigranten, woonurgenten en
vaste bewoners van de bungalows.
In oktober vertrokken de laatste
asielzoekers uit het park en moest
er gezocht worden naar een nieuw
toekomstscenario. Vanwege de
vele belanghebbenden, was dit een
complexe situatie, gaf de gemeente
eerder dit jaar al aan. In januari
maakte het College van B&W bekend
een traject te willen starten dat

moest leiden tot een uitvoerbare en
door zoveel mogelijk stakeholders
gedragen oplossing.
Extern bureau P2 gaat nu aan de
slag met het inzichtelijk maken van
alle belangen en kansen. Zij gaan
hiervoor gesprekken voeren met de
belanghebbenden. De gemeente is
er één daarvan. Doordat gebruikge
maakt wordt van een extern bureau,
hoeft zij het proces niet te sturen en
kan ze met open vizier deelnemen.
“Zo hoeven we niet vooraf stelling
in te nemen over een mogelijke
gewenste oplossingsrichting voor de
uitkomst”, aldus het college.

Startsein bouw woningen
Zuidsingel
In Venray is woensdag 18 april het startsein gegeven voor de bouw van 33 appartementen en 17 levensloopbestendige woningen aan de Zuidsingel. In aanwezigheid van wethouder Martijn van der Putten werd de eerste
betonvloer gestort.
Met het realiseren van de
energiezuinige woningen in
diverse huurcategorieën wil
woningbouwcorporatie WonenLimburg
een impuls geven aan het woonaanbod
in Venray. Naast aanbod in het sociale
huursegment biedt Zuidsingel ook
huurwoningen voor woningzoekenden
met lagere middeninkomens of voor
hen die niet willen of kunnen kopen.
“Met deze aanvulling voorzien we in die
behoefte, een prachtige ontwikkeling
voor de Bomenbuurt”, aldus wethouder
Martijn van der Putten.
Waar drie sterk verouderde
woongebouwen met in totaal
66 appartementen en 8 senioren
woningen uit de jaren 60 stonden,
bouwt Van Wijnen Sittard voor Wonen
Limburg 3 nieuwe energiezuinige
woongebouwen met 33 appartementen

en 17 energiezuinige,
levensloopbestendige woningen.
Het totale terrein is ingedeeld in
drie woongebieden. Elk woongebied
bestaat uit één woongebouw met elf
appartementen en vijf of zes levens
loopbestendige woningen. Het gehele
terrein wordt opnieuw ingericht waarbij
voldoende parkeerplaatsen worden
aangelegd. Ook wordt aandacht besteed
aan het openbaar groen.
Het bouwen van Zuidsingel
heeft eerder door de aanpassing
van de woningwet vertraging
opgelopen. Doordat er zowel sociale
huurwoningen als woningen net
boven de huurtoeslaggrens worden
gerealiseerd in dit project, was het
wachten op toestemming. Het terrein
lag daarom lange tijd braak. De flats
die oorspronkelijk op het terrein lagen,

werden in het voorjaar van 2017 al
gesloopt. Wonen Limburg geeft nu aan
over iets meer dan een jaar de nieuwe
bewoners te kunnen verwelkomen op
de Zuidsingel.
Naast de nieuwbouw Zuidsingel
start corporatie Wonen Limburg
binnenkort met het verbouwen van
het oude zorggebouw Schuttersveld.
Hier worden op de tweede en derde
verdieping 10 studio’s, 21 duo’s en
4 familieappartementen voor tijdelijke
huur gerealiseerd in de sociale
huurcategorie. Maatschappelijke
partners gaan de overige ruimten in
het gebouw huren. Naar verwachting
kunnen nog voor het einde van de
zomer de huurders in hun nieuwe
woning, de aanpassingen voor de
maatschappelijke invulling zijn in het
najaar gereed.

Cateringservice

Jolanda Pouwels

Ook voor een
heerlijke lunch
www.cateringservicejolandapouwels.nl
Nieuwe Peeldijk 10, 5966 NB America T: 077-4641453
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Van Spetterbad naar Spettervallei
Serviceclub de Junior Kamer Venray is volop bezig met de ontwikkeling van een Spettervallei in het Vlak
waterbos in Venray. Hoewel het plan in eerste instantie was om een Spetterbad aan te leggen, is nu gekozen voor
een verbeterd idee van een vallei, met waterspeeltoestellen, om de speelwaarde van het gebied te vergroten.

Een impressie van hoe de Spettervallei er uit zou kunnen zien
Junior Kamer loopt al een tijd rond
met het idee om in het Vlakwaterbos
in Venray iets met water aan te
leggen. In eerste instantie was het
de bedoeling dat dit een Spetterbad
werd: een klein zwembadje waar

kinderen zich op warme dagen in
kunnen vermaken. Onlangs werd er
echter omgeschakeld naar het idee
van een Spettervallei. Bart Vossen van
Junior Kamer legt uit: “Er komen dus
allemaal speeltoestellen met water

in het gebied te liggen, die ook een
educatieve waarde kunnen hebben.
Zo willen we iets doen met sluizen.
Ook een natuurlijke zonnewijzer is een
mogelijkheid. Een mooie aanvulling op
de speeltuin en de stormbaan die een

aantal jaar geleden zijn aangelegd.”
Junior Kamer Venray is een
serviceclub die zich bezighoudt met
projecten die een maatschappelijk
belang hebben. “Zo hebben we
logeerhuis Kapstok gerealiseerd en
een netwerk van AED’s in Venray en
is het niet de eerste keer dat we ons
inzetten voor kinderen”, vertelt Vossen.
De groep, die zichzelf als vriendengroep
ziet, is al een paar jaar bezig met
het inzamelen van geld voor een
waterspeelplaats. “Daarvoor hebben
we onze vaste evenementen, zoals de
Speelstad in Venray en sinds dit jaar de
Bedrijvenronde Venray. Ook hebben
we sponsoren, die ons zowel financieel
ondersteunen als in natura en krijgen
we hulp van andere serviceclubs.
We zijn goed op weg, maar de aanleg
van een Spettervallei kost dan ook veel
geld.”
Die Spettervallei komt in plaats
van het oorspronkelijke idee voor
een het Spetterbad. Vossen: “We
hadden een gesprek met Stichting
Speeltuinmerk Limburg. Daar wezen
ze ons op de risico’s die een bad met
zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld
aan verdrinkingsgevaar. Dat risico is
er niet bij de speeltoestellen waar
we nu voor hebben gekozen.” Junior
Kamer hoopt met de vallei bovendien
de speelwaarde aanzienlijk te

vergroten. “Een Spetterbad kan echt
alleen op heel warme dagen worden
gebruikt. Daarnaast moet iemand dan
bepalen wanneer het warm genoeg
is. Bij≈de toestellen kunnen mensen
zelf bepalen of ze het warm genoeg
vinden.”
Met de Spettervallei hoopt Junior
Kamer met iets vernieuwends te
komen in Venray. “We hebben het
al in een aantal grote steden gezien.
Ook in Hegelsom, in Horst aan de
Maas is er iets soortgelijks. Daar is het
in succes. In Venray is er naast gewone
zwembaden, nog niet echt zoiets.
Er zijn wel wat losse waterpompen
en speeltoestellen, maar een hele
speelplaats in het thema van water
is er nog niet”, vertelt Vossen.
“Dat thema maakt het ook zo anders
dan een gewone speeltuin. En hopelijk
lokt het kinderen weg van de iPad
en de computer en gaan ze weer
buitenspelen.”
Junior Kamer Venray zit in het
traject van ontwerpen, waarbij er
wordt gekeken naar de inrichting van
de waterspeeltuin en er wordt bepaald
welke speeltoestellen er gaan komen.
Vossen: “We hopen in het laatste
kwartaal van dit jaar te beginnen met
de realisatie. Dan is het de bedoeling
dat de Spettervallei in het voorjaar in
gebruik kan worden genomen.”

De Zorggroep wil zorghotel in
verpleeghuis Beukenrode
De Zorggroep wil een zorghotel realiseren in het voormalig verpleeghuis Beukenrode in Venray.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een subsidie toegekend aan De Zorggroep om de mogelijkheden
hiervoor te onderzoeken.

“Camping ’t Karrewiel“ is een recreatiepark gelegen in het
Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de rust en
vrijheid die men daar als gast kan ervaren.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker
in de horeca M/V
Het betreft hier een parttime functie (20 uur per week)
In de toekomst behoort een vast contract van 38 uur tot de mogelijkheid.
Bij “Camping ’t Karrewiel“ staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteits-bewustheid voorop. “Camping ’t Karrewiel“ kenmerkt zich door
de persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Werken bij “Camping ’t Karrewiel“ biedt naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan recreanten, nog een aantal
extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Daarnaast bestaat de mogelijkheid jezelf te ontplooien tot
teamleider bij afwezigheid van de directie bij gebleken geschiktheid.

Heb jij:

Ben jij:

•
•
•
•

• stressbestendig;
• accuraat in doen en laten;
• loyaal, vriendelijk en
behulpzaam.

ruime ervaring in de horeca;
een EHBO- of bhv-diploma;
goede contactuele eigenschappen;
ervaring met de Nederlandse,
Duitse en Engels taal;
• de bereidheid tot werken in het
weekend en in de avonduren;
• de bereidheid tot het werken van
meer uren in de vakantieperiodes
die dan gecompenseerd worden
in de rustige periodes.

Dan bieden wij jou:
• een prettige, informele werksfeer;
• marktconforme salariëring;
• doorgroeimogelijkheden naar
een fulltime contract van 38 uur
met een vast dienstverband.

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?
Stuur dan een sollicitatiebrief met curriculum vitae met foto voor
1 mei 2018 aan info@karrewiel.eu, t.a.v. mevrouw M. Sibering.

“Camping ’t Karrewiel”, Peschweg 8, 5864 CZ Meerlo. O478-698062

Eerder realiseerde De Zorggroep
al dertig zorgstudio’s en een dag
behandeling in het complex, onder de
naam Rooyhof. Een ander gedeelte,
dat vroeger een kloostercomplex is
geweest, staat nog leeg en heeft
geen bestemming. De Zorggroep wil
hier een zorghotel van maken, een
soort revalidatiecentrum waar men
sen tijdelijk kunnen verblijven in een
“gastvrije, helende omgeving”, aldus
De Zorggroep. “Gasten kunnen hier
24 uur per dag een beroep doen op
zorg- en dienstverlening. Want ook

welzijn draagt bij aan herstel.” Dat De
Zorggroep een zorghotel in Venray
wil bouwen, is niet nieuw. Eerder
werd gesproken over een zorgho
tel nabij het nieuw te realiseren zie
kenhuis in Venray. Maar het besluit
hierover wordt pas verwacht na de
fusie van de ziekenhuizen Laurentius
Roermond met VieCuri Venlo/Venray.
“Ondertussen willen we een alter
natief verkennen dat Beukenrode als
locatie versterkt en bijdraagt aan de
huisvestingsbehoefte van toekomstige
zorgvragers zowel op het gebied van

revalidatie als op het gebied van lang
durige zorg.” Op dit moment heeft De
Zorggroep een revalidatievoorziening
ondergebracht in het ziekenhuis VieCuri
in Venray. Hoewel deze locatie voldoet,
zal een moderne revalidatievoorziening
in de vorm van een zorghotel beter
tegemoetkomen aan wensen van cli
ënten, verwacht zij. Als het zorghotel in
Beukenrode doorgaat, vervalt het oude
revalidatiecentrum, aldus een woord
voerder van De Zorggroep. De uitkom
sten van het onderzoek worden over
zes maanden verwacht.

Gemeente vergoedt duurzaamheidsadvies
Gemeente Venray wil woningbezitters stimuleren om hun huis te verduurzamen. Daarom gaat zij met vouchers maximaal 50 procent van een duurzaamheidsadvies van een energieadviseur vergoeden met een maximum van 175 euro. De regeling duurt zolang het budget van 10.000 euro de gemeente nog niet op is.
Veel woningbezitters willen hun
woning wel verduurzamen maar
weten niet goed waar te beginnen,
stelt de gemeente. Zij gaat daarom
met een vouchersysteem kosten van
duurzaamheidsadvies vergoeden.
De regeling is bedoeld voor inwoners
met een koopwoning in de gemeente
Venray met een (voorlopig) energiela
bel D of lager.
Op www.zoekuwenergielabel.nl
kunnen woningbezitters hun ener
gielabel inzien. De voucher gaat daar
mee naar bewoners van woningen

die nog flinke verduurzamingsstap
pen kunnen maken. Na aanvraag is
de voucher maximaal twee maanden
geldig.
De gemeente stelt in totaal 10.000
euro beschikbaar voor de vouchers.
Inwoners kunnen de voucher aanvra
gen op de gemeentesite zolang er nog
budget is. Wethouder Martijn van der
Putten is enthousiast over het duur
zaamheidsadvies: “Veel mensen heb
ben een hoge energierekening, maar
weten niet goed wat ze kunnen doen
om energie te besparen. Een energie

adviseur kan hierbij uitkomst bieden
en ervoor zorgen dat de rekening
structureel omlaag gaat.” Een duur
zaamheidsadvies kan uiteenlopen van
een afspraak in de woning en een
beknopt verslag tot een uitgebreid
duurzaamheidsplan voor de woning.
Gemeente Venray heeft een samen
werking in relatie tot deze voucher
regeling met Venray Energiezuinig en
Energieregisseurs. Inwoners kunnen
ook hun eigen energieadviseur voor
dragen, mits de adviezen voldoende
kwaliteit bevatten.
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Audio-app gepresenteerd
in Ysselsteyn

brengt. Deze verhalen reiken verder
dan een grens, dan een jaartal”, was
één van de reacties. “Ik heb nog nooit
zo intensief over een oorlogskerkhof
gelopen. De koptelefoon had me vol
ledig gevangen - en dat voelde goed”,
vond een andere bezoeker. Priems:
“De verhalen tonen ook verzet in veel
kleuren die aansluiten bij het Jaar

Waterschap doodde
vier bevers in Venray
Waterschap Limburg heeft dit jaar al vier bevers gedood in gemeente
Venray. De beestjes zorgden in de Oostrumse beek voor een verhoogd
waterpeil door hun dammen. Dat resulteerde in natte akkers en schade
voor agrariërs en er was volgens het waterschap risico op ingezakte
taluds, onderhoudspaden en wegen door oeverholen van de bevers.

Op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn werd maandag 23 april de gratis audio-app ‘Aufrecht
gehen’ gepresenteerd. Dit is een theatrale audiotour die bezoekers waargebeurde verhalen vertelt.

Bij de presentatie van de app
waren ruim tachtig belangstellenden
aanwezig, waaronder 44 pabostuden
ten. “De reacties waren zeer positief,
variërend van indrukwekkend en mooi
tot ontroerend”, aldus Lubert Priems,
één van de makers. “Aufrecht gehen is
een indringende luistervoorstelling, die
de verhalen achter de kruisen tot leven
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van Verzet. Gruwelijkheden worden
bij Aufrecht gehen niet weggepoetst,
maar menselijke emoties verlooche
nen we ook niet.” De app is vanaf deze
week zowel Nederlands- als Duitstalig
een jaar lang beschikbaar, tijdens het
Jaar van Verzet. De app is te downloa
den via www.aufrechtgehen.eu

De holen en dammen zorgden
volgens het waterschap voor
onacceptabele veiligheidsrisico’s
voor wandelaars, automobilisten
en onderhoudsmedewerkers die
met machines onderhoudswerk
verrichten. “Ingrijpen door het
waterschap was daarom nodig”,
aldus het waterschap. Ook moest
het waterschap hoge kosten maken
om het verhoogde waterpeil te
voorkomen.
In totaal werden in de periode
januari tot en met april van dit jaar
vijftien bevers gedood in Limburg.
Ook op andere plekken in de
provincie zorgden de dieren voor
veiligheidsrisico’s en natschade,
aldus het waterschap. Op enkele
plekken werd door de bevers
zeldzame natuur aangetast. “Nu er
jonge bevers geboren kunnen zijn,
is het waterschap gestopt met
het doden van bevers”, aldus de
overheidsinstantie. “Waarschijnlijk
voor langere tijd, want vanuit
Groot-Brittanniërs is er een verzoek
gekomen om beverfamilies over
te nemen.” Daar wordt nu aan
gewerkt en volgens het waterschap
kunnen in het najaar de eerste
bevers emigreren. Het waterschap

mag bevers doden volgens het
Fauna Beheerplan Bever dat de
provincie Limburg in september
vorig jaar vaststelde. “Dit plan
biedt de mogelijkheid om, buiten
kansrijke gebieden en onder strikte
voorwaarden, bevers te doden
die schade veroorzaken”, schrijft
het waterschap. Op drie plekken
werden daarom bevers gedood.
Naast gemeente Venray was dat bij
de Neerpeelbeek in de gemeenten
Nederweert en Leudal en in het
bronnengebied van de Kingbeek in
gemeente Sittard-Geleen. Eerst werd
geprobeerd niet-dodelijke methoden
toe te passen, zoals het verlagen
van dammen en het plaatsen van
buizen door de dammen. Dat bleek
niet effectief. Het verplaatsen van
bevers bleek ook niet mogelijk.
Toch is het doden van bevers slechts
een tijdelijke oplossing, zo laat het
waterschap weten. “Waarschijnlijk is
de hervestigingsdruk zo hoog dat
er snel weer nieuwe dieren zitten.
Het waterschap zal mogelijke
hervestiging en daarmee de
effectiviteit van deze maatregel
blijven monitoren en mag pas
weer doden als er opnieuw schade
ontstaat.”

(foto: Stichting Laudio)

Jongerenservicepunt in het Raayland
In het Raayland College in Venray komt binnenkort een jongerenservicepunt (JSP). Leerlingen worden bij dit
inlooppunt ondersteund op weg naar opleiding, stage of werk, maar ze kunnen er ook terecht met vragen over
bijvoorbeeld gezondheid, liefde of seks. Gemeente Venray subsidieert het servicepunt met 50.000 euro.
Het JSP verzorgt spreekuren
binnen het Raayland College
voor jongeren tussen de 12 en
23 jaar oud. Jongeren kunnen
hier anoniem, zonder afspraak
en gratis terecht. Het JSP wordt
bemand door professionals en
vrijwilligers met verschillende
achtergronden. Meerdere partijen,
waaronder gezinscoaches,
preventiemedewerkers op het gebied
van verslaving, jongerenwerk en
schoolmaatschappelijk werk werken
hier samen. Ook kan er vanuit JSP
voorlichting of een training op maat
geboden worden. Het servicepunt
wordt als een pilot ingesteld bij het
Raayland College. Deze pilot loopt tot
april 2019. Gemeente Venray draagt
50.000 euro bij aan het servicepunt.
Dit bedrag wordt ingezet voor
een professionele coördinator die
maximaal 20 uur per week aan het
servicepunt besteedt. Deze inzet kan
nog worden aangevuld met stagiaires
of iemand die op zoek is naar een
werkervaringsplek.
Het JSP is een initiatief van
BOEI-Limburg, een organisatie voor
jeugdhulp in Noord-Limburg die zich
richt op begeleiding, opvoeding,
educatie en inzicht. Zij is overtuigd
van de kracht die een netwerk van

professionals en jongeren met zich
meebrengt om vraagstukken of
problemen in een vroeg stadium te
tackelen. “Vroegtijdige onderkenning
van zich ontwikkelende problematiek
leidt tot eerder ingrijpen en
daarmee voorkomen van escalatie

van die problematiek”, stelt
zij. Gemeente Venray geeft als
voornaamste doel voor de pilot dat
zij een laagdrempelig inlooppunt
wil op de plaats waar jongeren de
meeste tijd doorbrengen. Een ander
belangrijk doel is dat professionals die

met en voor jongeren werken, elkaar
eerder vinden en beter samenwerken.
Wethouder Anne Thielen: “Zo bereiken
we dat jongeren hun vragen en
zorgen eerder delen en voorkomen
we dat hun problemen onnodig groot
worden.”
BOEI-Limburg heeft in Venlo al
meerdere JSP’s opgezet. Zij heeft
daarom gemeente Venray benaderd
om ook hier aan de slag te gaan met

een soortgelijk concept. Na overleg
met Synthese, het Raayland College
en Gilde Opleidingen is er gezamenlijk
een pilotvoorstel uitgewerkt. BOEILimburg levert een coördinator
om twee JSP’s uit te rollen in de
gemeente. Nu wordt gestart met een
servicepunt in het Raayland College
en vanaf het nieuwe schooljaar wordt
de pilot ook uitgevoerd binnen Gilde
Opleidingen Venray.

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil jij ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de magazijnmedewerker
met oog voor detail, waarmee wij verder kunnen groeien?
Dan zoeken we jou!
Wij zoeken magazijnmedewerkers met de volgende eigenschappen:
• Signaleren van kansen om het
logistieke proces te verbeteren
• Enthousiast en gemotiveerd

• Teamplayer
• Begrijpen (lezen en verstaan) van
• de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

Wij zoeken
magazijnmedewerkers
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

• Wisselende werktijden
• Salaris: € 10,71 - € 11,80 per uur

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou
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verenigingen

Venrayse Singelloop
schenkt fietsen
Stichting Venrayse Singelloop heeft het de afgelopen periode
mogelijk gemaakt dat 25 fietsen geschonken werden aan kinderen die
het niet zo breed hebben thuis. De fietsen werden gekocht van een
donatie die de Singelloop vorig jaar deed aan Stichting Leergeld Venray.
Het doel van stichting Venrayse
Singelloop is om mensen in Venray
en omgeving in beweging te bren
gen. “Het promoten van de loopsport
gaat dan ook hand in hand met
jeugd en sport. Wij dragen daarom
goede doelen die dit ondersteunen
een warm hart toe. Tijdens onze
vierde editie was Stichting Leergeld
Venray ons goed doel”, aldus de
organisatie.
Op 1 oktober ontving Stichting
Leergeld Venray een cheque uit
handen van stichting Venrayse
Singelloop van 4.000 euro.
Dit bedrag was onder andere afkom
stig uit de inschrijfgelden van de
deelnemers aan de Singelloop.
“De deelnemers van de Singelloop
hebben samen dus gezorgd dat er
25 kinderen uit onze gemeente weer
mee kunnen fietsen met hun leef
tijdsgenootjes. Dat zij naar school
of naar de sportvereniging kunnen
fietsen maar vooral dat ze gewoon
mee kunnen doen met de andere
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De Natuurvrienden

Natuurwandeltocht in en
om Merselo
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op zondag 29 april een natuurwandeltocht. Wandelaars kunnen kiezen voor wandelingen van 5 tot en met 40 kilometer. Alle wandelingen starten
vanuit café Den Tommes in Merselo.

kinderen”, aldus het bestuur van de
Singelloop.”Wij als Stichting Venrayse
Singelloop zijn erg blij met de wijze
waarop onze donatie is besteed.
Mooi om te zien dat onze deelne
mers door hun deelname aan de
Venrayse Singelloop op deze manier
iets terug kunnen geven aan de kin
deren uit gezinnen met minimale
financiële middelen en daardoor de
mogelijkheid krijgen om zich sportief
te bewegen.” Leergeld Venray heeft
als missie het voorkomen van sociale
uitsluiting van kinderen uit gezin
nen met minimale financiële mid
delen. Leergeld Venray biedt kansen
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar om te kunnen deelnemen
aan binnen- en buitenschoolse acti
viteiten.
Voor dit jaar staat de vijfde editie
van de Singelloop op de planning, op
zondag 7 oktober. De voorinschrij
ving start op 1 mei.
Kijk voor meer informatie op
www.venraysesingelloop.nl

Avond over
reumatoïde artritis
Reumapatiëntenvereniging Venray eo organiseert op woensdag
2 mei in samenwerking met de Sint Maartenskliniek en het Radboud
UMC een avond over reumatoïde artritis en medicijnen in Venray. De
lezing wordt verzorgd door dokters Karen Bevers en Agnes Eijsbouts,
reumatologen van de Sint Maartenskliniek.
Aandachtspunten die tijdens de
lezing aan bod komen zijn onder
andere het verschil tussen artrose
en reumatoïde artritis, de vraag of
reumatoïde artritis geneesbaar is,
wat de relatie tussen de aandoe
ning en de voorgeschreven medica
tie is en welke nieuwe medicijnen
de komende jaren beschikbaar

zijn voor reumatoïde artritis-pati
ënten. Een apotheker van de Sint
Maartenskliniek geeft uitleg over het
gebruik van medicijnen en dan met
name over deze aandoening.
De avond duurt van 19.30
tot 21.30 uur en vindt plaats bij
zaal De Kemphaan in Venray.
Toegang is gratis.

De route loopt over bospaden, bos
wegen en verharde wegen. De langere
afstanden passeren diverse plaatsen in
de omgeving van Merselo. Vanuit het
startlokaal in café Den Tommes loopt
de route langs de kerk van Merselo om
vervolgens koers te zetten via Op de
Ries naar de Ballonzuilbossen.
De wandelingen van 5 en 10 kilo
meter starten tussen 07.00 en 13.00
uur. Voor de wandelingen van 15 en
20 kilometers kunnen wandelaars
starten tussen 07.00 en 12.00 uur.

Wie de langste routes wil lopen, moet
vertrekken voor 09.30 uur (30 kilome
ter) of 09.00 uur (voor de 40 kilome
ter-route).

loopt verder via Vierlingsbeek naar
Smakt. De grotere afstanden gaan
vanaf Overloon richting Stevensbeek
naar Groeningen. Via Vierlingsbeek en
Maashees wordt koers gezet richting
Holthees waar een samenvoeging is
met de 30 kilometer-route.
Op de rustplaatsen van de
organisatie is eten en drinken
verkrijgbaar en een toilet aanwezig.
Wandelaars van de 30 en 40 kilometer
kunnen in Holthees gebruikmaken van
een caférust.

Pipowagen
In de buurt van de grensweg, op
de grens tussen gemeenten Venray
en Boxmeer staat de pipowagen van
wsv De Natuurvrienden als rustpost
opgesteld. Vanaf deze rustpost loopt
de route naar Overloon, langs het
Oorlogs- en Verzetsmuseum. De route

Wij zoeken een

DTP’er (oproep)
www.kempencommunicatie.nl/vacature

werkt direct

en zo 09
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GEPLUKT Hilly Breukink
dochter. “Die emigreerden toen ze
groot waren allebei naar Nederland.”
Ook Hilly besloot op haar 63e, na haar
pensioen en het overlijden van haar
man, terug te gaan naar Nederland.
“Ik kwam in Venray terecht, de plaats
waar mijn dochter woont. Hier heb ik
nog tien jaar een heel fijne latrelatie
gehad met een Friese man, maar die
is helaas ook overleden.”

Op de hoogte blijven

Ze woonde jaren in Zuid-Afrika, maar is nu alweer een hele poos terug op Nederlandse bodem. In haar huisje in Venray zit ze helemaal op haar
plaats. Ze houdt van vrolijke dingen en blijft graag op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. Deze week wordt Hilly Breukink (88) geplukt.
Hilly groeide samen met één
zus en twee broers op in Utrecht.
Ze maakte de lagere school af en ging
toen naar de mulo. “Dat was toen niet
vanzelfsprekend. Al mijn klasgenootjes
gingen naar de huishoudschool,
maar mijn moeder wilde dat ik naar
de mulo ging. Ze had zelf ook altijd
graag willen studeren, maar heeft die
kans nooit gekregen. Voor mij wilde

ze daarom geen deuren sluiten.”
Hilly behaalde haar mulodiploma
en volgde daarna verschillende
avondstudies. “Stenografie, typen
en privésecretaresse”, vertelt ze.
“Uiteindelijk kwam ik aan het werk
bij gemeente Zuilen. Ik typte daar
de brieven voor de burgemeester.
Een leuke baan, waar ik veel
waardering kreeg.”

PUZZEL

‘We gaan met z’n
allen of we gaan niet’
Ook de wederopbouw verliep
moeizaam. Haar ouders besloten
daarom met het hele gezin naar ZuidAfrika te emigreren. Hilly, die gelukkig
was met haar baan in Nederland,
wilde helemaal niet mee. “Maar mijn
vader zei: ‘we gaan met z’n allen, of
we gaan niet.’ Dus ik ben meegegaan.
Ik heb er nooit spijt van gehad, maar
er zijn daar wel momenten geweest
waarop ik Nederland en mijn baan
miste.” In Zuid-Afrika ging het Hilly

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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GERANIUMS V.A. 0,50 • DAHLIA 0,50
MILLION BELLS 0,75

MEER DAN 200 SOORTEN EN KLEUREN ZOMERBLOEIERS
HANGPOTTEN 3 KLEUREN € 5,00 VOLOP KEUS BIJ DE BLOEMENREUS
OPENINGSTIJDEN: ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur / za 9.00 tot 18.00 uur
12A,VEULEN
KWEKERIJ DE LIFRA LORBAAN
T: 06 14 21 76 97

Klikgebit en Kunstgebit
> 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

Oplossing vorige week:

7
3

echter ook goed. Ze vond een baan
bij een grote handelsbank, waar
ze veel kansen had om door te
groeien en ze was gelukkig. Via haar
werk ontmoette ze ook haar man.
“Hij kwam bij mij aan de toonbank”,
lacht ze. De vonk sloeg over en het
stel trouwde, na eerst een poos
gespaard te hebben. Samen kregen
ze twee kinderen, één zoon en één

U kunt bij ons terecht voor:

2

4

8

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Toen Hilly pas 10 jaar was, brak in
Nederland de Tweede Wereldoorlog
uit. “Het leven in Nederland werd
toen een stuk moeilijker. Op een
gegeven moment ging alles op
distributiebonnen.” Hilly en haar
broers en zus woonden een tijdje
bij familie zodat hun ouders het
wat ruimer hadden. “Ik woonde
een half jaar bij mijn grootouders in
Drenthe, mijn broers en zus bij andere
familieleden. Het waren moeilijke
tijden.”

Niets doen is niets voor Hilly.
Ze blijft graag op de hoogte van wat
er in de wereld gebeurt en leest
daarom veel. “Ik heb de Elsevier, de
National Geographic en ik lees veel
Engelse literatuur. Ook kijk ik televisie,
de BBC en het journaal. Zo blijf ik
goed op de hoogte.” Een andere
nieuwe hobby van Hilly is haar laptop.
Ze lacht: “Ik mail bijvoorbeeld veel
met mijn kinderen, kleinkinderen
en andere familieleden. Mijn zoon,
die in Driebergen woont, is mijn
‘teamviewer’ en helpt me veel. Zo blijf
ik toch goed bij de tijd.” Naast het
bij de tijd en op de hoogte blijven, is
Hilly enorm creatief. “Ik schrijf rijmpjes
en verhalen. Over ontwikkelingen in
Nederland en in de wereld en over
mensen. Soms doe ik het een hele
tijd niet, dan kom ik weer iets tegen
waar ik iets over schrijf”, vertelt ze.
Daarnaast houdt ze zich bezig met
breiwerk, gaat ze bijna iedere zondag
naar de protestantse kerk en puzzelt
ze graag. “Ik ben dol op sudoku’s.”
“Het leven in Nederland is heel
anders dan dat in Afrika”, vertelt Hilly.
“Ik heb een heel fijne tijd gehad in
Zuid-Afrika, maar net zo blij ben ik
dat ik nu weer hier woon. Ik voel me
veilig, heb leuke buren en ben dichtbij
mijn kinderen en kleinkinderen.
Dat die er altijd voor me zijn, ervaar ik
als een groot voorrecht. Ik ben enorm
gelukkig in Venray.”
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www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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winkel&bedrijf
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Geldig t/m 01-05-2018

Tijd voor zomerbloeiers!
Calibrachoa
‘Carnaval’

12 cm pot, div. mixen
Uit eigen kweek!
Van € 2,99/st.

99
1

Blauwe regen
Wisteria

In alle kleuren,
vol knop,
80-200 cm hoog.

Sundaville
Piramide of rek,
75 cm hoog.
Alle kleuren.
Van € 14,99/st

9

95

Koningsdag geopend
van 9.00-18.00 uur.
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl
Bekijk al onze aanbiedingen op: www.plantencentrumvelden.nl

-20%
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opinie 11

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 16

Politieke partijen horen zich vast te houden aan standpunten
Van alle stemmers op onze poll vindt 80 procent dat politieke partijen zich,
ook in coalitieonderhandelingen, vast moeten houden aan hun standpunten.
Slechts één op de vijf vindt dat niet nodig. Dat blijkt uit de poll die we u twee
weken geleden voorlegden.
Tijdens het coalitieproces worden ideeën uitgewisseld, over en weer voor
stellen gedaan, leren de partijen elkaar beter kennen, maar worden bovenal
compromissen gesloten. Veel mensen zien wel in dat er geen ontkomen aan
is: water bij de wijn doen, moet. Daar is geen ontkomen aan. Waar veel stand
punten elkaar kruisen, sneuvelen er enkele om zodoende een samenwerking
tot stand te kunnen brengen. Sommige partijen moeten water bij de wijn
doen om überhaupt een zegje te kunnen hebben in de coalitie. Liever dat er
een paar standpunten sneuvelen, dan dat een partij helemaal niet in de coa
litie komt. Democratie is nu eenmaal gefundeerd op het feit dat iedereen iets

te zeggen heeft.
Anderzijds kun je het zien als kiezersbedrog als een partij inlevert op
bepaalde punten, om op die manier samen te kunnen werken met andere
partijen. Veel kiezers hebben na een hoop wikken en wegen een keuze kun
nen maken voor een partij. Eén bepaald standpunt kan de doorslag vormen
voor de stemkeuze. Wat is de waarde van die stemkeuze als juist het door
slaggevende punt sneuvelt?
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belang
rijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze
Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de
stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw mening
via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Zorgen
Ook rookruimtes moeten verboden
worden eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het rookverbod in de horeca wordt steeds beter nageleefd. Dat blijkt
uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Intraval in opdracht van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ruim 90 procent van de
onderzochte cafés en discotheken blijkt echt rookvrij. Roken in de horeca is
verboden omdat alle bezoekers en werknemers recht hebben op een rookvrije
omgeving.
Een aantal uitgaansgelegenheden hanteert echter nog een zogenaamde
rookruimte: een ruimte waar bezoekers wel mogen roken en die afgesloten is
van de rest van de gelegenheid. Vaak komt hier ook geen bediening, omdat
personeel recht heeft op een rookvrije werkplek. Er is nu echter ook een roep
om deze rookruimtes ook te verbieden. Ze moedigen de laatste rokers alleen

a

maar aan om hun gedrag voort te zetten en creëren een soort ‘solidariteit’
onder rokers die samen in de ruimte zitten. Stoppen wordt daardoor ontmoe
digd. Daarnaast moet zo’n ruimte ook schoongemaakt worden en dat is natuur
lijk nooit een ‘rookvrije’ werkplek.
Daarentegen zou het afschaffen van rookruimtes wel heel ver gaan
en is het een ultiem bewijs van de betutteling van onze regering: men
sen hebben nog altijd de vrijheid om zelf te kiezen of ze gaan roken of niet.
Horecagelegenheden zouden ook zelf de keuze moeten hebben of ze een
rookruimte aanbieden of niet. Rokers nog verder in het gedrang brengen werkt
alleen maar averechts, daar gaan echt niet meer mensen van stoppen.
Ook rookruimtes moeten verboden worden. Wat vindt u?

Er is weer heel wat te doen
rondom de zorg: 335 miljoen
erbij voor de verpleeghuiszorg, genoeg voor zevenduizend voltijdsbanen.
Ook hoorde ik dat er al de
mogelijkheid bestaat om door
DNA-specialisten een persoonlijk onderzoek te laten doen
naar mogelijk te ontwikkelen
ziektes en aandoeningen, dit
om financieel zo efficiënt
mogelijk hiermee om te gaan,
en preventief alvast te kunnen onderhandelen met je
toekomstige behandelaar…
Wat is zorg eigenlijk?
En moet het zoveel geld kosten?
Ik heb er wel een mening over
als zorgprof en durf overtuigend
te zeggen dat je juist met mínder geld én personeel betere
zorg kunt leveren. Zorg is aandacht en liefde geven, én een
zinvolle dagbesteding.
Ziektes ontstaan niet alleen
vanuit een genetische achtergrond (daar kun je weinig aan
veranderen), maar zeker ook
vanuit verveling, zorgen en het
verliezen van je identiteit.
Niet dat iedereen in een verpleeghuis zijn of haar identiteit
verliest, maar er is meestal
weinig of geen gelegenheid tot
het hervatten van de leuke en
ontspannende bezigheden die
men thuis wel deed. Wat waren
dan die bezigheden? Daar kom
je alleen achter door echt aandacht te geven aan de persoon
en het niet meteen over te laten
aan een psycholoog of geestelijk
verzorger. Vaak is de middagmaaltijd het enige lichtpuntje
van de dag en zelfs daar ontbreekt vaak de liefde. Er was
echter een collega die het
’echte’ zorgen naar mijn mening
ook volledig begreep.
Haar buurman was melkveehouder en daarom nam ze wekelijks
een paar liter rauwe melk mee,
die ze in het verpleeghuis
kookte en er werkelijk mee
toverde! De hele afdeling was
gevuld met de zoete en verleidelijk geur van haar culinaire
kunsten. Échte zorg is rijstepap
van gekookte rauwe melk,
met kaneel en suiker, en bijna
kosteloos...
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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.

Veranderen en vooruit
Het is nog maar vier weken geleden dat de kiezer VENRAY Lokaal
heeft beloond als tweede partij in de nieuwe Venrayse gemeenteraad.
Het CDA was en is de grootste partij gebleven en is dan als eerste aan zet
om een coalitie te vormen. Om een meerderheid in de coalitie te krijgen
zijn er nu eenmaal meerdere partijen nodig.
Het CDA (negen zetels) zou met
VENRAY Lokaal (vijf zetels) in principe
de meerderheid hebben: een krappe
52 procent. In het belang van onze

mooie gemeente is het zeer gewenst
om een stevige meerderheid te heb
ben, maar eveneens een goede oppo
sitie. Elkaar scherp houden en positief

kritisch controleren dat is wat de
kiezer vraagt van de gemeenteraad.
VENRAY Lokaal heeft drie open,
constructieve gesprekken gehad met
het CDA over mogelijke deelname
aan de nieuwe coalitie. Die waren
ook nodig omdat op bijvoorbeeld de
onderdelen duurzaamheid, intensieve
veehouderij, handhaving en onder
delen van de zorg duidelijke program

matische verschillen zijn. Het is dan
de kunst om tijdens de gesprekken
voldoende vertrouwen te krijgen om
tot overbrugging van de verschillen te
komen. Immers, wanneer vooraf alles
wordt dichtgetimmerd, komt er nooit
een akkoord. In de politieke verhou
dingen in Venray moet je nu eenmaal
bruggen slaan. Afgelopen vrijdag
heeft het CDA bekendgemaakt dat er

vertrouwen is in een nieuwe coa
litie van CDA, VENRAY Lokaal en
D66, samen goed voor zeventien
zetels. De klus die nu voor ligt, is
een zodanig coalitieprogramma te
schrijven dat de verkiezingsslogan
van VENRAY Lokaal, ‘Veranderen
& Vooruit’, hierin herkenbaar is.
Wij hebben er vertrouwen in.
Fractie VENRAY Lokaal

Rooy, miën dorp in de Piël
Vandaag staan we in het land aan de vooravond van de zesde
Koningsdag. In Venray aan de vooravond van een nieuwe coalitie voor de
komende vier jaar.
Vorige week werd bekend
gemaakt dat het CDA met Venray
Lokaal en D66 het formatieproces
start om te komen tot een coalitie
akkoord. Een coalitieakkoord waarin
we gezamenlijke ambities opnemen
voor een duurzame economische
groei in Venray, innovatief onder

nemerschap en een transitie op het
gebied van energie. Ambities die gel
den voor onze inwoners, voor Venray.
Waar tijdens Koningsdag voor
namelijk wordt stilgestaan bij onze
koning en de trots op ons land met de
oranje kleuren en de blauw-wit-rode
vlag, is het voor mij ook altijd een
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moment om stil te staan bij ons eigen
Venray. Met Koningsdag en de festi
viteiten daaromheen loopt ons cen
trum vol en eren we de inwoners die
koninklijk zijn onderscheiden vanwege
hun belangeloze inzet voor de samen
leving. Elk jaar speelt Euterpe, onze
koninklijke harmonie dan ons eigen
lied voor deze mensen. Dan ben ik
niet alleen trots op onze oranje kleu
ren, maar ook ons eigen gemeentewa
pen met de bijtjes.

Het is nu belangrijk dit trotse
gevoel op Venray, een gemeente aan
de Maas en in de Peel vertaald te krij
gen in een coalitieprogramma. Onze
inzet is dat Venray een gemeente blijft
waar het goed wonen is, voldoende
werkgelegenheid kent en onze inwo
ners de kansen biedt talenten te ont
wikkelen. Zodat iedereen zich koning
voelt in ons eigen Venrayse land.
Anne Thielen,
CDA Venray

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN

CNC OPERATOR
Oerlikon Eldim (NL) B.V. – Onderdeel van Oerlikon
Metco - vervaardigt en bewerkt onderdelen voor
vliegtuigmotoren en industriële gasturbines.
Eldim maakt gebruik van moderne technologieën
zoals: vonkverspaning, electrochemisch
bewerken, CNC-draaien en –frezen. De ruim 270
medewerkers werken in zelfsturende teams en
zijn verantwoordelijk voor hun eigen productie
en kwaliteitsbewaking. De Eldim groep bestaat
uit drie vestigingen Eldim Lomm (NL) Eldim
Debrecen (HU) en Neomet (EN).
Je belangrijkste taken:
Je vervaardigt en bewerkt hoogwaardige turbineonderdelen met behulp van CNC-gestuurde
machines. Je bestudeert de technische tekeningen,
werkvoorschriften en programma’s. Je spant
producten op en ziet toe op het bewerkingsproces.
Tussentijds voer je kwaliteitscontroles uit en ben
je in staat om verschillende meetmiddelen te
hanteren.
De operator is een allround medewerker die alle
activiteiten beheerst en ook problemen zoals
kleine verstoringen oplost. De operator voert
zowel productietaken als regeltaken uit.
Je profiel:
• Je bent in het bezit van het diploma VMBO
metaal of vergelijkbare opleiding.

m/v

• Je hebt aantoonbare ervaring in conventionele
bewerkingen en meettechnieken binnen de
metaalindustrie, specifiek op het gebied van
draaien / slijpen / frezen.
• Je hebt basis programmeerkennis (het
bedienen en instellen) van bijvoorbeeld
Siemens en Fanuc-besturingen.
• Aanvullende cursussen CNC slijpen, draaienen frezen (SOM/TOC/ROC) gevolgd
• Uitgebreide materialen- en productkennis.
• Kennis van snijcondities, vorm- en
plaattolerantie en (snij-)gereedschappen
• Kennis van 1e lijnsonderhoud, storing analyse
en oplossingen zoeken
• Je bent resultaatgericht, een teamspeler,
kwaliteitsbewust, leergierig en accuraat.
• Je bent bereid om in 2, 3 of 5 ploegendienst te
werken
Wij bieden:
Een inspirerende en dynamische functie in een
internationaal georiënteerde werkomgeving, waarin
techniek en klantgerichtheid hand in hand gaan.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV naar:
Oerlikon Eldim (NL) BV., t.a.v. de afdeling Human
Resources, Spikweien 24, 5943 AD Lomm of per
e-mail naar: Eldim.recruitment@oerlikon.com.
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15 VRAGEN

jongeren 13

aan
Demi Boom

Volwassen
heidsleer
Achttien worden is
vreemd. En dan bedoel ik
natuurlijk niet echt het achttien worden, dat gebeurt
automatisch. Je kunt je leeftijd niet kiezen en vaststellen,
hoe mooi dat ook zou zijn.
Waar ik mee in mijn maag zit,
is dat er ergens in een wet
staat vastgesteld dat iedereen
die achttien is geworden, oud
genoeg is om opeens om te
kunnen gaan met allemaal
rechten en plichten waar hij of
zij nooit van gehoord of over
nagedacht heeft.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Demi Boom
15 jaar
Metameer
Leunen

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag onzichtbaar willen zijn.
Buiten dat het me grappig lijkt om
onzichtbaar te kunnen zijn, denk ik dat
ik dan ook wel een baan zou kunnen
krijgen bij de CIA.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik ooit heb gekre
gen: ‘Hard werken verslaat talent, als
talent niet hard werkt’. Dit advies heb
ik van mijn vader gekregen. Het is ook
de slogan van mijn favoriete voetbal
club, PSV uit Eindhoven.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?

Dan zou ik kiezen voor Batman, want
dat is mijn favoriete superheld.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie vertelt altijd dat ik als
klein meisje altijd overal naar toe
wilde rennen. Ook al gingen we met
de fiets of lopend, ik wilde altijd ren
nen. En dat heeft er uiteindelijk toe
geleid dat ik op atletiek ben gegaan.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben echt verslaafd aan het kijken
van series. Ik kan soms wel uren naar
een bepaalde serie kijken.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Het moment dat ik Nederlands kam
pioen hoogspringen werd. Tijdens die
wedstrijd sprong ik ook een nieuw
record en gaf dat echt een vet gevoel.
Is er een liedje waar je speciale herinneringen aan hebt?
Dat is aan ‘The eye of the tiger’ van
Survivor. Dit is altijd mijn oppepliedje
voordat ik aan een wedstrijd begin.

Wat is je droombaan?
Van kleins af aan wilde ik altijd
politieagente worden. Maar
dit is naarmate ik ouder ben
geworden, veranderd. Nu zit
ik in mijn eindexamenjaar en
ga ik volgend jaar de opleiding
marketing communicatie &
evenementorganisatie volgen.
Deze opleiding is op de ROC Young
Talent Academy in Nijmegen.
Met deze opleiding kan ik sport en
school zo goed mogelijk combineren.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is mijn doorzet
tingsvermogen. Ik doe alles om een
bepaald doel te halen en blijf door
gaan tot dat het me lukt. Mijn slecht
ste eigenschap is dat ik soms te
perfectionistisch ben.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Haha, dat verschilt vaak bij mij. Nu is
het de lachende emoji met dichtge

knepen oogjes. Ik gebruik deze smiley
in verschillende situaties.
Introvert of extravert?
Ik ben extravert, omdat ik graag bij
mensen in de buurt ben en het leuk
vind om een praatje te maken.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een wereldreis. Dit lijkt me echt
gaaf om te doen. Zo kan je alle
verschillende culturen zien en kom je
op plekken waar je anders nooit zou
komen.
Wat zou je nooit weggooien?
Dat is makkelijk: mijn geboorteknuffel.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto met mijn hond Jimmy, omdat
ik deze naar iemand op Snapchat
wilde sturen.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby en sport is atle
tiek. Daarnaast vind ik het leuk om
met vriendinnen af te spreken, PSV te
volgen en natuurlijk series te kijken.

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

Waarom ook achttien? En
waarom is dit voor iedereen
gelijk? Ik ken genoeg mensen
die vanaf hun zestiende al
verantwoordelijk en verstandig
genoeg zouden zijn om veilig
auto te rijden, een zorgverzekering af te sluiten of hun belastingen te doen. Maar waarom
zou dat betekenen dat ik dat op
dezelfde leeftijd ook zou moeten kunnen?
Het zou helpen als we dit
soort dingen op school zouden
behandelen. Ik denk dat iedereen er baat bij heeft als we
lessen zouden krijgen over
belasting betalen. Dit wordt bij
economie al een beetje behandeld, maar niet heel uitgebreid.
Je krijgt het vooral zodat je het
eens een keertje gezien hebt,
maar ik denk dat we aan meer
behoefte hebben. Zoals hoe je
een verzekering kiest en afsluit,
hoe je je aanmeldt voor een
studie of hoe je in het buitenland soortgelijke problemen op
kunt lossen. Maak er een vak
van en noem het ‘volwassenheidsleer’ of zo. Dat zou de
overgang van ‘jongere’ naar
‘nuttig onderdeel van de
samenleving’ veel gemakkelijker maken.
Tom

14

sport
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Zo snel mogelijk 160 traptreden op

De Hoge Beek decor voor Traploop Run
In De Hoge Beek, het hoogste gebouw van Venray, wordt op zondag 27 mei een traplooprun georganiseerd.
De deelnemers rennen tijdens de run zo snel mogelijk de 160 treden die het gebouw kent op.
Initiatiefnemer Dave Ewalts had
al vaker van traploopruns gehoord en
het idee om ook zo’n run in Venray te
organiseren, zat dan ook al een paar
jaar in zijn hoofd. “Het past bij mij.
Ik ben altijd op zoek naar iets nieuws
voor in de regio en als personal trai
ner zet ik graag mensen in beweging,
letterlijk en figuurlijk.” En dus ging hij
kijken naar de mogelijkheden. Hij ging
in gesprek met de gemeente en had al
snel een locatie op het oog. “De Hoge
Beek aan de Noordsingel is het hoog
ste gebouw van Venray. De deelne
mers kunnen zo na een aanloop van
100 meter de tien verdiepingen en in
totaal 160 treden oprennen onder het
motto ‘één obstakel, één doel: de top.’
Als ze de top hebben bereikt, kun
nen ze daar van het uitzicht genieten,
waarna ze met de lift weer naar bene
den gaan.”
Ewalts wilde ervoor zorgen dat
het evenement voor iedereen is.
Daarom zijn er verschillende rondes.
“In de individuele ronde rent één
persoon de tien verdiepingen zelf op.
Bij de estafette wordt de run verdeeld

over twee personen. Op de vijfde ver
dieping kan de eerste van het duo het
stokje overgeven aan de tweede. De
run voor de jeugd gaat tot de vijfde
verdieping.” Naast deze variaties is er
nog een speciale ronde: de brandweer
serie. “Bij deze ronde gaan brandweer
lieden in teams van drie naar boven,
compleet in uitrusting en met bepak
king. Zij hebben voor hun werk soort
gelijke trainingen en we hopen ze
met de traplooprun te prikkelen om te
laten zien wat ze kunnen.”

Bucket list
Zo’n run kan een leuke uitdaging
zijn voor je bucket list, stelt Ewalts.
“Want wanneer doe je nu zoiets?.
Maar ook als je jezelf gewoon eens
wilt uitdagen, is dit zeker interessant.”
De veiligheid van de deelnemers
heeft de organisatie op zoveel moge
lijk manieren geprobeerd te garande
ren. Zo zijn er EHBO en AED aanwezig
tijdens het evenement. Ook bij de
run zelf is gedacht aan de veiligheid.
“We rennen bijvoorbeeld alleen naar
boven. Als je dan valt, is de weg naar

de trap korter dan wanneer je valt tij
dens het naar beneden rennen”, legt
hij uit. “Het risico op blessures is er
natuurlijk altijd, maar dat is er ook bij
judo of voetbal.”
Omdat de run plaatsvindt in het
flatgebouw De Hoge Beek, is er een
samenwerking met de bewoners
gestart. Ewalts: “We hebben een
presentatie gegeven aan de bewo
ners om zo betrokkenheid te creëren.
De reacties waren boven verwachting
positief. Ze dachten mee en kwamen
met aanvullende ideeën. Verschillende
bewoners willen bovendien tijdens
het evenement als vrijwilliger helpen.
Ook wordt de gezamenlijke ruimte van
gebruikt voor de horeca tijdens de run.
Die horeca wordt door de bewoners
verzorgd en de inkomsten zijn dan
vanzelfsprekend ook voor De Hoge
Beek.”
De traplooprun vindt plaats
op zondag 27 mei tussen 10.00 en
14.00 uur. Kijk voor meer informa
tie op www.viestyle.nl of op de
Facebookpagina van personal trainer
Dave Ewalts.

Strijd om degradatie

Venray wint eindelijk weer eens
Door: voetbalvereniging SV Venray
Op zondagmiddag 22 april stond de wedstrijd tussen het eerste elftal van SV Venray en Geldrop op het
programma in de 1e klasse D. Geldrop focust zich op promotie en hield enkele basisspelers op de bank.
Venray moest belangrijke punten halen in de strijd om degradatie. Afgelopen week maakte trainer Sijbers
plaats op de bank, de leiding is nu in handen van interim-duo Ivo van der Weerden en Gert-Jan Wismans.
Venray begon sterk aan de
wedstrijd. In de eerste minuut kreeg
Venray een hoekschop, genomen
door Dani Litjens. Dani speelt de bal
kort op Armend Shala, die de bal
voorgaf. De bal werd met een hakje
verlengd en vervolgens werd een
schot gelost. In eerste instantie
redde doelman Yannick Derix, maar
in de rebound schoot Stef van Dijck

verwoestend via de onderkant van de
lat in de rechterkruising, 1-0.
In de 52e minuut kreeg Venray
de eerste kans van de tweede helft.
Bram Vievermans zette op het mid
denveld zijn lichaam tussen de tegen
stander en de bal. Hij dribbelde naar
het doel en schoot de bal net naast.
De volgende kans liet niet lang op zich
wachten toen Touratzidis alleen op
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het Geldropse doel afstevende. Hij liep
echter te lang door.

Rode kaart
In de 58e minuut kwam Venray
toch op een 2-0 voorsprong.
Terwijl Geldrop het spel steeds ver
der op de helft van de thuisploeg
liet afspelen, kreeg Venray na een
counter een ingooi bij de hoekvlag.

Dimitrios Touratzidis maakte een actie
buitenom en gaf de bal voor naar
Armend Shala. Die schoot de bal een
voudig binnen. In de 64e minuut volgde
een rode kaart voor de drie minuten
eerder ingevallen Tugberk Yildrim, die
zich even liet gaan na een verloren
duel en een slaande beweging maakte
richting Stef van Dijck. In de 68e minuut
vond aan Venrayse zijde een dubbele
wissel plaats. Danny Pelzer verving
Armend Shala en Rick Egelmeers kwam
in het veld voor Dani Litjens. Dit bleek
een beslissende ingreep van het trai
nersduo. Venray kreeg weer grip op het
middenveld.

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

In de 72e minuut werd het 3-0.
Bram Vievermans gaf een steekpass
op Touratzidis, die de bal goed mee
nam en binnenschoot. Precies een
minuut later werd het ook nog 4-0:
invaller Pelzer gaf een voorzet vanaf
de rechterkant op de veelscorende
nummer 9 en ook nu weer schoot hij
binnen. Maar ook doelman Dirk van
Enckevort hield zijn doel niet schoon.
Spits Patrick Philippart schoot vanaf
25 meter met zijn linker de bal in de
rechterkruising. Van Enckevort kon er
nog wel een handje tegen krijgen,
maar dat was niet genoeg om de nul
te houden. Eindstand 4-1.

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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ActiveRooy behoudt plek in derde divisie
Door: Anne Janssen, volleybalvereniging Active Rooy
De dames van het eerste team van Active Rooy uit Venray speelden zaterdag 21 april hun laatste wedstrijd
van het seizoen in de warme sporthal van Ledub d2 in Budel. En wat voor een wedstrijd, alles stond nog op het
spel, zouden ze de plek in de derde divisie kunnen behouden, zou er PD gehaald gaan worden of zou er zelfs
gehandhaafd gaan worden? Het werd uiteindelijk 3-1 voor ActiveRooy.
Na een turbulent seizoen met een
nieuw team, spelers die nog nooit
divisie hadden gespeeld, geen trainer
en vele wedstrijden zonder coach,
wilden de dames er voor zichzelf een
mooie afsluiter van maken. Ledub
stond op plek 3 met nog kansen op
plek 2 (PD), ActiveRooy op plek 11 en
had nog kansen op plek 10 (PD) en
plek 9 (handhaving).
In de eerste set met in de basis
Lieke, Iris, Famke, Maud, Loes, Kiki en
Anne ging ActiveRooy meteen goed
van start. De eerste punten werden vol
overtuiging gepakt en de druk werd
meteen bij Ledub neergelegd. De eer

ste set werd vol overtuiging binnen
gesleept. Er werd genoten, de punten
werden gevierd en Budel wist niet
wat hen overkwam. In de tweede set
stormden ze door. Alle ballen werden
met volle overtuiging binnen de lijnen
geslagen aan de kant van Ledub. De
tweede set was binnen met 12-25.

Duidelijke boodschap
van de coach
Maar dan de altijd beruchte derde
set. ActiveRooy keek al snel tegen
een achterstand aan van 8-2. Na een
time-out werden ze met een duide

lijke boodschap van coach Hans terug
het veld in gestuurd. Er moest weer
geknokt gaan worden en dat deden
ze. Ballen die in het blok geslagen
werden, werden van de grond gehaald
door Kiki. Daardoor kregen de aan
vallers weer vertrouwen en begon
nen weer te scoren. Het stond opeens
weer 19-19. Toch liet Active de set
met een paar stomme fouten gewoon
gaan, 25-21 voor Ledub.
In de allerlaatste set van het sei
zoen werd weer gevolleybald zoals in
de eerste twee sets. Loes verdedigde
knap een aanval, de bal ging het
veld uit, maar daar was Lieke en die

Spanning is toegenomen

Oostrum laat punten
liggen in gelijkspel
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste elftal van SV Oostrum heeft in de titelrace enkele punten gemorst, waardoor de spanning bovenin
de competitie nog verder is toegenomen. Deze week had het team weer een dubbel programma, wat toch wel
zijn tol lijkt te eisen bij de rood-witten.
Allereerst was er donder
dag 19 april de wedstrijd tegen de
100-jarige middenmoter SVEB uit
Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Oostrum begon de wedstrijd slecht.
Het eerste kwartier was dan ook voor
SVEB, dat enkele speldenprikken uit
deelde. Gaandeweg de eerste helft
werd Oostrum sterker en kreeg het
enkele dotten van kansen. Paal, lat en
pech stonden de openingstreffer ech
ter lang in de weg en met 0-0 werd de
rust bereikt.
De ban werd 10 minuten na rust
gebroken toen Joep Cornelissen een
doorgekopte bal van Chris Wilschut tot
doelpunt volleerde, 1-0. Hierna had de
koploper de wedstrijd moeten beslis
sen maar opnieuw hielden de lat en
jammerlijk falen in de afwerking SVEB
in leven. Dit brak uiteindelijk danig op

toen libero Tom Aerts 10 minuten voor
tijd de gelijkmaker na een corner bin
nenkopte, 1-1. Dit werd ook de eind
stand.

Lastige opgave
Drie dagen later kwam de kans op
revanche tegen Hegelsom. Oostrum
begon wel aardig en al snel waren de
eerste kansen te noteren. Zoals wel
vaker de laatste tijd bleek het scoren
een lastige opgave. Op slag van rust
werd de voorsprong toch een feit toen
Chris Wilschut een corner van de rech
terkant binnenschoot, 1-0.
Direct na rust werd deze voor
sprong echter alweer teniet gedaan
toen Bas Stappers uiterst koel een
onoverzichtelijke situatie in het
zestienmetergebied van Oostrum
afsloot met een bekeken schuiver,

1-1. Oostrum moest komen en deed
dit ook wel, maar de absolute vorm
is op dit moment niet aanwezig.
Toch kwamen de rood-witten weer
op voorsprong toen libero Ruben
Nohlmans een aangesneden vrije trap
bij de tweede paal binnenkopte, 2-1.
Hierna verzuimde Oostrum de wed
strijd in het slot te gooien. Het liet
Hegelsom zelfs nog terugkomen toen
Dorian Teensma een counter bekeken
binnenschoot, met 2-2 was het einde
wedstrijd.
Twee dure puntverliezen binnen
enkele dagen zorgen ervoor dat het
aan kop van de vierde klasse E onge
meen spannend is en de slotfase van
deze competitie een ware thriller lijkt
te gaan worden. Komende zondag
staat allereerst de lastige uitwedstrijd
tegen Kwiek Venlo op het programma.

gooide de bal hoog op het net. Die bal
belandde ergens in het midden, maar
dat maakte Iris niks uit, die sloeg de
bal gewoon even binnen de 3 meter.
Zo werd er gestreden voor de laatste
punten en het scorebord gaf het dui
delijk weer, 24-20 voor ActiveRooy.
Dat allerlaatste punt bleek toch
niet zo makkelijk. Er werd wel gevoch
ten, maar er werd niet gescoord.

24-23 voor ActiveRooy, nog een kans.
Met een perfecte pass naar Lieke,
een supersnelle setup op het midden,
sloeg Famke de allerlaatste bal keihard
binnen, 3-1 voor ActiveRooy.
Met het verlies van Sittard en de
te magere winst van Polaris steeg
ActiveRooy naar plek 9 in de compe
titie, wat betekent dat het team zich
handhaaft.

Classens ondanks
hogere klasse toch
in prijzen
Door: ruitersportvereniging De Eendracht
Marcel Classens van ruitersportvereniging De Eendracht uit
Castenray viel zondag 22 april in de prijzen tijdens een selectiewedstrijd voor regio Noord-Limburg.
Deze selectiewedstrijd werd
georganiseerd door de rijvereniging
en ponyclub uit Ottersum en werd
verreden op hun eigen clubterrein.
Marcel Classens was met zijn
paard Highlight ook van de partij.
Deze keer startte het duo in een
hogere klasse dan gebruikelijk, het
dressuur klasse M1. En ondanks dat

het een hogere klasse was, wist zij
een prijs te bemachtigen, een vierde
prijs.
Voor Classens was de uitslag
van de selectiewedstrijd belangrijk
om in aanmerking te komen voor
een eventuele afvaardiging naar de
Limburgse Kampioenschappen in
augustus.

Overtuigende zege
korfbaldames
Door: korfbalvereniging SVOC’01
De dames van het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray
mochten zondag 22 april aantreden op het veld van Avanti in Schijndel.
Ondanks de lange rit begon
SVOC’01 sterk aan de wedstrijd.
Binnen enkele minuten wist
het team een voorsprong van
0-1 op het scorebord te zetten.
Mooie uitgespeelde kansen werden
gecreëerd, maar scores bleven uit.
Na verloop van de wedstrijd
werden steeds meer kansen benut
en ging SVOC’01 met een ruime
voorsprong, namelijk 0-5, de rust
in. In de rust was de boodschap

duidelijk, belonen door te
scoren. En dat is wat in de eerste
10 minuten van de eerste helft
gebeurde. Drie doelpunten werden
gemaakt aan de kant van SVOC’01.
Met nog een aantal mooie kansen
werd de wedstrijd uiteindelijk met
1-10 beslist door SVOC’01. Sofie en
Rian scoorden daarvan drie keer,
Marloes twee keer en ook Inge en
Elien namen een punt voor hun
rekening.

unieke plantenbeleving

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

€ 99,- per stuk

n
Eénjarige plante
en kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden
Koningsdag geopend
van 9.00-17.00 uur

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Venraynaar doet mee aan dansshow

‘Dansen is mijn uitlaatklep’
Voor Ricardo Hendriks uit Venray, in de danswereld beter bekend als Goofy G. Soul, is vrijdag 27 april een
spannende dag. Die avond wordt de eerste aflevering van het RTL-programma Time to Dance uitgezonden, een
danswedstrijd waarvan Ricardo één van de deelnemers is.

richtte hij in 2015 dansschool Soul
Community in Venray op. “Ik leerde
mijn vrouw kennen bij een auditie.
We werden niet aangenomen,
maar vonden wel elkaar”, lacht hij.
“We willen vooral leerlingen zelf
laten dansen bij Soul Community.
Je kunt iedereen pasjes leren,
maar er zit meer achter. Ze moeten
niet als groep, maar als zichzelf
dansen. Je hoeft je als danser niet
te conformeren naar de standaard,
je moet juist je eigen karakter laten
zien.”

Nieuw avontuur

“Ik begon met dansen vanaf het
moment dat ik voor het eerst muziek
hoorde”, begint Ricardo. “Toen ik
3 jaar oud was, gaf mijn moeder
me op voor danslessen. Die passie
voor dansen heb ik ook zeker van
haar, zij was danseres. Ik ben ermee
opgevoed.” Dans is altijd belangrijk
gebleven in Ricardo’s leven. Hij
volgde een dansopleiding in Arnhem
en trad in verschillende duo’s en

groepen op met eigen dansshows
of als achtergronddanser bij andere
artiesten. “Ik wil gewoon performen”,
legt hij uit. “Het liefst in mijn eigen
show. Ik wil iets van mezelf laten zien
aan het publiek. Een show geven,
een hele menigte los laten gaan. Die
wisselwerking van energie met het
publiek, daar kick ik op. Met dansen
kan ik mijn ei kwijt, het is mijn vorm
van zelfexpressie. Een uitlaatklep.”

Ondanks dat Ricardo pas 25 jaar
oud is, heeft hij al een hoop bereikt
op dansgebied. Hij maakte deel
uit van dansformaties The Soul
Selected Family en Soul Catz, trad
op naast artiesten en dj’s als Eva
Simons, Gers Pardoel, David Guetta,
Afrojack, Tiësto en Hardwell en werd
verschillende keren Nederlands
kampioen bij danswedstrijden.
Samen met zijn vrouw Izelina Sousa

Het nieuwe avontuur voor
Ricardo is zijn deelname aan het
tv-programma Time to Dance. In deze
RTLshow gaat een professionele
jury onder leiding van choreograaf
Dan Karaty op zoek naar de beste
dansact van Nederland. Opvallend is
dat, in tegenstelling tot veel andere
dansshows op tv, de kijkers thuis deze
keer geen stem hebben in wie blijft
en wie naar huis moet. Voor Ricardo
is het niet de eerste keer dat hij
deelneemt aan een dansprogramma.
In het verleden was hij ook te zien
in So You Think You Can Dance en
Everbody Dance Now. “Drie keer is
scheepsrecht, zullen we maar zeggen.
Ik zag het reclamespotje en ik wilde
meteen meedoen. In de show gaat
de jury op zoek naar het beste van
het beste, de crème de la crème
van de dansers. Toen voelde ik me
meteen uitgedaagd, dat wilde ik gaan
proberen.” Ricardo meldde zich aan en
werd uitgenodigd voor de show.
Of alle opnames al achter de rug
zijn en hoe ver Ricardo al gekomen
is in het programma, mag hij nog
niet zeggen. “Maar ik heb ontzettend

genoten”, vertelt hij. “Het was tijdens
de eerste audities wel spannend,
maar ik wilde niet te veel stressen.
Ik besloot een liveshow te geven.
Ik≈wist hoe ik ging beginnen en
hoe ik zou eindigen, maar daar
tussenin heb ik alles geïmproviseerd.
Freestylen past bij mij: gewoon de
muziek interpreteren en je eigen ding
doen.” Hoewel Ricardo verschillende
dansstijlen beheerst, waaronder
hiphop, breakdance, house maar
bijvoorbeeld ook salsa, koos hij
ervoor om zich in het programma te
richten op locking. Deze dansstijl is
een vorm van streetdance, ontstaan
uit de funkscene. “Je zet jezelf en je
bewegingen tijdens het dansen vaak
even ‘op slot’”, legt hij uit. “Het is een
energievolle stijl met veel acrobatische
elementen. In deze dans kan ik mezelf
het beste uitdrukken.”

‘Freestylen past
bij mij’
De hoofdprijs van 50.000 euro
winnen, zou volgens Ricardo “heel
tof” zijn. “Maar van tevoren dacht ik:
of ik nu win of niet, moet ik er toch
iets voor mezelf uit kunnen halen.
Mezelf profileren als soloartiest valt
daaronder. Ik hoop dat ik straks meer
geboekt wordt als eenmansshow.
Daarnaast hoop ik dat mensen
mij en mijn dansen meer serieus
gaan nemen. Als ze me op tv zien,
begrijpen mensen misschien beter
wat ik doe. Dansen is niet zomaar wat
rondspringen. Stijlen hebben vaak een
rijke cultuur, ook streetdance. Er zit
veel meer achter dans.” De eerste
aflevering van Time to Dance wordt
vrijdagavond 27 april om 20.30 uur
uitgezonden op RTL4.

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

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.

Rozenkrans bidden
bij de Lourdesgrot
Bij de Lourdesgrot in het park van het Sint Jozefklooster aan de
Eindstraat in Venray wordt vrijdag 11 mei geen rozenkrans gebeden, maar
een heilige mis opgedragen. Deze begint om 19.00 uur.
De meimaand is van oudsher
naast oktober de maand die aan Maria
is toegewijd, aldus de organisatie.
Daarom wordt in mei voor het twintig
ste jaar bij de Lourdesgrot op vrijdagen
om 19.00 uur de rozenkrans gebe
den. Op vrijdag 11 mei is een heilige
mis en wordt na de mis koffie, thee

en limonade geschonken in verband
met het twintigjarig bestaan. Op vrij
dag 25 mei houdt De Zorggroep een
Mariaviering bij de Lourdesgrot, vanaf
15.00 uur. De viering wordt voorge
gaan door Suzanne Lijklema en is voor
iedereen te bezoeken. De Lourdesgrot
in Venray is in 1938 gebouwd.
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Optocht door dorp

Meiboom in Blitterswijck
Het St. Antonius Abt Gilde plaatst op vrijdag 27 april, op Koningsdag, voor de 29e keer de meiboom op het
dorpsplein in Blitterswijck. De bijbehorende optocht start om 12.45 uur en trekt door Blitterswijck onder leiding
van muziekvereniging Moed en IJver en het St. Antonius Abt Gilde.

Koningsdag
agenda
vr
27
04

Blitterswijck

Optocht en meiboom plaatsen
Tijd: 12.45 uur
Het St. Antonius Abt Gilde plaatst voor de 29e keer de meiboom op
het dorpsplein in Blitterswijck. De bijbehorende optocht start om
12.45 uur en trekt door het dorp onder leiding van muziekvereniging
Moed en IJver en het St. Antonius Abt Gilde. Ook doen basisschool
kinderen uit het dorp mee met versierde fietsen, trapauto’s en steps.
Tijd: 13.45 uur
Na de optocht beginnen de Koningsspelen voor de basisschool, geor
ganiseerd door oudervereniging Kinderpret.

Venray

Kindermarkt
Tijd: 07.00-12.00 uur
Het Oranje Comité Venray organiseert een kindermarkt voor kinde
ren tussen 4 en 12 jaar. Zij kunnen hier hun eigen ‘winkeltje’ openen.
De kindermarkt vindt plaats op het Schouwburgplein in Venray.

Kinderactiviteiten in de tent
12.00-17.00 uur
In de tent op het Henseniusplein in Venray kunnen kinderen terecht
om een kroontje te knutselen en te sjoelen. Ook wordt er voorgele
zen aan kleuters en worden ballonfiguren gemaakt. De activiteiten
worden georganiseerd door Oranje Comité Venray.

Dansoptredens
Tijd: 12.30-15.20 uur
Janssen Dansen & Sporten organiseert op de Grote Markt in Venray
een aantal dansoptredens.

Koningskermis
Tijd: 13.00 uur
Op het Gouden Leeuwplein Venray wordt een Koningskermis georga
niseerd, met activiteiten als een cakewalk, rupsbaan, nostalgische
carrousel en eten en drinken. De kermis staat er tot zondag 29 april.

Torenbeklimming
Tijd: 13.00-17.00 uur
Op Koningsdag kun je naast alle activiteiten op de pleinen ook de
toren van de Grote Kerk in Venray beklimmen.

Dansdemonstraties
Tijd: 13.45-15.00 uur
Ook op het Schouwburgplein worden dansdemonstraties gege
ven. Deze worden verzorgd door dansscholen Bruce Dance Factory,
Danshuis Venray, Dizzy Dance, Enjoy Zumba en Soul Community.

Optreden FEZZ en dj

Muziekvereniging Moed en IJver voorop in de optocht met Koningsdag
Ook doen basisschoolkinderen
uit het dorp mee in de optocht met
versierde fietsen, trapauto’s en steps.
Bij huize Katelaan aan de Langstraat
stopt de stoet, waarna acht gildebroe
ders een versierde meiboom oppak
ken, om deze mee te dragen naar
het dorpsplein, waar de meiboom
geplaatst wordt en de hele maand mei
blijft staan.
Bij aankomst spelen de tam
boers en klaroenblazers van het
gilde en de muziekvereniging enkele
nummers. Na het spelen van het

steeds terugkerende gebeurtenissen
waarmee het een symbool van
de levensdraad is. Het plaatsen
van een meiboom al een zeer oud
Germaans en Slavisch gebruik dat
in grote delen van Europa voor
kwam, aldus St. Antonius Abt Gilde.
Door het symbool van vruchtbaarheid
te plaatsen werd gedacht dat de
vruchtbaarheid van vee, akkers en
mensen werd bevorderd. Waar de
meiboom nog wordt geplaatst is dat
meestal door de schutterijen en de
schuttersgilden.

De Basis Op Orde

Walk&Talk bij BiblioNu Venray
BiblioNu Venray organiseert op dinsdag 1 mei een walk&talk-bijeenkomst met als thema ‘Hoe maak ik een
planning met tijd voor mezelf én tijd om te solliciteren?’ Gastspreker is Monique Kempeners van De Basis Op
Orde.
Volgens BiblioNu Venray zitten
werkzoekenden vaak met vragen als
“Ik ben net werkloos en solliciteer me
suf maar al mijn inspanningen leiden
tot niks. Is het zinvol om te blijven
solliciteren?” en “Ik investeer zoveel
tijd in solliciteren, mag ik ook nog
iets voor mezelf hebben? Mis ik iets
als ik niet elke dag op zoek ga naar
vacatures?”

Tijd: 15.00-22.00 uur
De band FEZZ geeft een optreden op het Schouwburgplein in Venray.
Bij slecht weer wordt het optreden verplaatst naar binnen in de
Schouwburg.

Volgens Monique Kempeners van
De Basis Op Orde is een goede balans
tussen sollicitatieactiviteiten en tijd
voor jezelf noodzakelijk. “Anders houd
je het niet vol en bereik je niet wat
je wilt, een nieuwe baan.” In haar
presentatie legt ze uit waarom deze
balans zo belangrijk is en bespreekt ze
aan de hand van concrete tips hoe je
dit kunt bereiken.

BiblioNu Venray organiseert gere
geld walk&talks, ‘koffiepauzes’ voor
werkzoekenden. Deelnemers kunnen
hun sollicitatie-ervaringen delen, con
tacten leggen en suggesties krijgen en
geven die helpen in de zoektocht naar
een geschikte baan. De bijeenkomst
start om 09.30 uur en duurt tot 11.30
uur. Deelname is gratis. Aanmelden
kan via mpeeters@biblionu.nl

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

Koningsbridge drive

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

Tijd: 19.30-23.00 uur
Het Oranje comité Venray organiseert een koningsbridge drive bij
Anno’54 in Venray.

KONINGSDAG GEOPEND
AKTIE: GERANIUMS NU € 0,75

Ysselsteyn

Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Dinsdagmorgen gesloten!

Optreden Channel-5
Tijd: 20.00 uur
Poprockband Channel-5 uit Venray treedt op Koningsdag op bij zaal
Roelanzia. Zij spelen popnummers, rock-klassiekers en guilty pleasu
res. Het optreden is gratis te bezoeken.

Wilhelmus wordt bekendgemaakt wie
de mooist versierde fiets of creatie
heeft. Per leeftijdscategorie worden
de prijzen uitgereikt door het konings
paar van het St. Antonius Abt Gilde.
Vervolgens beginnen om 13.45 uur de
Koningsspelen voor de basisschool,
georganiseerd door oudervereniging
Kinderpret.
Een meiboom is een omgezaagde
boom die wordt geplaatst als symbool
van nieuw ontwakend leven. Boven in
de meiboom wordt vaak een groene
krans gehangen als teken van

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 077-3982922 / 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

18

cultuur

26
04

Agenda t/m 3 mei 2018
do
26
04

Taalcafé

Jubileummis

Tijd: 13.00-14.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Kemmerekoor Geijsteren
Locatie: Sint Petrus’ Banden Kerk Venray

Koningskermis

Rabarberfestival

Workshop Artistic Behaviour

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Gouden Leeuwplein Venray

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: diverse lokale rabarbertelers
Locatie: langs De Schól en bij zorgboerderij De Lorr
Heide

Tijd: 12.00-16.30 uur
Organisatie: studneten opleiding Creatieve Therapie
Locatie: Odapark Venray

Workshop Grip op chaos

Living Statues Festival

Eurotoernooi Jeu de Boules

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Match voor vrijwilligers
Locatie: Match Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Venray

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

Cabaretvoorstelling Rob en Emiel
– Blow me Away

Verkeersmarkt

Breicafé

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Smile Venray
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Dansavond

Koningskermis

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

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Gouden Leeuwplein Venray

Optreden poprockband Channel-5

Kieke en pruuve in De Peelstreek

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: Allemanscafé Oostrum

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: slagerij Edelbrons
Locatie: Museum De Peelstreek Ysselsteyn

Stunt 2018: Pyjamaparty

Rondleiding Stefan Cools over
tentoonstelling Liquidarium
meconii

Open dansmiddag voor mensen
met dementie en lichamelijke
beperking

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Stichting Vrienden van De Zorggroep en
Groene Kruis Thuiszorg
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Rock’sCool 2018 met optredens
Nevermind, Project of Sound en
Renewal

Avond over reumatoïde artritis

Tijd: 22.00-03.00 uur
Organisatie: Raayland Stunt 2018 en Social Events
Locatie: jongerencentrum The B Venray

vr
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Zie Koningsdag-agenda
eerder in deze editie

wo
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Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Reumapatiëntenvereniging Venray eo
en Sint Maartenskliniek en Radboud UMC
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Singing Sunday met Mariska
Custers-Rommers

Cabaretvoorstelling Stefano
Keizers – Erg heel

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Gastrobar TOF Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Voorstelling African Mamas en
Ricky Koole

Jaarvergadering wijkraad
Antoniusveld

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: wijkraad Antoniusveld
Locatie: MFC Brukske Venray

ma
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50+-wandeling

Muziekvoorstelling Bella Italia –
Cantare tricolore

di
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Walk&Talk met thema ‘Hoe maak
ik een planning’

Koningskermis
Tijd: 13.00 uur
Locatie: Gouden Leeuwplein Venray

Rabarberfestival Muzikale avond
met optreden Achterbendt
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: diverse lokale rabarbertelers
Locatie: gemeenschapshuis De Schól Heide

DOC-vergadering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraden Castenray en Oirlo
Locatie: café De Köster Castenray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: omgeving van Bachtuin Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Activiteitenvereniging Brukske Actief
Locatie: wijkcentrum MFC Brukske Venray

Tijd: 13.30-14.30 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: Activiteitencentrum Stichting
Gehandicaptenzorg Limburg Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Brukske kermis

Paranormale avond met
Mariëlle Beks

Tieëkezinge met Rob en Ben

Rondleiding Stefan Cools over tentoonstelling Liquidarium meconii

Familievoorstelling Plaza Patatta
– Een Fantastische Verjaardag

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café d’n Oldtimer Venray
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Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Kasteelruïne Geijsteren

Tijd: 15.00 uur
Locatie: zaal ’t Veule Veulen

Koningsfeest met life muziek

za
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Vakantieactiviteit: de natuur
beleven met alle zintuigen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Wandelsportvereniging De
Natuurvrienden
Locatie: start gemeenschapshuis Den Hoek Merselo

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Monique Kempeners van De Basis op Orde
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
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Familiemusical Hans en Grietje
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Van Hoorne Entertainment
Locatie: Schouwburg Venray

Natuurwandeltocht
Tijd: start vanaf 07.00 uur
Organisatie: Wandelsportvereniging De Natuurvrienden
Locatie: café Den Tommes Merselo

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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Verkeersmarkt hulpverlening
De jaarlijkse verkeersmarkt in Venray wordt dit jaar op zondag 29 april gehouden. Thema van deze editie is
‘Hulpverlening in het verkeer’. Tussen 12.00 en 17.00 uur is er op het Schouwburgplein in Venray van alles te zien
en te beleven rondom dit thema.
Op het Schouwburgplein zijn
onder andere een verkeersplein, een
remwegdemonstratie en een
meldpunt van Veilig Verkeer
Nederland opgesteld.
Motorliefhebbers kunnen ervaren hoe
het is om het verkeer en de wereld om
je heen te zien vanuit een zijspan.
Centraal staan de vormen van
hulpverlening in het verkeer. Naast de

hulpdiensten als politie, ambulance en
brandweer valt ook te denken aan
wegsleepdiensten en
verkeersregelaars. De verkeersmarkt
wordt georganiseerd door werkgroep
Smile Venray. De werkgroep is
ontstaan uit een buurtinitiatief uit de
Venrayse wijk Landweert, dat
wijkbewoners stimuleert om zelf de
verkeersveiligheid en de leefbaarheid

in de wijk te verbeteren.
De verkeersmarkt is één van de
activiteiten van de werkgroep.
De eerste verkeersmarkt werd in de
wijk gehouden, maar vanwege het
succes wordt de verkeersmarkt al
enkele jaren gehouden in het
centrum van Venray.
Kijk voor meer informatie op
www.smilevenray.nl

Natuurbeleving voor kinderen
IVN Geysteren-Venray organiseert elke mei- en herfstvakantie natuuractiviteiten voor jeugd van 6 tot 12 jaar.
Deze meivakantie is die activiteit op dinsdag 1 mei en is deze gericht op beleving.

Musical Hans en Grietje
De familievoorstelling Hans en Grietje staat op donderdag 3 mei in
Schouwburg Venray. De rol van Grietje wordt vertolkt door Janouk
Kelderman, die bekend werd als presentatrice Keet! bij RTL Telekids. In de
musical wordt het verhaal verteld van een arm houthakkersgezin, naar
het bekende sprookje.
Kinderen die de voorstelling bezoe
ken, kunnen deelnemen aan een
sprookjesverkleedwedstrijd. Ze maken
dan kans op een prijzenpakket dat na de
show wordt uitgereikt op het podium.
Na afloop van de voorstelling kan ieder

een met alle acteurs op de foto tijdens
een uitgebreide meet & greet. Ook kun
nen de bezoekers nog deelnamen aan
de sprookjesafterparty in de foyer van
het theater. De voorstelling begint om
15.00 uur. (Foto: Wim Lanser)

Worst maken zoals dat vroeger
in deze streek gebeurde

De Peelstreek

Ambachtelijke worst
proeven
In Museum De Peelstreek in Ysselsteyn laat slagerij Edelbrons op
zondag 29 april zien hoe vroeger worsten gemaakt werden. De producten
die onder de naam Slagerij Edelbrons worden uitgegeven, worden
gemaakt door slager Joos Truijen uit Oostrum.
Slager Truijen werkt met vlees
producten uit de Peel en maakt deze
klaar op een manier zoals dat vroe
ger ook in deze streek gebeurde.
Het vlees wordt op een oude ambach
telijke manier bewerkt en verwerkt
tot vleesproducten. Met het ambach
telijke en streekgebonden met als
gemeenschappelijke factor De Peel,
ontstond het idee om de streekgebon
den producten van slager Truijen een

keer in Ysselsteyn te laten zien en te
laten proeven. Dat gebeurt op zondag
29 april tussen 13.30 en 16.00 uur in
museum De Peelstreek.
Daarnaast is het museum zelf te
bezichtigen, eventueel met bege
leiding van gidsen. In museum
De Peelstreek ligt de nadruk op het
leven in deze streken zoals dat vroe
ger was. Kijk voor meer informatie op
www.depeelstreek.nl

De activiteit begint om 10.00
uur bij de Kasteelruïne in Geijsteren.
Om 12.00 uur kunnen de ouders
de kinderen weer ophalen.

Deelnemers gaan deze ochtend de
natuur beleven aan de hand van al hun
zintuigen: hoe voelt, proeft, klinkt of
ruikt iets? Ze gaan naar de Maas en de

toren van het kasteel in. Kinderen kun
nen zich aanmelden bij Marleen Jacobs
via jacobs_marleen@hotmail.com
Deelname is gratis maar vol is vol.

50+-wandeling Merselo
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op maandag 30 april een groepswandeling voor 50+’ers. De groepswandeling is ongeveer tien kilometer lang.
De 50+-wandeling start om
13.30 uur in bij de sportvelden
van gemeenschapshuis Den Hoek

in Merselo. Het clublokaal is om
13.00 uur open. Tijdens de wandeling
heeft de organisatie een wagenrust

met zitplaats georganiseerd.
Bel voor meer informatie
naar 0478 54 64 96.

Nieuwe voorjaarscollectie
Gratis keukenadvies incl. 3D-ontwerp & VR-presentatie!
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Lente kr
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,-

Trent
Alpin wit supermat / Caledonia - 285 x 185 cm
Compleet met koelkast, combi-oven met magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, 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

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

Koningsdag GEOPEND
van 11 – 17 uur.

