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Koningsdag in Blitterswijck
In Blitterswijck werd vrijdag 27 april ook Koningsdag gevierd. Voor de 29e keer werd de meiboom geplaatst op het dorpsplein. Ook was er een speciale optocht door
het dorp onder leiding van muziekvereniging Moed en IJver en het St. Anthonius Abt Gilde. De kinderen van de basisschool trokken met mooi versierde fietsen of stepjes
door het dorp. De meiboom blijft de hele maand mei staan.

Gemeente past vergunning aan

Wethouder staat open voor tweede kermis
Gemeente Venray is niet tegen een tweede kermis in een dorp. Volgens wethouder Ike Busser hebben de
media zijn eerdere uitspraken hierover niet goed opgevat. De gemeente wil volgens de wethouder met een
kermisparagraaf in de evenementenvergunning ervoor zorgen dat er geen wildgroei aan kermissen komt en
dat ze allemaal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.
De gemeente leek eerder
tegen een tweede kermis te zijn.
Dat was te lezen in een adviesnota van het College B&W toen de
Brabantse kermisonderneming
Hoefnagels rond Koningsdag
(vrijdag 27 april) een minikermis
wilde organiseren in het centrum
van Venray. ‘Omdat gemeente
Venray tevens organisator is van
de Venrayse kermis en een aantal
dorpskermissen, zijn extra kermis-

sen, bovenop de bestaande,
onwenselijk door de concurrentie
en de verzadiging die hierdoor
ontstaat’, stond toen in de nota.

In overleg met
kermisbonden
Hoefnagels kreeg toch een vergunning, aangezien er in het evenementenbeleid van Venray geen
speciale paragraaf voor kermissen

staat. De gemeente leek met tegenzin de vergunning te verlenen aan
de onderneming, maar dat blijkt
niet het geval, zo beweert Busser
nu. “We zijn niet tegen een tweede
kermis, maar we willen niet dat
iedereen met een evenementenvergunning een kermis kan organiseren”, laat de wethouder weten.
“Daarom zijn we nu in overleg met
de kermisbonden, zodat we het op
een goede manier in ons evene-

mentenbeleid kunnen inpassen.”
Uit het overleg met de bonden
moet een kermisparagraaf vloeien
die in de evenementenvergunning
komt te staan. “Daar kan bijvoorbeeld in staan dat er zoveel weken
tussen twee kermissen moet zitten”, aldus Busser. “We moeten
er wel voor zorgen dat de kermis
die de gemeente organiseert in de
dorpen blijft bruisen en zijn aantrekkingskracht houdt. Het moet
niet zo zijn dat er tien kermissen
georganiseerd worden in Venray.
Dan verliest de kermis de regionale
aanzuiging.” De wethouder staat
dus open voor een tweede kermis

in een dorp, mits dat die kermis
voldoet aan de regels in de kermisparagraaf.

Geen tien
kermissen in Venray
Op donderdag 26 april opende
Busser de Koningskermis in
Venray. “Het was een groot succes
volgens mij. Er zijn veel mensen
op af gekomen. Voor de eerste keer kan de organisator toch
behoorlijk tevreden zijn. Ik hoop
dat de firma Hoefnagels volgend
jaar weer een aanvraag doet voor
de Koningskermis.”
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Zorgen over rotondes Venray

Gemeente onderzoekt
maatregelen voor onveilige rotondes
SP Venray organiseerde dinsdagavond 24 april een bijeenkomst op
locatie over de in haar ogen gevaarlijke situatie bij de rotondes aan
de Oost- en Zuidsingel in Venray. De twee aanwezige ambtenaren van
gemeente Venray beloofden de bij de bijeenkomst aangedragen alternatieve maatregelen verder te onderzoeken.
Joep Gielens van SP organiseerde de bijeenkomst naar aanleiding van vragen die hij kreeg over
dit onderwerp via sociale media.
Mensen maken zich zorgen over de
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verkeerssituatie bij de rotondes aan de
Oost- en Zuidsingel. Vanwege bouwwerkzaamheden zijn hier gedeeltes
van het fietspad afgesloten, waardoor
de fietsers van twee richtingen kunnen komen bij de oversteekplaatsen
op de rotondes. Gielens: “Het was een
spontaan idee om een bijeenkomst te
organiseren waar mensen hun zorgen
en ideeën over de ontstane situatie
konden uiten. Binnen een paar dagen
was de bijeenkomst samen met twee
ambtenaren gepland.”

Toezeggingen
zijn gedaan
Zo’n twaalf mensen kwamen
dinsdagavond naar de rotonde, waar
de ambtenaren van de gemeente
toelichting gaven op de plannen en
luisterden naar de ideeën van de aanwezigen. Gielens: “Er zijn meteen al
wat toezeggingen gedaan. De borden bij de rotondes zijn al duidelijker
gemaakt en er werden ook ideeën als
snelheidsremmende maatregelen of
extra borden aangedragen.” De ambtenaren beloofden deze ideeën te
gaan onderzoeken op haalbaarheid.
“Het was een nuttige bijeenkomst”,
aldus de SP’er. “De bewoners waren
blij dat ze serieus genomen werden.
Uiteindelijk stonden ook alle partijen
aan dezelfde kant: iedereen wil een
veiliger Venray. De beste manier om
dat te bereiken is volgens ons om er
samen met de mensen naar te kijken.
Met zijn allen weten we meer dan
alleen.”
Ook politieke partij Venray Lokaal
uitte vorige week haar zorgen over de
rotondes. Zij stelde politieke vragen
aan het College van B&W die deze
week beantwoord werden. De situatie zoals die er nu ligt, is volgens
het college “de minst slechte optie”.
Feitelijk is de situatie op de rotondes niet anders dan op alle ove-

rige rotondes in Venray, legt zij uit.
“Automobilisten zien het bord voorrangsweg en weten dus dat ze voorrang moeten verlenen aan alle fietsers
en voetgangers. In dit geval komen er
meer fietsers dan in de normale situatie, maar er zijn ook andere situaties
in Venray waar dat altijd zo is.”

Veel groot
bouwverkeer
Een andere oplossing dan het fietspad gedeeltelijk afsluiten, was volgens
het college niet mogelijk. “De bouwlocaties trekken veel groot en zwaar
bouwverkeer aan. Beide locaties zijn
echter alleen bereikbaar vanuit de
Bomenbuurt.” Het benaderen van de

bouwlocaties vanuit die buurt is echter
geen goede optie, stelt zij. De wegen
zijn er te smal en staan vol met
geparkeerde auto’s en in de buurt zijn
onlangs reconstructiewerkzaamheden
gestart.

Zo veilig
mogelijke situatie
Wel beaamt het college op zoek
te zijn naar aanvullende maatregelen om de situatie veiliger te maken.
“Gedacht wordt aan een oranje wegmarkering en waar mogelijk aanvullende bebording. Elektronische
maatregelen hebben op dit moment
nog niet de voorkeur, omdat deze
erg gevoelig zijn voor vandalisme,

diefstal en storingen en veel zorg en
onderhoud vragen.” Ook verkeersremmende maatregelen zijn voor
het college niet meteen wenselijk,
omdat de snelheid van automobilisten op de rotondes al erg laag is.
Wel oppert zij pijlen op het fietspad,
knipperende verlichting, verkeerslichten of fietsers verplicht af laten
stappen en laten oversteken bij het
zebrapad.
Het college verwacht dat de situatie zoals die nu is ongeveer anderhalf tot twee jaar gaat duren, totdat
de twee bouwprojecten gereed zijn.
“Maar het is het college er veel aan
gelegen een zo veilig mogelijke verkeerssituatie te creëren voor alle verkeersdeelnemers.”

Verzoek afgehaakte koper

Gemeente trekt vergunning voor
nieuwbouwproject niet in
Een potentiële koper verzocht gemeente Venray de vergunning voor een nieuwbouwproject aan de Lindenstraat in Venray in te trekken, omdat
het project van twee woonblokken niet aan de energiezuinigheidseisen zou voldoen. Gemeente Venray ziet geen reden om dit verzoek te volgen en
trekt de vergunning dan ook niet in.
De potentiële koper uit Venray
diende begin februari een verzoek
in bij gemeente Venray voor het
intrekken van de omgevingsvergunning. Hij en zijn vrouw
hadden in eerste instantie interesse
in één van de woningen in het
project AndersVenray aan de

Lindenstraat. Zij zagen uiteindelijk af
van de koop, omdat niet voldaan zou
worden aan de voorschriften voor
energiezuinigheid en omdat zij
vonden dat ze misleid werden door
de koper. Er zouden minder
mogelijkheden zijn om het ontwerp
aan te passen dan de verkoper had

geadverteerd in haar brochure.
Gemeente Venray gaat niet mee
in het verzoek van de man uit Venray.
Deze is volgens de gemeente geen
directe belanghebbende in de zaak.
Daarnaast stelt de gemeente dat
zij de omgevingsvergunning alleen
maar in zou kunnen trekken als er

bijvoorbeeld na een half jaar nog
steeds niet gebouwd zou worden
of als de aanvrager dit zou vragen.
Aangezien de bouw al in volle gang
is, ziet de gemeente geen reden
om de vergunning in te trekken.
De verzoeker kan hiertegen ook niet
in beroep gaan.
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SPOV en Raayland zoeken meer samenwerking

‘Geen schotten meer,
maar een netwerk’

Voor veel leerlingen uit groep 8 is het een spannende tijd: de eindtoetsen zijn net achter de rug. Na de
zomervakantie verlaten ze hun veilige basisschool en mogen ze naar de middelbare school. Basisschoolkoepel
SPOV en middelbare school Raayland College in Venray zijn de afgelopen tijd hard bezig geweest om die overstap
zo soepel mogelijk te laten verlopen. “Vooral fijn voor de kinderen, maar ook voor de scholen”, stellen de
Venrayse onderwijspartners.

Nieuwe straat in
Venray: Julianahof
De nieuwe straat in de Oranjebuurt in Venray gaat Julianahof heten.
Dat maakte het College van B&W op dinsdag 23 april bekend. Aan de
straat komen vier woningen te liggen.
De nieuwe straat is een uitbreiding
van de Julianasingel in de Oranjebuurt
in Venray en komt te liggen op de
hoek Juliansingel/Prins Bernhardstraat.
Het wordt een hofje waar vier woningen gebouwd gaan worden. “De straat

is te klein om te vernoemen naar
Willem-Alexander of Máxima en
Julianahof sluit goed aan bij de
bestaande straatnamen in de
Oranjebuurt”, aldus het College
van B&W.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Buurtfeest in Brukske
Niet alleen in het centrum van Venray, maar ook in de wijk
Brukske was dit weekend een kleine kermis te vinden. In Brukske
was op zaterdag 28 april een buurtfeest met kermisattracties.
Kinderen konden rondom de Bachtuin boomstamzagen,
blikgooien, zaklopen, autotrekken en nog veel meer. Ook waren
er verschillende eetkraampjes aanwezig.
Op onderwijsgebied is er een hoop
veranderd, legt Mart van Gessel van
SPOV uit. “Passend onderwijs is steeds
belangrijker geworden. Daarbij is
het van belang dat het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs nog
meer gaan samenwerken en van de
gebaande paden afwijken.” “We zijn
nu al allerlei stappen aan het zetten
en we hebben mooie plannen voor de
toekomst”, vult Ciska Zweers, directeur van het Raayland College aan.
“We willen de overgang voor de kinderen zo gemakkelijk mogelijk maken,
zodat ze nog meer kansen krijgen.
Dat is de kracht van verbindend leren
en leven.”
Eén van de onderdelen van de
verbeterde samenwerking tussen
het basis- en voorgezet onderwijs is
dat de leerlingen elkaar steeds vaker
te zien krijgen. Zo organiseren het
Raayland College en de basisscholen
in de gemeente steeds meer projecten samen. Afgelopen jaar hebben
docenten van het Raayland College
bijvoorbeeld een gastles over bliksem
gegeven op een basisschool en zijn de
kinderen van basisschool St. Oda uit
Ysselsteyn een kijkje komen nemen
bij een vmbo-klas uit het derde jaar
voor een project over meubels maken.
“Zo kunnen we gebruik maken van
elkaars enthousiasme”, aldus Zweers.

Drempel wordt steeds
kleiner
Het XpeditieLab op het Raayland
College is een voorbeeld van een plek
waar basisschoolleerlingen alvast
een kijkje komen nemen op de mid-

delbare school. Ted Lenssen van het
XpeditieLab legt uit: “Alle leerlingen
van basisscholen van SPOV uit groep
zeven komen een paar keer per jaar
hier om over techniek te leren. We zijn
gevestigd in het Raayland College,
zodat de drempel voor de basisschoolkinderen steeds kleiner wordt om hier
een keertje binnen te stappen. En de
leerlingen van het Raayland College
betrekken we weer bij het maken van
de lessen en projecten. Op dit moment
is een vt2-klas bijvoorbeeld bezig met
het ontwerpen van een escaperoom
voor in het lab.”
De belangrijkste ontwikkeling op
het gebied van onderwijs is volgens
Cisca Zweers en Karin Buskens, directeur van basisschool De Bongerd in
Venray, dat er steeds meer gekeken
wordt naar wat het kind wil, kan en
nodig heeft om zijn of haar talenten te
ontwikkelen. “Tien jaar geleden waren
eindtoetsen nog bepalend voor de vervolgopleiding. Nu heeft de basisschool
steeds meer te zeggen”, aldus Buskens.
De Bongerd is daarnaast aan het onderzoeken of zij zich in de toekomst mogelijk kan vestigen in een leegstaand
gedeelte van het Raayland College.

Tienercollege
Een nog verdergaande ontwikkeling is de komst van een zogenaamd tienercollege, waar kinderen
van 10 tot 14 jaar samen les krijgen.
Zweers: “Ooit is bepaald dat kinderen
op 12-jarige leeftijd de overstap moeten maken naar het middelbaar onderwijs. Maar we zijn er steeds meer
achter gekomen dat dit niet voor ieder
kind geldt. Een tienercollege biedt de

kans voor kinderen om bijvoorbeeld
voor sommige vakken nog een stapje
terug te doen naar het basisonderwijsniveau. Of andersom: een kind dat al
heel ver is, kan gemakkelijk vakken
volgen op niveau van de middelbare
school.” Van Gessel gaat verder: “Zo’n
tienercollege is de ultieme uitdaging
hier in Venray. Op die manier halen we
de schotten weg tussen de onderwijspartners en vormen we steeds meer
met z’n allen een netwerk.”

Bouwen aan een
gezamenlijke visie
Leerlingenkrimp is niet de reden
van de nauwere samenwerking, maar
wel een versterkende factor, stellen de onderwijspartners. “De krimp
biedt ook kansen”, aldus Van Gessel.
“Misschien kunnen docenten van het
middelbaar onderwijs wel op basisscholen Engels gaan geven, of gymlessen verzorgen. Zo worden ook hun
talenten meer benut. En leegstaande
lokalen op het Raayland College kunnen gebruikt worden door basisscholen. Zo hebben we allemaal meer
faciliteiten.”
Over vijf jaar hopen SPOV en
het Raayland College al een hele
hoop stappen gezet te hebben op
het gebied van samenwerking.
Van Gessel: “Ik hoop dat we het tienercollege dan gerealiseerd hebben en
dat de samenwerkingsinitiatieven toenemen. Dat we overal voor bij elkaar
terecht kunnen en bouwen aan een
gezamenlijke visie.” Zweers: “En altijd
vanuit de vraag: wordt de leerling er
beter van?”
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Lintjesregen

Negen onderscheidingen in Venray
Jacqueline van den Heuvel

Theo Mulders

Jacqueline van den Heuvel-van den Munckhof
(82) uit Venray werd onderscheiden als Lid
in de Orde van Oranje-Nassau. Van den heuvel is al jaren een actieve vrijwilliger, aldus de
gemeente. Ze droeg onder andere haar steentje bij aan Kindervakantiewerk Venray en Jong
Nederland. Al 33 jaar is zij als gastvrouw verbonden aan het Venrays Museum en verzorgde dertien jaar lang de kleding voor de dansmarietjes
van carnavalsvereniging De Piëlhaas. Bij Stichting
Zorggroep Noord- en Midden-Limburg op locatie
Vincentiushof organiseert Jacqueline al meer dan
18 jaar de wekelijkse muziekmiddag voor cliënten.
Ze vertelt verhalen en gedichten en zingt lokale liedjes die aansluiten bij de belevingswereld van de (vaak dementerende) bewoners. Daarnaast is ze
bestuurslid van Veldeke Venray, waar ze zich al 16 jaar inzet voor het behoud van de streektaal en
de volkscultuur. Ze schreef ook mee aan het Venrays Spreekwoordenboek en de gedichtenbundel
‘Uut de bovveste laaj’.

Ook Theo Mulders (59) uit Veulen werd
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij zette zich met name in voor de dorpsraad.
Hij hielp mee aan woningbouw- en bestemmingsplannen, waaronder gemeenschapshuis
De Hoefslag, en schreef het complete dorpsontwikkelingsplan voor Veulen. Ook vertegenwoordigt hij de Veulense dorpsraad in het
Dorpsradenoverleg (DRO). Mulders is daarnaast
penningmeester en actief lid van carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen. In 1989 richtte hij buurtvereniging ‘t Veulens achterland mee op, waar hij
nog in het bestuur zit. Daarnaast is hij mede-organisator van het vijfjaarlijkse evenement Veulens Historie
Herleeft. Daar stopt zijn bijdrage aan de samenleving niet: hij was als bestuurder actief in het basisschoolbestuur, in de overkoepelende organisatie van schoolbesturen SKPOV en in de ouderraad van
het Raayland College. Ook was hij actief op het politieke vlak: hij was 16 jaar raadslid en commissielied voor de lokale partij Samenwerking Venray.

Wim Thielen

Jan Deenen

Daarnaast huldigde de burgemeester Wim
Thielen (57) uit Venray als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij was in 1999 een van de
oprichters van de wijkraad Antoniusveld, die hij
nog steeds leidt. Hij was medeoprichter en tien
jaar secretaris van Stichting Wijkradenoverleg
Venray. In 2015 stond hij aan de wieg van een
reorganisatie en in 2016 gaf hij ruim baan aan de
jeugd om de vernieuwing tot stand te brengen.
Daarnaast is Wim Thielen een van de pioniers
voor de aanleg van glasvezel en stond hij aan de
wieg van de Coöperatie Glasweb Venray.
Van 2007 tot 2016 was hij bestuursvoorzitter van
CDA Venray. Ook bij Rotary Horst/Venray is Wim al bijna
10 jaar actief. Zo was hij voorzitter van de programmacommissie en is hij voorzitter van International
Services. Als voorzitter van Youth Services organiseerde hij in 2015 een Summercamp. Ook is hij lid
geweest van de medezeggenschapsraad van basisschool De Foekepot in Venray en van de GMR van
scholenkoepel SPOV.

Wansummer Jan Deenen (56) werd ook
gehuldigd. Hij werd “een bevlogen behartiger
van de belangen van de inwoners van Wanssum”
genoemd. Dat komt volgens de gemeente tot
uiting in zijn rol als bestuurslid en voorzitter
van de dorpsraad, in diverse werkgroepen en in
Stichting Dorpsradenoverleg Venray. Als voorzitter
van de dorpsraad is hij ook intensief betrokken bij
het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum.
Jan is ook betrokken bij het Wanssums infopunt
(WIP) en het AED-project. Daarnaast is Jan Deenen
al jaren als vrijwilliger te vinden bij verschillende
verenigingen: hij was voorzitter van carnavalsvereniging De Wiendbuul in Wanssum, waar hij in 1991
uitgeroepen werd tot prins Jan X en waar hij diverse commissies bestuurde. Daarnaast was hij penningmeester bij Kindervakantiewerk Wanssum-Geijsteren en voorzitter bij buurtvereniging Rond den
Haard. Ook was hij scheidsrechter en bestuurslid bij SV United en leidde hij jeugdscheidsrechters op.
Als medeoprichter van ‘Tienerplus’ in Wanssum organiseerde hij activiteiten voor de jeugd van 13 tot
16 jaar en ook bij de Mudcross zat hij in de organisatie.

Trees Cadirci–Claessens

Dorine Pappers-Manders

De Venrayse Trees Cadirci–Claessens
(69) was door Vocaal Ensemble Ars Musica,
Stichting Centrum voor Ouderen De Kemphaan
en KBO Venray voorgedragen voor een
Koninklijke onderscheiding als blijk van
waardering voor meer dan 25 jaar inzet als
vrijwilliger. Bij Ars Musica organiseert en
verzorgt Trees de ledenactiviteiten, beheert
ze de partituren en de andere bezittingen van
het koor. Daarnaast verzorgt zij al 20 jaar het
secretariaat en is ze lid van de reiscommissie.
Bij Centrum voor Ouderen De Kemphaan is Trees
vrijwilliger bij allerlei activiteiten. Sinds 2009 is ze
daarnaast ook bestuurslid van de KBO en lid van de
activiteitencommissie. Ook organiseert zij de jaarlijkse vrijwilligersdag.

De Venrayse Dorine Pappers-Manders (69)
mag zich sinds Koningsdag ook Lid in de Orde
van Oranje-Nassau noemen. Bij de Wereldwinkel
Venray was ze bestuurslid en coördineert ze de
inzet en scholing van de vrijwilligers. Ook nam ze
dikwijls deel aan het driemaandelijks Regio- en
Districtsoverleg en was zij lange tijd afgevaardigde in het Venrayse Platform voor Mondiale
Vraagstukken. Dorine was ook een gedreven
ambassadeur voor Fair Trade Koffie. Sinds 2006
is Pappers vrijwilliger bij de kookgroep van
St. Hospice Zenit. Zij heeft zich ook bezig gehouden
met het inzamelen voor de Voedselbank en was jarenlang lid van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van
Venrayse basisschool De Foekepot. Als collectant is Dorine actief voor diverse goede doelen.

Grootschalige huisvesting arbeidsmigranten

Omgevingsvergunning Oude
Melkfabriek officieel geweigerd
Waar de gemeenteraad in oktober al over besliste is nu gebeurd: gemeente Venray heeft de
omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de Oude Melkfabriek in Leunen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten officieel geweigerd. De vergunning werd in november 2016 aangevraagd, maar eind vorig
jaar besloot de gemeenteraad geen medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het terrein.
Voor het plan om op het
terrein van de Oude Melkfabriek in

Leunen een grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten te

realiseren van ondernemerscombinatie Hoex-Maessen werd

11 november 2016 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de
gemeente. Omdat de aanvraag in
strijd was met het bestemmingsplan
voor het terrein, moest een uitgebreide procedure gevolgd worden
voor het afgeven van de vergunning
en moest de raad besluiten geen
bedenkingen te hebben bij het plan.
Tegen het plan kwam van veel
protest vanuit het dorp Leunen en
uiteindelijk gaf ook de gemeenteraad geen verklaring van geen
bedenkingen af, nadat de stemming

twee keer was gestaakt. In dat
geval is het College van B&W verplicht de omgevingsvergunning te
weigeren, omdat het voorstel in
strijd is met de goede ruimtelijke
ordening van dat gebied.

Stemming twee
keer gestaakt
Belanghebbenden in de zaak
kunnen nog wel een hoger beroep
instellen tegen de beslissing van
het College van B&W.
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Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op Koningsdag verraste burgemeester Hans Gilissen negen inwoners van Venray
met een Koninklijke onderscheiding. Zij kregen de onderscheiding allemaal voor hun inzet voor de samenleving.
Twee van hen werden zelfs onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (Foto’s: Foto Hoedemaekers)

Martin Wijnhoven
Daarnaast was er een onderscheiding voor Martin Wijnhoven (65)
uit Venray. Hij is volgens de gemeente zeer intensief betrokken bij
het bestrijden van verkeersonveiligheid in Limburg op diverse fronten. Als politieman had hij een groot netwerk dat hij kon inzetten
voor deze missie. Maar het zijn vooral zijn persoonlijke kwaliteiten
waarmee hij anderen weet te motiveren en enthousiast te maken
om zich ook voor dit doel in te zetten. Naast zijn bestuurlijke functies
organiseerde hij verkeersvoorlichting op basisscholen in omgeving
Venray. Hij organiseerde fietskeuringen voor scholieren, rijvaardigheidsritten voor senioren en adviseerde bij verkeersonveilige situaties. Later werd hij bestuurslid bij Veilig Verkeer Nederland District
Limburg Noord. Ook raakte hij betrokken bij Stichting Fietsvierdaagse
Venray. Bij de KBO nam hij naast de lokale bestuurstaken ook zitting in
het Regiobestuur van KBO Limburg. Voor Tennisclub Oostrum heeft hij als
vicevoorzitter diverse projecten aangepakt. Naast deze activiteiten is Martin Wijnhoven vanaf 1993 politiek actief als lid
van lokale partij Samenwerking Venray, waarvoor hij ruim 20 jaar commissielid en raadslid is geweest. Vanaf 2015 is hij
secretaris van de CDA-fractie.

Bernie van Lierop
Naast alle onderscheidingen tot Lid, werden twee inwoners
van Venray ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Venraynaar Bernie van Lierop (42) was één van hen. Hij zet zich volgens de gemeente al jarenlang met hart en ziel in voor het behoud
van de eeuwenoude gildegeschiedenis, het behoud van dit cultureel
erfgoed en het doorgeven van de tradities aan volgende generaties, tot op Europees niveau. Zo is hij al vanaf 2001 voorzitter van de
Schutterij ‘t Zandakker Gilde St. Jan en vanaf 2013 algemeen secretaris van de Oud Limburgse Schutters Federatie (OLS). Bernie stond
mee aan de wieg van het Kinjer OLS. Vanaf 2007 is hij redactielid van
het Limburgs Schutterstijdschrift. Ruim 10 jaar lang was hij secretaris, penningmeester en webmaster bij de Schuttersbond Juliana, tot hij
benoemd werd als algemeen secretaris OLS. Naast zijn verdiensten voor
het schutterswezen, is Bernie politiek actief voor Samenwerking Venray in
commissies en als raadslid. Naast deze activiteiten heeft Bernie van Lierop zich ingezet voor Stichting Winterpret Venray,
de Nobele Orde der Papegay Antwerpen, de medezeggenschapsraad en ouderraad van basisschool De Vlaswei, voor
Jantje Beton, het Sinterklaascomité en carnavalsvereniging De Pielhaan.

Scooter gestolen
Een scooter die geparkeerd stond in de garage onder een
appartementencomplex aan Jerusalem in Venray, is in de nacht van
zaterdag 28 april op zondag 29 april gestolen. De politie zoekt getuigen
van de diefstal.
Mensen die iets gezien hebben,
worden verzocht contact op te
nemen met de politie via
0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

Volgens de politie heeft de
diefstal van de scooter plaatsgevonden tussen zaterdag 19.30 uur
en zondag 10.00 uur. Het betreft
een opvallend oranje scooter.

Gestolen aanhanger
gesignaleerd
Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 april
ingebroken bij een woning aan de Oude Heerweg in Blitterswijck. Bij de
inbraak is onder andere een aanhangwagen gestolen.
Volgens de politie is de aanhangwagen op zondag 29 april nog
gesignaleerd aan de Jan
Drabbelstraat in Meterik. Op dat
moment hing de aanhangwagen
achter een personenauto. De politie
beschrijft de auto als een groene
Opel Astra met het Poolse kenteken
ZSD-26785. Hoewel de politie achter

de auto aan is gegaan, zijn zowel het
voertuig als de aanhanger nog niet
aangetroffen.
De politie vraagt iedereen die
informatie heeft over de inbraak en
diefstal contact met hen op te
nemen. Dat kan via 0900 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem op
0800 70 00.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

Sjeng Ewalds
Ook Sjeng Ewalds (66) mag zich sinds Koningsdag Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij vervulde diverse bestuursfuncties bij het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
(LGOG). Sinds zijn afscheid in 2012 coördineert hij nog steeds het
lezingenprogramma. Hij heeft diverse boeken geschreven vanuit zijn
interesse voor historie en genealogie. Vanuit het LGOG was Sjeng
lid van de klankbordgroep van begraafplaats Boschhuizen. Sjeng
Ewalds was ook bestuurslid bij de Protestants Christelijke basisschool
De Hommel, medeauteur van het jubileumboek ‘50 jaar Protestantse
School in Venray’ en medeorganisator van het 50-jarig bestaansfeest
van de school. Daarnaast heeft Sjeng meegewerkt aan diverse onderzoeken en publicaties. Hij schreef bijvoorbeeld het boek ‘Molukkers
Venray: 40 jaar Venray - 25 jaar wijk, 15 jaar Stichting’. De stichting is
opgegaan in de Molukse Evangelische Kerk, waarvan Sjeng beheerder is.
Vanaf 2005 is Ewalds voorzitter van Persatuan Anak Risaporie Henalatu di Nederland (Kumpulan).

Plezier op en rond het boerenerf
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• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

werkenbijtoverland.com
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Basisschool De Bongerd

Woningcheckers winnen
De Gouden Rookmelder
Het project De Woningcheckers van Brandweer Limburg-Noord heeft De Gouden Rookmelder gewonnen,
een prijs van de Nederlandse Brandwonden Stichting voor een initiatief dat aandacht vraag voor brandveiligheid. Basisschool De Bongerd uit Venray deed in oktober mee aan het project.

Koningsdag in Venray
Met Koningsdag, vrijdag 27 april, werd in Venray de jaarlijkse
Kindermarkt georganiseerd. Kinderen moesten al vroeg hun bed
uit om een goed plaatsje te bemachtigen om al hun handelswaar
te verkopen. Ondernemersvereniging Venray Centraal ging op
zoek naar ‘t Fraayste Odernemerke. Zij zette de meeste opvallende ondernemers op de foto, waaronder Duke en Kane met hun
grijpmachine, Silke met haar viool, de grabbelton van Tijn en de
zelfgemaakte portemonneetjes van Sterre. Via de facebook
pagina van Venray Bloeit kan gestemd worden op de favoriete
verkopers. Ook was er een kermis. (Foto’s: Rob Beckers)

Ieder jaar organiseren verschillende brandweerkorpsen in Nederland
acties om mensen bewust te maken
van de brandgevaren in hun woning.
Jaarlijks wordt één van deze acties
bekroond met de Gouden, Zilveren of
Bronzen Rookmelder. Dit jaar heeft het
project ‘De Woningcheckers’ van
Brandweer Limburg-Noord de Gouden
Rookmelder gewonnen.
Basisschool De Bongerd deed
samen met drie andere Limburgse
scholen eind vorig jaar mee aan het
project. Leerlingen werden door team
Brandveilig Leven van Brandweer
Limburg-Noord opgeleid tot ‘woningchecker’. De opleiding betrof een introductie over het belang van
brandveiligheid en uitleg over de
checklist, waarin aandacht is voor het
voorkomen en tijdig signaleren van

brand en hoe veilig te vluchten.
De woningcheckers voerden na hun
opleiding een controle op brandveiligheid uit bij hun opa, oma of een
andere bekende oudere bij hen uit de
buurt.

Aandacht voor
brandveiligheid
Hierna gaven ze tips en adviezen
mee over het vergroten van de brandveiligheid. Na de woningcheck zijn de
opa’s en oma’s van de leerlingen op
school uitgenodigd, om terug te
blikken op wat de leerlingen gedaan
en beleefd hebben en om zelf nog wat
handige tips te krijgen.
De Nederlandse Brandwonden
Stichting werkt nauw samen met de
brandweer om landelijke aandacht
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te vragen voor brandveiligheid.
De Gouden, Zilveren of Bronzen
Rookmelder wordt jaarlijks uitgereikt
aan innovatieve initiatieven die
brandveiligheid bevorderen.
De andere genomineerden waren
Veiligheidsregio Drenthe met
‘Woningchecks door mensen
met bijstandsuitkering’ en de vijf
oostelijke regio’s met ‘Maak van je
roze wolk geen rookwolk’.

Innovatieve
initiatieven
De drie genomineerden zijn
gekozen door de adviescommissie
van het Netwerk Nationale
Brandpreventieweken. Dit jaar
heeft Brandweer Limburg-Noord de
hoofdprijs bemachtigd.

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

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Veni Vidi Venray

Is het gras groener in Venray?
Horstenaar Wim Moorman was op uitnodiging van Cultura Venray elf dagen op bezoek in Venray. De schrijver
van het blog Horst-Sweet-Horst zocht uit of er echt niks boven Horst gaat of dat buurman Venray misschien ook
wel zijn hart kon stelen. Conclusie: de buitengebieden zijn in beide gemeentes even lelijk, maar de mensen?
Die lijken eigenlijk heel erg op elkaar.

hele wereld voorbijtrekken. Het straatbeeld is hier anders, veel meer verschillende culturen en dus meer invloed
van buitenaf.” Dat heeft ook met het
psychiatrische verleden van Venray te
maken, verwacht Moorman. “Hier kwamen 100 jaar geleden al mensen van
‘buiten’: dokters en psychiaters, maar
bijvoorbeeld later ook naar onderwijsinstellingen.”

Bijzondere mensen
en plekken

“Ik kijk op een bepaalde manier
naar dingen”, legt Wim Moorman uit.
“Dingen waar andere mensen misschien zomaar aan voorbij fietsen,
vallen mij op. Toevallige, kleine
dingen. Graffiti die op het eerste
gezicht ontzettend lelijk zijn bijvoorbeeld, maar in close-up zo voor
abstracte kunst in een museum door
zouden kunnen gaan.” Tel daarbij op
Wims fascinatie voor olifantenpaadjes,
onbedoelde fiets- of wandelpaden die
in de loop der tijd zijn ontstaan omdat
mensen een weg afsnijden, en je hebt
een goed beeld van de inhoud van zijn
blog Horst-Sweet-Horst. Moorman:
“Cultura Venray vroeg me om ook op
die manier eens naar Venray te kijken.
Toen heb ik mezelf de opdracht
opgelegd om onder de noemer Veni
Vidi Venray een vergelijking te maken
tussen de twee buurgemeentes.”
“Ik heb me gruwelijk vergist”, gaat
hij verder. “Ik dacht in elf dagen een

goed beeld van de hele gemeente te
kunnen krijgen, maar ik kwam heel
veel tijd te kort. Ik heb zelfs een voetbalwedstrijd op tv overgeslagen om
aan dit project te werken en dat wil
heel wat zeggen.” Wat hij wel heeft
gezien? “Vooral veel van de kern
Venray zelf. Ik ben iedere dag op de
fiets gesprongen en ben gewoon wat
rond gaan rijden. Geen plan, ik zie altijd
wel waar ik uitkom. Daarnaast heb ik
met veel mensen gepraat en langzaam
ontstond er een beeld van Venray.”

Meer invloed
van buitenaf
De clichés die in Horst over Venray
bestaan, klopten niet en tegelijkertijd
ook wel weer een beetje wel, ontdekte hij. “Venraynaren zijn arrogant
en stads, wordt in Horst vaak gedacht.
Zelf geloofde ik dat eerst niet zo. Venray
is gewoon een dorp, net als Horst,

Geen gewonden

Auto belandt in
sloot bij A73
De politie ontving in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 april
een melding van een auto die ter hoogte van afrit Venray naast de A73
in de sloot was beland. De inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.
De politie ontving rond
middernacht een melding van een
auto in de sloot. Ter plaatse troffen
agenten het voertuig op de kop
aan. “Het voertuig lag voor
75 procent onder water, waardoor
wij niet konden zien of er nog
personen in zaten. Toen wij het
voertuig naderden, hoorden wij
klopgeluiden uit het voertuig
komen”, aldus politie Venray.

De agenten sloegen de achterruit
van de auto in en troffen vier
personen in de auto aan. Zij zijn
een voor een uit het voertuig
gehaald. Ter plaatse zijn ze
gecontroleerd door medewerkers
van de ambulance. De inzittenden
konden allemaal zelfstandig
naar huis.
Hoe het ongeval heeft kunnen
gebeuren, is nog niet duidelijk.

dacht ik. Daar kom ik op terug. Met al
die verschillende wijken is Venray toch
stadser en kosmopolitischer dan Horst.
Als ik hier naar buiten kijk, zie ik de

In Horst kwam pas een jaar of
veertig geleden een grotere toeloop
van ‘buitendorpse’ mensen. “Eén van
de gevolgen daarvan is, denk ik, dat
het dialect nog sterker leeft in Horst
dan in Venray.” Jaloers is Wim op de
Venrayse wijk Brukske, daar keek hij
zijn ogen uit. “Daar zou ik zo een hele
week willen gaan zitten om te kijken
hoe het leven daar gaat. Enorm interessant vind ik dat.” En het Sint
Annaterrein, dat zou hij in Horst ook
wel willen hebben. “Een prachtig park.
Ik merk dat de mensen uit Venray hier
ontzettend trots op zijn, maar zich ook
zorgen maken over wat de koper er nu
precies mee gaat doen. Een koper uit
Horst, nota bene.”

Overeenkomsten ziet hij ook.
“Het buitengebied is hier net zo verpest als bij mij thuis met stallen en
bedrijfsgebouwen. En overal stinkt
het. En de mensen? Die zijn eigenlijk heel erg hetzelfde als in Horst.
Vooral in de kerkdorpen. Ik zie weinig
verschil tussen bijvoorbeeld dorpen als
Lottum en Veulen. En iedere gemeente
heeft zijn eigen bijzondere mensen
en plekken. In Venray moet je bijvoorbeeld voor een goede snack naar
Vette Perry, kwam ik achter. Die heb
je in Horst niet. Maar wij hebben dan
weer Loempia Lei.”

‘Venray heeft
me verrast’
Of het nu echt Horst-Sweet-Horst
blijft voor de blogschrijver, weet hij
nog niet. “Venray heeft me verrast.
Ik heb me eigenlijk altijd tot Horst
beperkt, maar misschien wil ik wel
over meer schrijven. Horst ken ik al
heel goed natuurlijk, hier kwam ik
allemaal nieuwe dingen tegen. Ik zou
dit veel vaker willen doen, op bezoek
gaan op een nieuwe plek. Het nadeel
van deze logeerweek is alleen dat ik
niet denk ik dat ik nu nog ooit loskom
van Venray.”
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik
rechts op de pagina op “zoekertjes
plaatsen”. U kunt dan de tekst opgeven
en meteen de kosten voldoen.
Laurier!
Grote struiken ong. 1 meter.
Nu 10 voor € 42,50 (laatste week).
06 40 32 71 08.
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Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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.

Start campagne tegen
hondenpoep
Wethouder Ike Busser heeft op dinsdag 1 mei met de onthulling van een informatiebord aan de
Maasheseweg de gemeentelijke campagne tegen hondenpoepoverlast geopend. Het bord ziet eruit als een grote
hondendrol en moet ervoor gaan zorgen dat mensen over het hondenpoepprobleem gaan praten.

Print & Sign in Venray

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Huwelijk of jubileum?
Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

Er komen in gemeente Venray in
totaal drie van de drolborden te staan.
Die worden iedere maand op een
andere plek neergezet. “We hopen dat
de borden de tongen los gaan maken”,
laat een woordvoerder van de
gemeente weten. “Er moet een
discussie ontstaan. Mensen moeten
het erover hebben en elkaar aanspreken.” Er volgt ook nog een campagne
via sociale media, de weekbladen en
de digitale borden. Sinds twee weken

is op borden aan lantaarnpalen al
aandacht besteed aan de campagne.
“De meeste mensen houden zich
aan de spelregels en ruimen de poep
van hun hond op, maar er zijn ook
mensen die er schijt aan hebben”, liet
wethouder Busser weten bij de opening. “Als mensen elkaar durven aan
te spreken, kan het al beter worden.
Er is onlangs een enquête geweest
onder de inwoners over de hondenpoep en in december volgt er weer

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

• Teamplayer

logistieke proces te verbeteren
• Enthousiast en gemotiveerd

• 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

een. Dan hopen we te zien dat er minder ergernis is.”
De gemeente koos voor de
Maasheseweg omdat daar veel mensen voorbij komen. “Zo is het duidelijk zichtbaar voor iedereen”, aldus de
woordvoerder. “Het is alleen hopen
dat de borden er nog staan na het
weekend. Dat is altijd even afwachten. Misschien zijn ze populair. Wellicht
is het een idee om de borden na de
campagne te verloten.”
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GEPLUKT Vera Schatorje
enorm aan. Het continue schakelen
tussen de op te pakken taken, lopende
zaken en deadlines is iets wat als een
rode draad door mijn lijf loopt.” Vera is
trots op haar bedrijf, dat na één jaar
goed loopt. “Ik heb het stervensdruk,
maar het is echt ontzettend leuk.”
Via het werken bij Vitelia ontmoette ze Freek en de vonk tussen de
twee collega’s sloeg over. “We hebben
nog ruim twee jaar samen gewerkt,
maar toen we ook samen gingen
wonen heeft Freek een andere baan
gezocht. Samen wonen en werken
leek ons wat veel van het goede”,
lacht Vera. Sinds 2005 woont het stel
samen in Wanssum. “Eerst in een starterswoning en inmiddels wonen we in
het ouderlijk huis van Freek. Dat hebben helemaal we naar onze zin verbouwd.” Sinds een paar jaar is het
gezin uitgebreid met dochter Anne (4)
en zoon Bram (2). “Heerlijk om met
de kinderen dingen te ondernemen en
lekker buiten bezig te zijn.”

In de keuken

Ze groeide op in Horst, maar woont inmiddels al jaren in Wanssum. Ze heeft het druk met haar eigen bedrijfje en zit daarnaast ook niet stil.
Ze houdt van koken, hardlopen en muziek, maar haar gezin staat te allen tijde op nummer één. Deze week wordt Vera Schatorje (36) geplukt.
Vera werd geboren in Meterik,
maar na daar één jaar gewoond te
hebben, verhuisde ze met haar ouders
naar Horst. Als enig kind had ze een
fijne jeugd. “Wel best degelijk, denk
ik, met een wat lieve vader die er

soms moeite mee had om zijn ‘kleine’
meisje los te laten. Mijn moeder vond
het meestal wel goed.” Ze ging naar
basisschool De Weisterbeek. “Een ontzettend leuke school, waarvan ik nog
steeds heel heldere herinneringen

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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gesolliciteerd en ik werd aangenomen.
Daar heb ik 17 jaar met veel plezier
gewerkt.”
Vorig jaar vond Vera het echter tijd voor iets nieuws. “Ik liep
er al een tijdje mee rond om voor
mezelf te beginnen,” vertelt ze.
“Vorig jaar 1 mei ben ik gestart met
GewoonVera!, een bedrijf voor ondernemerssupport en evenementenmanaging. Ik bied ondersteuning als een
ondernemer bijvoorbeeld handen
tekort komt met lopende projecten
of ter vervanging van personeel dat
langdurig uit de running is. Dit is met
name in de functie van managementassistente. Daarnaast is het organiseren van evenementen een grote liefde
van me. De veelzijdigheid, samenwerking en diversiteit spreekt me hierin

Italiaanse roots
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

heb. Eén van mijn klasgenootjes van
toen is nu de kleuterjuffrouw van mijn
dochter.”
Na de basisschool ging ze naar de
mavo. “Ik zat net in de transitieperiode met het Dendron College,” vertelt ze. “Ik ben dus twee jaar naar de
Jacob Merlo-mavo in Horst geweest
en toen heb ik één jaar gependeld
tussen de scholen in Horst. Dat was
achteraf gezien echt een leuk jaar,
waarin we vrij makkelijk konden
sjoemelen met lestijden”, grinnikt ze,
waarna ze lachend vervolgt: “Het laatste jaar ging ik dan naar het Dendron
College en toen kwam ook het besef
dat ik een diploma moest gaan halen.
Na drie jaar niet heel hard te hebben
geleerd, heb ik richting de examentijd heel hard gewerkt en slaagde ik
met dikke punten. Gek dat je nu pas
het besef hebt dat een diploma heel
belangrijk is.”

In haar schaarse vrije tijd zit Vera
niet stil. “Ik probeer twee keer in de
week te hardlopen. Dat vind ik lekker,
dat is echt een uitlaatklep. Verder hou
ik ervan om af en toe een muziekconcert te bezoeken. Hoewel ik daar niet
meer zo veel tijd voor heb nu, deden
we dat vroeger heel regelmatig.”
Daarnaast staat ze graag in de keuken.
“Doordeweeks kook ik niets bijzonders
hoor, maar in de weekenden probeer
ik regelmatig iets uit. Ik heb Italiaanse
roots, dus ik vind het heel leuk om
Italiaanse recepten uit te proberen.”
Voor de toekomst zit Vera nog
vol dromen. “Je moet nooit stoppen met dromen. Gelukkig heb ik
nog genoeg te dromen,”, lacht ze.
Eén van die dromen heeft te maken
met reizen. “Freek en ik hebben
veel gereisd. Zo zijn we in Indonesië
geweest, hebben we de vierdaagse
Inca Trail gewandeld in Peru en
hebben we in Europa verschillende
landen bezocht.” Lachend voegt ze
toe: “In september gaan we voor het
eerst naar de camping. Dat is wel
grappig, want ik heb altijd geroepen
dat ik nooit naar de camping wilde.
En dat gaat nu toch echt gebeuren. Als Anne en Bram oud genoeg
zijn om verre reizen te maken, staat
Afrika op nummer één om te bezoeken. Dat lijkt ons geweldig, een
mooie droom in het vooruitzicht.”

Oplossing vorige week:
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Na de mavo volgde ze één jaar
een opleiding tot sociaal pedagogisch werker bij het Gilde in Venray.
“Hoewel ik altijd gedacht had dat
ik iets met kinderen wilde doen,
bleek dat toch geen opleiding voor
mij.” Vera besloot te stoppen en wist
daarna niet goed wat ze wilde. Ze was
al vakantiekracht bij Hema en ging
daar toen als vaste medewerker aan
de slag. “Na een tijdje tipte iemand
me dat er bij SaWeCo, dat is nu Vitelia,
in Oirlo een vacature was. Daar heb ik

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De kop is eraf!
Het CDA heeft, als grootste partij, na de gemeenteraadsverkiezingen,
D66 en VENRAY Lokaal uitgenodigd om samen een nieuwe coalitie te
gaan vormen. De drie partijen hebben samen zeventien zetels en hebben
daarmee een stabiele meerderheid. Nu ligt de uitdaging voor om een
coalitieakkoord te schrijven waarin de drie partijen voldoende
terugvinden van hun verkiezingsprogramma’s.
Tijdens de drie informatieve
gesprekken heeft VENRAY Lokaal
vastgesteld dat er voldoende
vertrouwen is tot een herkenbaar
coalitieprogramma te komen.
Omdat geen enkele partij (gelukkig)

de absolute macht heeft, moeten
er nu eenmaal politieke bruggen
geslagen worden. Dinsdag 24 april
zijn we gestart met de eerste
formatieronde. In een lange sessie
zijn we bijgepraat door de top van

de ambtelijke organisatie wat er
allemaal gemeentelijk en regionaal
zoal speelt. Ook is stilgestaan bij
de verschillende lopende projecten
die nu en in de komende vier
jaren spelen en die een langere
doorlooptijd hebben. Uiteraard is ook
uitvoerig stilgestaan bij het financiële
perspectief van onze gemeente in de
komende jaren.
Aan het einde van de sessie is
al een eerste constructie besproken
van het te vormen coalitieakkoord.

VENRAY Lokaal gaat nu aan de
slag met het uitwerken van de
eigen nuances die in de tweede
formatieronde zullen worden
ingebracht. Als alles vlotjes verloopt,
kan het nieuwe coalitieprogramma op
14 mei klaar zijn om vervolgens op
16 mei aan de leden ter goedkeuring
voor te leggen. Op 22 mei kan Carla
Brugman dan tot onze wethouder
benoemd worden.
Tino Zandbergen,
raadslid VENRAY Lokaal

Venray en zo mijn taken als raadslid zo
goed mogelijk te vervullen.
Zo kan het dus voorkomen, dat je
als raadslid drie à vier avonden in de
week aan het vergaderen bent over
belangrijke onderwerpen. Voorbeelden
van zo’n onderwerpen zijn het vormen van de coalitie of waar in Venray
een nieuwe supermarkt kan komen.
Nu ben ik inmiddels een maand verder

en heb ik de balans tussen het zijn van
een raadslid, 40-urige werkweek en
privéleven kunnen vinden. Mijn eerste
maand ging ontzettend snel voorbij en
nu ik zo terugkijk, heb ik toch nog vaak
genoeg tijd om een balletje te kunnen
trappen. Zowel op het voetbalveld als
in de gemeente.
Selçuk Ipek,
raadslid CDA Venray

Balans
Het was zover. Ik mocht na al het campagnevoeren mezelf officieel
raadslid van gemeente Venray noemen. De beëdiging bracht vele taken
en verantwoordelijkheden met zich mee. Deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden zorgden voor vele veranderingen in mijn privéleven.
Een raadslid zijn, neemt veel tijd
in beslag en dit werd me door de
huidige en ex-raadsleden al duidelijk
gemaakt. Nu was het dus tijd om het
allemaal zelf te ervaren.

Het kwam al snel voor dat ik in
de vergaderzaal zat in plaats van op
het voetbalveld. Ondanks dat ik het
erg leuk vind om te voetballen, is nu
mijn prioriteit om mij in te zetten voor

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

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

H RD
VOOR

H RT

Het doel van de Stichting Hard voor Hart is om de

Om ervoor te zorgen dat er altijd iemand

overlevingskans van personen met een acute

gehoor kan geven aan een oproep en binnen

‘hartcirculatie stilstand’ te verbeteren. Binnen de

6 minuten kan starten met reanimatie is

gemeente Venray zijn er zogenaamde ‘6 minuten

Hard voor Hart dringend op zoek naar jou als

zones’ gecreëerd. Binnen elke zone heeft men de

nieuwe vrijwilliger.

beschikking over een AED apparaat en zijn er een
aantal vrijwilligers met een reanimatie en/of een

En daarvoor kunnen we jou goed gebruiken!

AED-diploma. In het geval van een acute ‘hartcircu-

Interesse? Kijk op onze website en

latie stilstand’ dient er binnen 6 minuten gedefibril-

meld je aan.

leerd te worden om de grootste overlevingskans te
kunnen behalen.

www.hardvoorhart.nl
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Cameratoezicht wordt ruimschoots geaccepteerd
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Gedurende de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de Burgers van Venray-stelling ‘Cameratoezicht is inbreuk
op mijn privacy.’ Van de stemmers heeft 80 procent aangegeven geen moeite te hebben met cameratoezicht in de openbare ruimte.
Men is immers al gewend aan camera’s in winkels, bij banken, op wegen en
in tunnels. Door illegale vuilstortingen bij afvalcontainers werd dit een actueel
onderwerp in Venray. In april bezochten maar liefst 980 personen de website
Burgers van Venray. Van die bezoekers was bijna 80 procent van mening dat er
geen sprake is van inbreuk op de privacy bij cameratoezicht in de openbare
ruimte.
Sommige personen hebben er ten onrechte voor gekozen het eens te zijn
met de stelling, terwijl uit hun reactie op de website blijkt dat men geen probleem heeft met cameratoezicht. Daardoor valt de respons nog duidelijker
uit in het accepteren van cameratoezicht door een grote meerderheid van de
Venraynaren die gereageerd hebben.
Op www.burgersvanvenray.nl zijn alle reacties na te lezen. Uit die persoonlijke meningen blijkt onomstotelijk dat men geen probleem heeft met cameratoezicht, mits er maar aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Adriaan
begrijpt bijvoorbeeld de negatieve gedachte niet van het cameratoezicht.

“Het lijkt echt nodig te zijn. Beter een camera dan de rommel rond de afvalcontainers. Verder mag een camera gerust vastleggen wat ik doe. Natuurlijk het ligt
er een beetje aan waar die komen te hangen. Als ik dat niet wil, ga ik er niet
naar toe. Het is een persoonlijke zaak. Ook de veiligheid is er mee gemoeid.”
Th. Janzing stelt als mensen niets te verbergen hebben, er toch niets aan de
hand is? “Integendeel; de boosdoeners kunnen eindelijk eens gestraft worden,
of ze worden eindelijk eens wijs! Natuurlijk moet er verstandig met de beelden
omgesprongen worden, zodat deze niet voor misbruik benut worden.”
Sip schrijft dat cameratoezicht geen inbreuk is op de privacy, mits zorgvuldige overweging vooraf gaat waar en hoe te plaatsen. Ook moeten ‘onschuldige’ beelden niet bewaard blijven. Jan ruilt heel graag wat privacy in voor een
betere veiligheid en grotere pakkans van vandalen, criminelen en anderen die
kwaad in de zin hebben. Een anoniem gebleven persoon schrijft dat de overheid niet hoeft te weten wat hij overal allemaal aan het doen is. “Je weet niet
wie naar de beelden kijkt.”

Bespreking stelling Burgers van Venray van april

Ziekenhuis of gezondheidscentrum?
Het toenmalige bestuur van VieCuri presenteerde vorig jaar haar plannen voor de nieuwbouw van een ziekenhuis. Door een wijziging binnen de
Raad van Bestuur van VieCuri werden de nieuwbouwplannen echter uitgesteld.
De redenen voor het uitstellen van de nieuwbouw waren de kosten en
de onderhandelingen met het Laurentius ziekenhuis in Roermond om
mogelijk met elkaar te fuseren. De besluitvorming over die fusie is eind
2018 te verwachten. Als die fusie doorgaat, wordt vermoed dat de
gezondheidszorg voor de inwoners van Venray anders wordt ingevuld.
Voor specifieke behandelingen moet men dan naar Roermond. Dat kan
wellicht een reden zijn om uit te wijken naar Boxmeer of Helmond.
Opvallend is dat vrijwel iedereen in Venray een afwachtende houding
aanneemt. De directie van het ziekenhuis met in haar kielzog de
zorgverzekeraars bepalen immers wat er in Venray gaat gebeuren of
veranderen in de zorgverlening.
De Stichting Burgers van Venray is van mening dat de stem van de
inwoners van Venray en de kerkdorpen ook in de besluitvorming zou
moeten worden betrokken. In november 2017 werd al een stelling op onze
website geplaatst met de tekst: Als VieCuri Venlo zich niet beter oriënteert
op VieCuri Venray, verliest zij Venray. Reacties als: “Tengels af van VieCuri
Venray”, “Venray had nooit met Venlo samen moeten gaan”, “Boxmeer

is veel dichterbij dan Roermond,” “Roermond is voor ons onbereikbaar
en dus geen alternatief,” en “Nog even en we hebben hier niets meer,”
laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De aan de woordvoerder van
VieCuri gevraagde reactie laat nog steeds op zich wachten.
Om de besluitvorming over de mogelijke nieuwbouw in Venray
te kunnen beïnvloeden, wil de Stichting Burgers van Venray graag de
mening van zoveel mogelijk Venraynaren peilen over de wens voor
realisatie van een gezondheidscentrum in een geheel nieuwe stijl.
Gedurende de maand mei wordt iedereen in de gelegenheid gesteld te
reageren op de website
www.burgersvanvenray.nl op de stelling: ‘Overleg met VieCuri moet
leiden tot een gezondheidscentrum 2.0 in Venray’.
Dat houdt in dat er in Venray invulling moet worden gegeven op het
gebied van totale gezondheidszorgverlening op een vernieuwende en
innovatieve wijze, vandaar de code 2.0. Vanzelfsprekend hoort daarbij
ook een eerste hulppost, de huisartsenpost en de ziekenhuisapotheek en
moet alles 24/7 beschikbaar.

Geldig t/m 08-05-2018

In geuren en kleuren!
Franse Geraniums
12 cm pot. Alle kleuren.
Uit eigen kweek!

Nu:

199

Rhododendrons

Enorme keuze in soorten,
maten en kleuren!

Nu:

-20%

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Een paar
minuten stil
Deze tijd staat volop in het
teken van de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding.
De geijkte films komen voorbij
en bij Discovery Channel kan
het niet op met de terugkerende documentaires over
de zwartste pagina’s uit de
moderne tijd.
Wij herdenken de doden en
vieren de vrijheid. Goed dat we
dit doen. Elk jaar probeer ik
even te kijken naar de
herdenking en ben ook ik een
paar minuten stil. Uit respect
voor alle overledenen van het
oorlogsgeweld en om even te
reflecteren over de vrijheid die
we in dit prachtige land
bezitten. Herdenken om niet te
vergeten, niet vergeten om het
nooit meer te laten gebeuren.
De laatste jaren vraag ik me
wel vaker af of al dat herdenken
en dat herhalen van de
geschiedenis op TV wel zoveel
zin heeft. Ik was ooit erg
idealistisch, noem het naïef.
De wereld zou echt beter
worden en oorlog zou tot het
verleden gaan behoren. In het
Oosten gloort een sprankje
hoop nu de beide Korea’s op
vredeskoers zitten. Ik moet het
nog zien gebeuren. Ondertussen
staat Syrië nog steeds in brand,
is vrede tussen Israël en de
onderdrukte Palestijnen ver te
zoeken en lijkt de Koude Oorlog
tussen oost en west ook weer
voedingsbodem te krijgen.
Ondanks alle ellende tussen
1914 en 1945, ondanks alle
goede bedoelingen van
bijvoorbeeld een instituut als de
VN, blijven mensen, vaak jonge
jongens, elkaar bevechten op
slagvelden aangewakkerd door
denkbeelden van mensen, vaak
oude mannen, in
regeringsgebouwen of paleizen.
Daar verandert onze herdenking
niets meer aan.
Maar laten we toch twee
minuten stil zijn, opdat we niet
vergeten.
Willy
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aan
Karsten Boelens

Hommels
steken niet
Met het fijne weer dat er
aan zit te komen, komen ook
de insecten weer tevoorschijn.
Hommels, wespen, bijen,
noem maar op. Ik ben al lange
tijd doodsbang voor deze
beestjes, maar mensen
zeggen altijd dat je dit niet
hoeft te zijn. Als jij ze niets
doet, dan doen ze jou ook
niets.
Helaas heb ik het toch voor
elkaar gekregen om een aantal
jaar geleden door een hommel
gestoken te worden. Sindsdien
ben ik bang voor gestreepte
beestjes die vliegen en bij me
in de buurt komen.
Maar bijen en hommels
doen inderdaad niet zoveel en
ze zijn nog ergens goed voor.
Alleen bij wespen krijgen veel
mensen het gevoel dat ze
gewoon steken omdat ze daar
zin in hebben. De belangrijkste
vraag die wij onszelf stellen
over deze beestjes is dan dus
ook: wat voor nut heeft de wesp
voor de mens? Nou, wespen
eten eigenlijk alles en dus ook
schadelijke insecten voor de
mens. Ze zijn dus stiekem toch
wel nuttig.
Maar wat als we nu een
manier kunnen vinden om die
insecten zelf op te ruimen,
zonder wespen? Dan zouden we
zonder kunnen. Ik durf te
wedden dat veel mensen in de
zomer dan een beetje blijer
zouden zijn.
Anne

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Karsten Boelens
12 jaar
Sterrenschool
De Klimboom
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou ooit nog wel eens naar Ally Pally
(de bijnaam voor Alexandra Palace,
red.) willen reizen. Dat is in Londen
en daar wordt elk jaar in december en
januari het PDC WK darts gehouden.
Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Op dartgebied wil ik gewoon lekker doorgroeien en ervaring opdoen.
Buiten het darten om, en eigenlijk ook
een beetje op dartgebied, zou ik graag
wat minder snel gefrustreerd willen
raken. Dat is iets dat ik nog wel wil
leren.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik het allerliefst bezig met
touwtjes door de tuin spannen.
Welke herinnering bezorgt
je kippenvel?
Mijn eerste finale met darten bezorgt
me kippenvel als ik daar aan terug-

denk. Dat was echt heel speciaal.
De wedstrijd was op een NDB-ranking
een ranking door heel Nederland. Ik
weet nog dat ik toen heel goed gooide.
Ik kwam zelfs met 2-0 voor te staan.
Maar toen begon de spanning en uiteindelijk verloor ik helaas met 3-2.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies dat ik gekregen heb
gaat ook over darten. Dat advies was
dat ik meer rust moest nemen. Ik ben
heel veel gegroeid toen ik dat advies
opvolgde. De tip kwam van mijn coaches uit Venray: Ruud en Tharsissia
en van de KDO, een dartbond in
Eindhoven, via Iris en Inge.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De grootste beslissing die ik de
afgelopen tijd heb moeten nemen
gaat over de combinatie tussen school
en sport. Ik ga volgend jaar naar
de middelbare school en daarom
stop ik met volleybal. Dat was al
een moeilijke keuze. Ik ga op de
middelbare school TTO doen. Dat is
tweetalig onderwijs.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik maak niet veel foto’s. Ik denk dat de
laatste foto die ik heb gemaakt op de
zesde NDB-ranking was.
Hoe heb je je beste vriend of vriendin ontmoet?
Ik ken mijn beste vriend via school.
Heb je een verborgen talent?
Mijn talent is darten. Dat is niet meer
echt een verborgen talent, maar verder
kan ik ook niet echt iets anders bedenken.
Heb je een bijbaantje?
Ik ben 12 jaar, dus nog te jong voor een
bijbaantje.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een avond in het weekend ga ik het
liefst met het hele gezin tv-kijken.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeelden zijn Michael
Van Gerwen en Jermaine Wattimena.
Dat zijn allebei goede darters.
Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?
Ik ben buitenshuis heel rustig, maar
thuis...
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Het laatste boek waar ik erg van heb
genoten is #LaatsteVlog. Dat boek is
geschreven door Carry Slee.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Als ik met een artiest van leven zou
mogen ruilen, dan kies ik voor Ed
Sheeran. Zelf kan ik niet zingen en Ed
Sheeran heeft een hele mooie stem.

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

Examenverhalen gezocht
De eerste examens voor vmbo’ers zijn al bezig, maar over enkele weken zijn ook de andere leerlingen op de middelbare scholen aan
de beurt. HALLO Venray is op zoek naar leuke, bijzondere en mooie verhalen van eindexamenkandidaten uit de gemeente Venray.
Doe jij een aangepast examen? Volg je een bijzonder extra vak of doe je een vooropleiding? Ga je na het examen in het buitenland wonen of
studeren? Ben jij druk met je eigen bedrijf? Of ken je iemand die nog niet zo lang in Nederland woont, maar wel eindexamen gaat doen? Of heb je
op een andere manier een leuk, grappig of bijzonder examenverhaal? Dan zoekt HALLO jou!
Wil jij je verhaal vertellen of ken je iemand die dat wil doen? Stuur dan een mailtje naar redactie@hallo-venray.nl
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Belangrijke punten

Venray wint saaie derby
Door: voetbalvereniging SV Venray
Voor het eerste team van SV Venray stond zaterdag 29 april een derby in de eerste klasse D op het programma, tegen Deurne. Venray moet belangrijke punten pakken in de strijd om degradatie. Daarvoor was deze
wedstrijd de perfecte mogelijkheid.
Venray begon sterk aan de wedstrijd. In de 2e minuut kreeg ze haar
eerste kans. Er werd van achterin een
lange bal gegeven op Jesse Peeters.
Hij nam de bal goed aan en gaf een
lage voorzet op Danny Pelzer. Die
schoot de bal goed in maar de keeper
redde uitstekend.
In de 16e minuut kreeg Jarno
Peeters de bal aan de linkerkant.
Peeters zette voor op spits Dimitrios
Touratzidis. Die schoot de bal helaas
voor Venray langs de verkeerde kant
van de verre paal. Deurne kreeg in
de 21e minuut ook een grote kans.
Een voorzet aan de rechterkant werd
weggekopt en landde voor de voeten
van Ruhendrey Martina. Hij schoot de
bal van 4 meter voor het doel naast.

Venray kwam op
voorsprong
In de 44e minuut kwam Venray op
een 1-0 voorsprong. De doelman van

Deurne trapte de bal uit. Het daarop volgende kopduel werd op het middenveld
gewonnen door Venray. De bal kwam
bij spits Touratzidis terecht. Hij dribbelde
tussen twee man door en plaatste de
bal rustig in de verre hoek, langs keeper
Bukkems. 1-0 was ook de ruststand.

Entertainment vanaf
de tribune
Na rust gebeurde er echt heel weinig op het veld. Er kwam meer entertainment vanaf de tribune dan van het
veld. Beide supportersgroepen zochten
elkaar bij gebrek aan vermaak op het
veld verbaal op, helaas op een onprettige toon. Beide ploegen lieten elkaar
de bal rustig rondspelen. Venray koesterde de voorsprong en Deurne kreeg
tot eigen frustatie voetballend maar
weinig voor elkaar.
In de 80e minuut kwam pas het
eerste echte gevaar, ditmaal van de
bezoekers. De Venrayse verdediging

greep niet in na een voorzet vanaf de
rechterkant. De bal belandde na een
kopbal in het Venrayse doel en Deurne
dacht op 1-1 te komen. Maar scheidsrechter Loontjens floot de goal af: hij
constateerde een aanvallende overtreding in het Venrayse strafschopgebied
op Robert Willemse en annuleerde het
doelpunt. De tussenstand bleef dus 1-0.
In de 88e minuut bepaalde Stijn
Brinkman de eindstand op 2-0. Hij zag
dat de doelman niet helemaal goed
opgesteld stond en schoot de bal
vanaf 25 meter half hoog in de te
ver open gelaten linkerhoek van het
Deurnese doel. SV Venray pakte weer
belangrijke punten in de strijd om
degradatie.
Volgende week komt koploper
RKSV Minor op bezoek op sportpark
De Wieën. Dat belooft een aardige
wedstrijd te worden waar beide clubs
grote belangen hebben, want Minor is
in de kampioensstrijd met Chevremont
verwikkeld.

Aarzelend begin

SV Oostrum behoudt
koppositie in competitie
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste elftal van SV Oostrum heeft zondag 29 april uit bij Kwiek Venlo een lastige klip omzeild. Na een
ietwat aarzelend begin nam de koploper al snel het initiatief. Gedurende de eerste helft bleef Oostrum de iets
bovenliggende partij en kreeg het enkele prima mogelijkheden om op voorsprong te komen.
Dit leverde een mooie wedstrijd
op waarin voor iedere meter werd
geknokt. Bij rust stond de brilstand
echter nog steeds op het bord nadat
Oostrum een viertal kansen had
gemist maar ook Kwiek een vrije
kopkans onbenut had gelaten.
De tweede helft leverde aanvankelijk een zelfde beeld op. Al snel kregen de rood-witten echter een forse
tegenvaller te verwerken, toen Bo

Verrijth in een ogenschijnlijk onschuldig duel fors geblesseerd raakte aan
zijn knie. Kermend van de pijn werd hij
naar de kant gedragen.

Groot gevaar bleef
achterwege
Niet veel later werd het overwicht uitgedrukt in de verdiende openingstreffer. De sterk spelende Wes

Willemsen liep op rechts iedereen
voorbij en legde de bal panklaar terug
voor Chris Wilschut, die afdrukte, 0-1.
Dit bleek uiteindelijk ook de winnende
treffer te zijn. Kwiek drong nog wel aan
maar op een pegel van oud-prof Paul
Jans na, bleef groot gevaar achterwege.
Dankzij de zege blijft Oostrum
vooralsnog koploper. Volgende week
staat de thuiswedstrijd tegen DEV uit
Arcen op de planning.

Otto de Kat te gast bij
Literair Café Venray
De laatste schrijver die in het jubileumjaar van Literair Café Venray op
bezoek komt is Otto de Kat. Op donderdagavond 17 mei is hij te gast in het
Theehuis in het Odapark in Venray. De avond start om 19.00 uur.
Otto de Kat is een Nederlandse
journalist, dichter, vertaler, uitgever en
romanschrijver. Hij is de oprichter van
uitgeverij Balans, die later is samengegaan met De Bezige Bij. Op deze
avond van Literair Café Venray gaat
Victor Elfring hem interviewen over
zijn werk, waaronder zijn compilatie
van vijf romans getiteld De eeuw van
Dudok. In maart is zijn meest recente
boek Freetown verschenen.
Otto de Kat is het pseudoniem
van Jan Geurt Gaarlandt. In 1998
publiceerde De Kat zijn eerste roman,
getiteld Man in de verte, gevolgd
door De inscheper in 2004, Julia in
2008, Bericht uit Berlijn in 2012 en
De langste nacht in 2015. In oktober
2016 verscheen De eeuw van Dudok,
een compilatie van deze vijf romans.
Zijn vijf romans zijn lovend ontvangen in zowel Nederland als het buitenland. “Op een terloopse manier,
steeds weer een andere episode uitlichtend, heeft Otto de Kat met deze
pentalogie een familiesage geschreven. Het verhaal begint met een
vader en een zoon schaatsend op een
Nederlandse rivier en eindigt met de

wonderschone herinneringen van een
oude vrouw in Rotterdam. Daartussen
leidt De Kat de lezer langs Kaapstad,
Berlijn, Bern, Lissabon, Londen en
vele andere plekken. De geschiedenis van Europa wordt vermengd met
de geschiedenis van één familie.
Met deze grote familieroman bewijst
De Kat dat hij een van de belangwekkendste hedendaagse Nederlandse
schrijvers is. Voor wie nog nooit iets
van De Kat heeft gelezen, is De eeuw
van Dudok de uitgelezen kans om
daar iets aan te veranderen. En de
inmiddels grote schare fans krijgt nu
de gelegenheid om te ontdekken hoe
al die mooie romans een onderdeel
vormen van één groot en meeslepend verhaal”, aldus het Literair Café.
De muzikale omlijsting wordt
verzorgd door houtblazer Sandra
Lucassen, eigenaresse van het
Houtblazers-Atelier in Venray.
Samen met de 16-jarige altsaxofonist
Rens Hout uit Venray gaat zij stukken
voordragen, die aansluiten op de
periode waarin de boeken van Otto
de Kat zich afspelen.
(Foto: Tessas Posthuma de Boer)
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Synthese Venray

Training opkomen
voor jezelf

03
05

Expositie Fotoclub Venray
Fotoclub Venray heeft een nieuwe expositie. De leden laten vrij werk zien in de foyer bij Roel Linssen aan
Hoenderstraat 10 in Venray. De expositie wordt op donderdag 10 mei geopend.

Synthese organiseert op verschillende woensdagen in mei en juni een
training Opkomen voor jezelf voor volwassenen. De training duurt
iedere keer van 19.00 tot 21.00 uur.
Voel je je weleens ongemakkelijk in het gezelschap van anderen?
Vind je het moeilijk om voor jezelf
op te komen? Heb je vaker last van
gedachten die je belemmeren in
het dagelijks leven? Of is omgaan
met kritiek niet altijd makkelijk?
Synthese: “Dan is de training opkomen voor jezelf misschien wel iets
voor jou. Je bent niet de enige die
worstelt met deze situaties.
De training wordt gegeven in
groepsverband met mensen die
soortgelijke situaties lastig vinden.

Aan de hand van eigen situaties
wordt er in de training gesproken
en geoefend hoe je hiermee om
kunt gaan.” De training vindt
plaats op de woensdagen 16, 23 en
30 mei en 6 en 13 juni.

Aanmelden voor
de training
Voor meer informatie of
aanmelding, neem contact op met
Synthese via 0478 517300
of info@synthese.nl

Alzheimer Venray

Dementie en
levenseinde
Alzheimer Venray organiseert op maandag 14 mei weer een
Alzheimer Café. Het thema van de maandelijkse bijeenkomst is deze
keer dementie en levenseinde. De avond wordt verzorgd door
gastspreker Marinus van den Berg.
Marinus van den Berg is pastor
en schreef boeken en gedichten over
rouw en verlies.

Maandelijkse
bijeenkomst
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten

HORTENSIA’S
veel srt. o.a.
LITTLE LIME E.A. PLUIM-HORTENSIA,
BOEREN, ANNABELLE
Vlinderstruik, klein fruit, hebe e.a.
heesters (op stam), bodembedekkers
buxusvervangers. Info:

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open zaterdag van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

om ervaringen uit te wisselen en te
leren over dementie en aanverwante
thema’s.
Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in zaal De Kemphaan
in Venray. Het programma begint
om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. De toegang is gratis.
Neem voor meer informatie contact
op met de avondcoördinator van
Alzheimer Café regio Venray, Joke
Halmans, via 06 53 73 05 15.

Op de expositie van Fotoclub Venray
staat verschillend vrij werk van de
leden centraal. “Wij hebben door van
elkaar te leren en te inspireren deze
expositie tot stand gebracht”, aldus
de club. De club bestaat uit gepassioneerde fotografen die zich verder willen

ontwikkelen. “De Fotoclub Venray biedt
een podium aan amateurfotografen uit
Venray en omgeving. We bevorderen de
ontwikkeling van technische, creatieve
en esthetische kwaliteiten van onze
leden en behartigen de belangen van
hen”, aldus de club.

De opening vindt plaats op donderdag 10 mei om 15.00 uur.Verder is de
tentoonstelling te bezichtigen op 11,
12 en 13 mei van 14.00 tot 18.00 uur.
En 18, 19 en 20 mei van 14.00 tot
18.00 uur. De toegang is gratis.
(Foto’s: Jack Poels en Jan Linskens)
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Synthese

Workshopavond
Rouw en Verlies
Bij MFC De Baank in Leunen is op donderdag 17 mei een informatie- en workshopavond Rouw en Verlies.
De avond wordt georganiseerd door Synthese en duurt van 19.00 tot 21.45 uur.
Het eerste gedeelte van deze
avond wordt er een plenaire
presentatie gegeven door Gertie
Mooren, rouw- en verliestherapeut.
Zij wordt ondersteund door mensen
die vertellen over hoe zij omgingen
met hun verlies: over gevoelens van
angst, boosheid, spijt en schuld.
Over reacties van vrienden en familie.
Maar ook over vooruit kijken naar de
toekomst en over dankbaarheid en
trots voor wat er is en wat er was.

Gastles van jongeren
Daarna volgen vier workshops
waaruit deelnemers er één kunnen
kiezen. Workshop 1 is de gastles
‘Mijn masker af’. In deze workshop
geven jongeren een gastles zoals zij
die ook geven aan leerlingen van

middelbare scholen, MBO en HBO.
Na het vertellen van hun eigen verhaal
gaan zij via een zelf ontwikkelde
lesvorm met de deelnemers in
gesprek over verlies.
Workshop 2 is Train-de-trainer
Kombas, over omgaan met verlies
voor kinderen van de basisschool.
Kombas is een speels, laagdrempelig,
interactief lesprogramma, waarbij
gewerkt wordt vanuit het principe van
het ervaringsgericht leren.
Workshop 3 gaat over rouwen
over een dierbare die nog leeft.
Met een naaste met dementie begint
het afscheid nemen en het rouwen
al lang vóór je hem of haar verliest
aan de dood. De naaste gaat steeds
minder lijken op de persoon die hij of
zij ooit was en je kunt steeds minder

contact met hem of haar krijgen.
Hierdoor neemt de naaste beetje bij
beetje afscheid.

Zelfhulpgroep voor
nabestaanden
Workshop 4 gaat over momenten
van herinnering. Dit is een
zelfhulpgroep voor nabestaanden,
bedoeld om hulp te bieden aan
lotgenoten bij het omgaan met
het verlies. Samen wordt op een
creatieve manier een tastbare
herinnering gemaakt.
Geïnteresseerden kunnen zich
voor 11 mei aanmelden bij
info@synthese.nl onder vermelding
van welke workshop zij willen
volgen.

IVN Geijsteren-Venray

Vierseizoenenwandeling
op Landgoed Geijsteren
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 6 mei een vierseizoenenwandeling. Het thema is Lente op
Landgoed Geijsteren. De wandeling start om 10.00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden
van Geijsteren aan de Oostrumseweg.

Deelnemers bekijken de natuur van
het Landgoed Geijsteren in alle vier de
jaargetijden. Mensen die aan alle
wandelingen deelnemen, beleven het
gebied telkens anders en zien de
natuur in de loop van het jaar veranderen. Tijdens de winterwandeling zagen
ze hoe de natuur zich voorbereidde op
de naderende lente en nu zien ze
daarvan het resultaat. “Kijk maar naar
de kamperfoelie, sporkehout, loofbomen en larixen: overal zie je ontlui-

kende bladeren en naalden, vroege
vlindersoorten en hoor je de uitbundige
zang van de vogels. Met een beetje
geluk kun je op een warme dag al
zonnende levendbarende hagedissen
vinden”, aldus het IVN.
Deze wandeling gaat door een klein
gedeelte van het landgoed met een
diep ingesneden beekdal. Nog altijd
mag de beek hier zijn eigen weg zoeken, dit gaan deelnemers op veel plaatsen terugzien. Het beboste deel rond de

Rosmolen was vroeger een groot heidegebied, dat bekendstond als de grote
ronde heide. In de tijd van de mijnbouw
is men deze heide gaan ontginnen en
beplanten met grove dennen. De laatste jaren vormt men het bos weer om
tot een gemengd bos.
In hetzelfde gebied vinden op
woensdagavond 18 juli en zondag
14 oktober de andere vierseizoenenwandelingen plaats. Deelname is
gratis.

Natuurwandeling
over grondwater
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert tijdens de Week van
Ons Water op zaterdag 12 mei een natuurwandeling rond het thema
grondwater. Ze wil daarmee laten zien dat haar project naast de
Oude Maasarm en de Maas, ook veel aandacht heeft voor grondwater.
Tijdens de natuurwandeling op
12 mei geeft een deskundige gids
uitleg in het veld over het landschap, grond- en kwelwater en de
bijbehorende natuur. Grondwater
speelt hierbij een belangrijke rol.
“Op terrasovergangen en in de Oude
Maasarm komt het grondwater aan
de oppervlakte. Dat wordt kwelwater
genoemd. Kwelwater is voedselarm en
vormt de bron van beken, moerassen
en elzenbroekbossen. Het terrassenlandschap in dit gebied is op Europese
schaal uniek. De fossiele terrasstructuren met oude Maasgeulen vol helder kwelwater, geven het gebied een
hoge landschappelijke en ecologische
waarde.”
In plangebied Ooijen-Wanssum zijn
in het verleden sloten gegraven om
het aanwezige grond- en kwelwater

te verzamelen en af te voeren, om de
gebieden beter voor landbouw te kunnen gebruiken. Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum brengt de Oude
Maasarm terug in haar oorspronkelijke staat. “Doordat sloten worden
gedempt, kan het grondwater beter
worden vastgehouden en krijgt de
kenmerkende kwelvegetatie de kans
zich weer te ontwikkelen. Om het
grondwater optimaal in de natuur zijn
werk te laten doen en om te voorkomen dat de plaatselijke landbouw
schade ondervindt, heeft aannemer
Mooder Maas in haar ontwerp veel
aandacht besteed aan de werking van
het grondwater.”
De excursie vindt plaats op
zaterdag 12 mei en begint om
10.00 uur. Aanmelden kan via
info@ooijen-wanssum.nl
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Jubileumoptreden in september

Venrays koor Golden D-Light bestaat vijf jaar
Popkoor Golden D-Light uit Venray bestaat dit jaar vijf jaar. Het koor, dat bestaat uit 28 mannen en vrouwen uit de gemeente Venray, viert dit op
zondag 2 september met een jubileumoptreden en een feestavond.

Golden D-Light ziet de toekomst
positief in. Hein: “Ik wil nog proberen om het niveau wat hoger te
krijgen en misschien kunnen we ook
wat meer gaan optreden in de toekomst.” Els vult aan: “We hebben al
een aantal erg leuke optredens gehad.
Zo stonden we op de kerstmarkt in
Tegelen en hadden we het naast het
zingen ook onderling enorm gezellig.”
Dat gezellige, dat moet volgens Els
en Hein ook het belangrijkste blijven.
“We borrelen regelmatig nog even na
als de repetitie is afgelopen. Tonny
en Wim, twee vrijwilligers van het
wijkcentrum, zorgen ervoor dat dat
mogelijk is.”

‘Gezelligheid blijft het
belangrijkste’

Het idee voor een nieuw koor ontstond zo’n zes jaar geleden bij Golden
D-Light-lid Els Bloemen: “Ik zag een
tv-programma waarin Ruben Nicolai
eenzame en oudere mensen samen
liet zingen. Hoewel het niet zo was dat
deze mensen heel goed konden zingen,
spatte het plezier er vanaf. Ik dacht:
dit is wat ik wil!” Ze ging praten met
iemand van Wonen Limburg die actief
is in de Venrayse wijk Brukske. “Er was
al een koor, maar dat was meer op
kwaliteit gericht. Zij zongen te goed.
Ik wilde een koor dat meer op plezier
gericht was.”
Els gebruikte haar netwerk en een
paar weken later was er een eerste
bijeenkomst. “En van het een kwam
het ander”, vertelt ze. Dirigent Hein
van Langen, die er al vanaf het begin
bij is, voegt toe: “Zoals we gestart zijn,
zo zijn we ook doorgegaan. De insteek
is altijd gebleven dat plezier voorop
staat.” De meeste zangers en zangeressen van Golden D-Light zijn tussen de 45 en 78 jaar oud. Er werd een

repertoire opgebouwd, wat vooral
bestaat uit Engelse hits uit de jaren
50, 60 en 70. Hein: “We zingen bijvoorbeeld nummers van John Denver,
ABBA en Simon & Garfunkel, maar
er zit ook wat Nederlandse, Franse
en Duitse muziek tussen. Zo staat
Boudewijn de Groot in ons repertoire.”

‘Bijna tijd voor een
ledenstop’
Het koor is sinds het ontstaan
flink gegroeid. Waar er eerst zo’n tien
mensen lid waren, zingen er inmiddels al 28 mensen in Golden D-Light.
Els lacht: “Het wordt bijna tijd voor
een ledenstop. Behalve voor mannen,
want die hebben we maar twee.”
Een gedeelte van de koorleden komt
van een koor uit Geijsteren. “Die zijn
een jaar geleden, na het vertrek van
hun vorige dirigent, bij ons komen
zingen”, vertelt Els. Hein voegt toe:
“En dat gaat steeds beter. We kunnen
het allemaal steeds beter met elkaar

vinden en ook de stemmen klinken
steeds mooier samen.”

Iedereen heeft
een stem
In de vijf jaar dat Golden D-Light
nu bestaat, heeft het koor al veel
meegemaakt, zowel leuke als minder leuke dingen. “Zo is ons koorlid
Ineke overleden. Dat was wel echt een
dieptepunt”, vertelt Hein. Toch heeft
de groep zich er doorheen geslagen.
“Dat is een van de mooie dingen aan
deze groep. Ook als we het moeilijk
hebben, zijn we heel betrokken bij
elkaar. Dat menselijke aspect vind ik
heel belangrijk.” Een ander belangrijk
punt in Golden D-Light is dat iedereen een stem heeft. “Iedereen mag
nummers aandragen”, zegt Hein.
Waar mogelijk draagt iedereen een
steentje bij binnen het koor. “Speciale
aandacht mag nog wel naar Ine. Zij is
mijn ‘secretaresse’. Ze zorgt ervoor dat
mailtjes en berichtjes de rest van het

Meerdaags Wandelevenement

Wandelfeest Ben d’r Bij
Het nieuwe Meerdaags Wandelevenement in Venray wordt ieder jaar gekoppeld aan een wandelfeest.
Dit feest heeft de naam Ben d’r Bij gekregen. Dit jaar wordt het wandelfeest op vrijdag 1, zaterdag 2 en
zondag 3 juni gecombineerd met het foodtruckfestival Rrrollend Venray.
Wandelaars die zaterdag 2 en
zondag 3 juni deelnemen aan het
Meerdaags Wandelevenement
Venray kunnen na afloop van

de wandeltocht het gratis festival bezoeken. Het Rrrollend
Foodtruckfestival bestaat uit allerlei
foodtrucks met een grote verschei-

denheid aan hapjes en eten. Ook is
er muziek in de vorm van jazzbandjes en lounge-dj’s en vermaak voor
kinderen aanwezig.

Lenteconcert van Erato
Gemengde zangvereniging Erato houdt op zondag 6 mei een lenteconcert in de protestantse kerk aan de
Maasweg in Blitterswijck. Het concert begint om om 11.30 uur.
Volgens de organisatie heeft de
locatie een uitstekende akoestiek om
een gevarieerd programma te presenteren. Tijdens het concert worden

klassieke werken van Mozart en Fauré
uitgevoerd, maar worden ook eigentijdse muziekstukken uit film, operette
en musical ten gehore gebracht. Het

koor bereiken, zodat iedereen weet
waar hij of zij aan toe is. Zonder Ine
zou ik behoorlijk gehandicapt zijn.”

Het vijfjarig jubileum laat Golden
D-Light ook niet onopgemerkt voorbij
gaan. Op zondag 2 september wordt
het feestelijk gevierd. “We treden dan
eerst op in Veltum en daarna gaan we
terug naar het wijkcentrum Brukske,
waar we een feestavond hebben”,
legt Els uit. “Eerst is er een buffet,
gemaakt door een koorlid, en daarna
is het avondprogramma gevuld met
muziek, dans en karaoke.”

concert begint om 11.30 uur en duurt
tot ongeveer 13.00 uur. De toegang is
gratis en na afloop is er gelegenheid
om na te praten met koffie en thee.

‘Echte liefde’ in
Schouwburg Venray
De theatershow Echte liefde van het nieuwe cabaretduo Le Roux en
d’Anjou is op donderdag 17 mei te zien in Schouwburg Venray.
De voorstelling begint om 20.15 uur.
Actrice Lieneke Le Roux en cabaretière Mylène d’Anjou vonden elkaar
bij ‘Powervrouwen’ en nu presenteren ze hun ‘Echte liefde’. “Een wervelende mix van hilarische scènes,
mooie liedjes en absurde dansjes. Het
liefst zo veel mogelijk over the top,
zoals hun voorbeelden Eddie
Monsoon en Patsy Kline uit de populaire tv-serie en film ‘Absolutely
Fabulous’”, aldus Schouwburg Venray.
Mylène d’Anjou: “De vrouwen die wij
spelen zijn absoluut geïnspireerd op
de vrouwen uit ‘Ab Fab’, maar het is

niet zo dat we scènes gaan naspelen.
Ik heb in ‘Echte liefde’ ook geen
nerdy dochter die me op het rechte
pad probeert te houden bijvoorbeeld.
Maar dat bord voor de kop nemen we
zeker mee.”
Mylène d’Anjou maakte al een
aantal cabaretsolo’s naast haar werk
in musicals als Ciske de Rat en Mama
Mia, voor Lieneke Le Roux, bekend
van onder andere de films Broos en
Brozer en in het theater van Zadelpijn
en ander damesleed, is het de eerste
keer dat ze zelf een show maakt.
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THEATER TEST TEAM RECENSEERT
‘Dat kan helemaal niet’
Zes jongeren uit gemeente Venray vormen samen het Theater Test Team. Om beurten testen en recenseren zij
theatervoorstellingen van Schouwburg Venray in HALLO Venray. Op donderdag 26 april gingen Jarno Kooter en
Jimmy Wijnhoven (beide 13) naar de voorstelling van illusionisten Rob en Emiel.
“Laten we vanavond niet alleen
de voorstelling testen, maar ook eens
kijken hoe de schouwburg om gaat
met de artiesten”, zo begon de avond
voor Jarno en Jimmy. Vermomd als Rob
en Emiel betraden zij de schouwburg
en keken hoe je in de watten wordt
gelegd als artiest. Conclusie hiervan was dat de verzorging vanuit de
schouwburg erg gastvrij was. De artiesten laten ook een leuk berichtje achter
in het gastenboek. Toch zagen Jarno
en Jimmy dat het wel hard werken is
als artiest. “Ik dacht dat iedere artiest
wel een manager had, iemand die de
make-up doet, koffie haalt en komt
vertellen wanneer ze op moeten”,
aldus Jarno. Dat viel wel even tegen.
Rob en Emiel verzorgen alles zelf: ze
slepen het decor zelf mee en bouwen
dit op het podium op en doen zelf een
laagje anti-glim op de wangen.

Tijdens het interview met Emiel
(want Rob was dus echt te druk met al
het werk dat nog verzet moet worden) werd duidelijk dat het echt wel
hard werken is als artiest, maar dat
het tegelijk de mooiste baan op aarde
is. Op de vraag of Emiel als afsluiter de
testers kon laten verdwijnen, viel het
antwoord tegen. “We kunnen dat niet
doen, omdat je ons nu vraagt om iets
in scene te zetten. Net doen alsof iets
verdwijnt. Wij doen geen cameratrucs
en zetten zeker niets in scene. Maar ik
beloof je dat je tijdens de show en
zelfs daarna in de foyer, zoveel moois
te zien krijgt dat je deze vraag snel
vergeten bent”, aldus Emiel.
En dat klopt. Kreten als “Hoe dan?”
en “Dat kan helemaal niet” klonken
door de zaal. De testers vielen van de
ene verbazing in de andere en kwamen ogen te kort. Er gebeurden zoveel

Meiboom geplaatst
in Leunen
Joekskapel Krom dur d’n Bocht uit Leunen heeft zaterdag 28 april
een meiboom geplaatst op het dorpsplein in Leunen. Dat deed zij ter
ere van het 11-jarig bestaan van de joekskapel.

bizarre dingen dat de hoofden van de
testers tolden en de buiken pijn deden
van het lachen.

‘Nooit verwacht dat
het zo grappig zou zijn’
Na een show van ruim anderhalf
uur, ging de voorstelling in de foyer
gewoon verder. Rob en Emiel kwamen
tussen het publiek staan en deden daar
nog vele trucs en lieten dingen verdwijnen en verschijnen. In de autorit
naar huis werd nog veel verwondering
uitgesproken over de acts en nog eens
werd duidelijk hoezeer ze gelachen
hebben deze avond. Jimmy: “Ik had
nooit verwacht dat het zo grappig zou
zijn.” Jarno: “De avond was veel te
kort, ik had nog wel een uur willen kijken.” Kortom, een meer dan geslaagde
avond en zeker een aanrader.

Kijk het filmpje van het theater test team op Omroep Venray,
Schouwburg Venray, of YouTube.
Lijkt het jou leuk om als tester
aan de slag te gaan? Meld je

dan aan via de schouwburg van
Venray en kom veel meer te
weten over de schouwburg en de
voorstellingen. Meedoen is gratis
en voor 7 tot 24 jaar.

Seniorweb

Tabletcafé in de bibliotheek
BiblioNu Venray organiseert op maandag 7 mei een tabletcafé. Deelnemers leren alles over de nieuwste apps,
handige functies op de tablet, smartphone en e-reader. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 17.30 uur.
Vrijwilligers van Seniorweb en
leerlingen van het Raaylandcollege
geven uitleg, maar deelnemers
kunnen ook elkaar helpen. Het tablet

café is geen cursus of workshop, maar
een samenzijn van gebruikers.
BiblioNu raadt deelnemers aan ervoor
te zorgen dat hun apparaat is opgela-

den en dat ze hun gebruikersnaam en
wachtwoord meenemen. Dit is handig
bij het installeren van nieuwe apps.
Deelname aan het tablet café is gratis.

Aftrap

Goesting begint met
livemuziek op maandagen
Uitgaansgelegenheid Goesting in Venray start in mei met optredens op maandagavonden. De organisatie
hoopt eens per maand een livemuziekavond te kunnen verzorgen. Op maandag 7 mei vindt de aftrap plaats met
Mattanja Joy Bradley.

Het 11-jarig jubileum noemt
joekskapel Krom dur d’n Bocht “een
mijlpaal, waar ze graag bij
stilstaan.” Een meiboom staat voor
vruchtbaarheid, verbintenis,
dankbaarheid en liefde voor de
gemeenschap waarin men woont.
“Dit zijn zaken die perfect passen bij
het jubileum van de kapel.

We willen middels deze boom de
gemeenschap bedanken voor alle
steun de afgelopen jaren”, aldus de
joekskapel. De boom blijft staan tot
zaterdag 16 juni. Dan wordt deze
feestelijk omgezaagd onder
muzikale klanken van de joekskapel
en wordt nog eens geproost op het
jubileum.

Vanaf het begin van dit
jaar is het proeflokaal aan
het Henseniusplein in Venray
ook op maandagen geopend.
“Niet de makkelijkste dag”, aldus
ondernemer Gijs Schapendonk.
Zijn doel is om op termijn iedere
maandag iets te organiseren, van
proeverijen tot live-muziek en
masterclasses over bier.
Goesting hoopt dat ze de avonden gratis te bezoeken kunnen
houden. Om een hoge kwaliteit aan
muzikanten te kunnen boeken, is de
samenwerking gezocht met muziekkenner Marc Gommans. Als jurylid
van de bandwedstrijd Nu of Nooit
en initiatiefnemer van de Popronde
in Venray heeft Marc veel kennis
van de Nederlandse muziekscene.
De maandagavonden met livemuziek beginnen om 20.00 uur.
De optredens duren tot ongeveer
22.00 uur.
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Agenda t/m 10 mei 2018
do
03
05

Familiemusical Hans en Grietje

Lenteconcert

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Van Hoorne Entertainment
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.30-13.00 uur
Organisatie: Gemengde zangvereniging Erato
Locatie: protestantse kerk Blitterswijck

vr
04
05

Dodenherdenking

Rondleiding Natuurbegraafplaats
Weverslo

za
05
05

Tijd: 18.45 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 13.30 uur
Locatie: start parkeerplaats Janslust Heide

Waterwandeling langs de
Loobeek met gids

do
10
05

Opening expositie Fotoclub Venray

Tijd: 13.00-14.30 uur
Organisatie: Waterschap Limburg
Locatie: start Handrik 25, Merselo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Fotoclub Venray
Locatie: foyer Roel Linssen, Hoenderstraat 10, Venray

Stille tocht en kranslegging

Koningsvogelschieten

Tijd: 19.45 uur
Locatie: van Grote Kerk naar oorlogsmonument
Stadspark Venray

Tijd: 13.45 uur
Organisatie: schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan
Venray
Locatie: schuttersweide Loonsedijk 5a, Merselo

Bevrijdingstocht

Tabletcafé

Hemelse fissa

Tijd: 07.00-16.00 uur
Organisatie: Run for Health
Locatie: start Schouwburgplein Venray

Tijd: 14.30-17.30 uur
Organisatie en locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: jongerencentrum OJC Jera 70 Ysselsteyn

ma
07
05

Take Time Trial
Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Sheepdog training Take Time
Locatie: Ooijenseweg 24a, Blitterswijck

zo
06
05

wo
09
05

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsradenoverleg
Locatie: Gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Optreden Mattanja Joy Bradley

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: Sheepdog training Take Time
Locatie: Ooijenseweg 24a, Blitterswijck

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: parkeerplaats voormalig voetbalveld
Geijsteren

di
08
05

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dorpsradenoverleg

Take Time Trial

Vierseizoenenwandeling
Lente in Landgoed Geysteren

Muziekvoorstelling Gerard
Alderliefste – Dubbel Leven

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

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

‘t Schöpke viert 5-jarig jubileum
Wijk Ontmoetingscentrum ‘t Schöpke in de Venrayse wijk Veltum bestaat 5 jaar. In het weekend van vrijdag
25 tot en met zondag 27 heeft zij daarom een jubileumprogramma opgezet. De aftrap van het jubileumweekend
is op de vrijdag met een speciaal programma voor de scholen in de wijk Veltum en het jubileumweekend wordt
op de zondag afgesloten met een muzikaal optreden van ‘Stef Classens and friends’.
Vrijdag 25 mei vindt een dansprogramma plaats op de scholen, een
bingo voor 50-plussers, een receptie
voor genodigden en een Hollandse
avond met optredens van het zangduo
ARI-JA, Nadine Fleuren en anderen.
Het programma begint om 19.00 uur
en de entree is gratis.
Zaterdag 26 mei bestaat het
programma uit een barbecue met

een optreden van Lizzy & Baer,
om 18.00 uur. Vooraf inschrijven
in het wijkcentrum is noodzakelijk.
Aansluitend vindt een dansavond
plaats met een optreden van de band
Experience. Deze begint om 20.30 uur.
Zondag 27 mei is een dag voor het
hele gezin met een rommelmarkt, kinderactiviteiten en diverse buitenoptredens tussen 10.00 en 16.00 uur.

Het sluitstuk van het jubileumweekend is het muziekprogramma ‘Stef
Classens and friends’. Singer-songwriter
Stef Classens treedt op met onder
andere Nienke Wijnhoven (The Voice of
Holland), Anouk en Yvonne Philipsen,
Lizzy Ossevoort en Baer Traa.
Het muziekprogramma begint om
16.00 uur en eindigt om 21.00 uur.
De entree is gratis.

Neem contact op voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

NIEUW IN ONS PROGRAMMA!
De Branson tractoren
hebben een breed scala
aanbouwmogelijkheden
waardoor deze uitermate
geschikt is voor al uw
werkzaamheden.
Van 21 tot 74pk.
Branson tractoren staan
voor kwaliteit, eenvoud,
gebruiksgemak en lage
gebruikskosten.
Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

Schutterskoning Geert Hendriks in vol ornaat

Koningsvogel
schieten in Venray
De schuttersweide van schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
staat zondag 6 mei in het teken van het koningsvogelschieten.
Naast leden van de schutterij kunnen ook ‘gewone burgers’ strijden om de
titel burgerkoning. Het koningsvogelschieten vindt plaats vanaf 14.00 uur.
De traditie van het koningsvogelschieten ontstond in de vijftiende
eeuw. Op de schietpaal van 16 meter
hoogte wordt een houten plaat bevestigd met daarop de koningsvogel.
Vervolgens mag het publiek schieten
op één vogel en de mannelijke leden
van de schutterij op een andere vogel.
Jongeren tot en met 18 jaar strijden
met een windbuks voor de titel van
jeugdkoning.

De dag begint voor de schutterij al
om 08.45 uur wanneer de huidige schutterskoning, Geert Hendriks wordt afgehaald bij zijn woonhuis om vanuit daar
naar de Sint Petrusbanden Kerk te gaan.
Hier wonen ze om 09.30 uur de mis bij.
Om 14.00 uur marcheert de schutterij de schuttersweide op voor het
koningsvogelschieten, waaraan iedereen gratis kan deelnemen.
(Foto: Foto Hoedemaekers)
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KLEO Geijsteren

Kunstmanifestatie in een nieuw jasje
De veertiende editie van de tweejaarlijkse Kunstmanifestatie in Geijsteren vindt dit jaar weer plaats op
Moederdag, op zondag 13 mei. Dit keer wordt het evenement echter volledig in een nieuw jasje gestoken en
krijgt het de naam KLEO: Kunst Luister En Ontmoet.

De Grote Spiekert hebben we voor
een vintage sfeer gekozen en op het
plein voor café Het Trefpunt is het wat
stoerder”, vertelt Groetelaers. “Op alle
plaatsen is zowel kunst als muziek
en daarnaast hebben we de restaurants echt betrokken in KLEO, waardoor er ook hapjes in thema zijn.”
Weijers voegt toe: “Naast de sfeerplekken komt er ook een kinderhoek,
hebben we een speciaalbierbar, is er
plaats voor kunstenaars uit Geijsteren
zelf en zijn er exposities in de crypte
van de kerk en in de schuur van B&B
De Lindenhof.” De organisatie van
KLEO hoopt op deze manier een wat
breder publiek te trekken. “Het is niet
meer per se voor de kunstliefhebber,
iedereen kan bij ons een leuk dagje uit
hebben”, aldus Groetelaers.

‘Een leuk dagje uit
voor iedereen’

In Geijsteren vond 28 jaar geleden
voor het eerst een Kunstmanifestatie
plaats. Tijdens dit evenement staat
het hele dorp in het teken van kunst.
Ook dit jaar keert het kunstevenement weer terug, maar nu geheel
vernieuwd en genaamd KLEO. Lean
Groetelaers en Edith Weijers zitten in
de organisatie. Groetelaers: “De laatste jaren werd de Kunstmanifestatie

steeds groter, eigenlijk te veel om te
behappen. Veel bestuursleden besloten mede daarom na afgelopen editie
te stoppen. Met een aantal vrijwilligers, zowel nieuwe als oude, vonden we het zonde om het evenement
verloren te laten gaan, dus hebben we
het opnieuw opgepakt.”
Het resultaat is KLEO, een evenement dat zich niet alleen richt op

kunst, maar ook op muziek en eten.
Deze drie elementen zijn gelijkwaardig binnen KLEO. “We hebben drie
sfeerpunten in het dorp. Bij Hoeve
De Boogaard heerst een Franse sfeer,
op de binnenplaats van boerderij

KLEO wordt wat kleinschaliger
dan de bekende Kunstmanifestatie.
Groetelaers: “We hebben bijvoorbeeld niet de marktkramen die de
bezoekers gewend zijn, maar maken
veel gebruik van schuren en gebouwen in Geijsteren. Ook valt de entree
weg. De kunstenaars schrijven we
dit jaar niet allemaal apart aan, maar
dit wordt grotendeels geregeld door
Ingrid Koenen van galerie Irok in
Horst. Zij heeft een groot netwerk in
de kunstwereld, dus daar kunnen we
goed gebruik van maken.” Hoewel
het organiseren door deze verschillen
organisatorisch wat minder werk met
zich meebrengt, kost het nog steeds
veel tijd voor de negenkoppige organisatie. “Maar we willen toch graag
dat het evenement blijft. Zo blijft

Geijsteren leefbaar”, zegt Weijers.
De kracht van het kunstevenement zit hem volgens Groetelaers en
Weijers in het grote draagvlak vanuit het dorp. Weijers: “Dat merken
we aan de reacties die we krijgen
uit Geijsteren. Nadat er na de vorige
editie zoveel bestuursleden waren
gestopt, waren veel mensen bang
dat het niet meer doorging. Zij vinden het heel leuk dat er nu toch iets
plaatsvindt, ook al is het dan in een
ander jasje.” Het grote draagvlak
is verder merkbaar aan de hulp die
komt vanuit het dorp. “We hebben
veel ondernemers in Geijsteren die
hun steentje bijdragen en vrijwilligers
vinden is ook geen probleem. Het is
een kleine, hechte gemeenschap, dus
je kunt relatief veel vragen”, vertelt
Groetelaers. “En ook vanuit de rest van
de gemeente komen mensen bijdragen. Zo heeft de Brocanteschuur uit
Venray ontzettend geholpen met de
inrichting.”
KLEO vindt plaats op zondag
13 mei, net als de voorgaande edities van de Kunstmanifestatie op
Moederdag. Het tijdstip is wat aangepast dit jaar. “Voorheen zaten
we altijd van 11.00 tot 17.00 uur.
Nu beginnen we pas om 14.00 uur
en gaan we door tot 21.00 uur.
Dat geeft mensen de tijd om te blijven hangen”, legt Groetelaers uit.
Weijers: “We hopen natuurlijk dat het
een succes wordt en dat we ondanks
de veranderingen toch veel bezoekers krijgen. Als het een succesvolle
editie wordt, dan is het ook zeker
niet de laatste keer dat we KLEO hebben georganiseerd.” Meer informatie
over KLEO Geijsteren is te vinden op
www.kleogeijsteren.nl

De Limax Groep houdt zich al bijna 40 jaar bezig met teelt- en
verpakkingsactiviteiten van paddenstoelen bedoeld voor de versmarkt.

Keramiek- en
mandala-expositie
In de bibliotheek van Venray vindt van dinsdag 2 mei tot maandag
30 mei een expositie plaats van de Seniorservice. Bezoekers kunnen
komen kijken naar keramiek en mandala’s.
Seniorservice Venray heeft als
doel de kennis en vaardigheden
van ouderen niet verloren te laten
gaan. De vereniging bestaat sinds
1991 en is gehuisvest aan de Prins
Bernhardstraat in Venray. Het aanbod
bestaat onder andere uit schilderen,
hout- en glasbewerken, conversatie
in Nederlands, Engels en Frans,
computervaardigheden, handwerken
en kaarten maken.

Mandalagroep
De Ruimtecirkel
De leden van de mandalagroep
De Ruimtecirkel presenteren in de
bieb hun werk. De groep is ontstaan
in 2004. “Bij het tekenen is ruimte om
andere technieken en ideeën uit te
proberen. Binnen de creatieve groep is
ruimte voor alle emoties die los kunnen

komen tijdens het tekenen. Zo is
mandala tekenen goed voor ieders
ontwikkeling en zelfvertrouwen en
kan het een helende werking hebben”,
aldus de Seniorservice Venray.
Ook is er keramiek te zien tijdens
de expositie. “De deelnemers aan
de keramiekgroep vormen met de
handen en een flinke dosis creativiteit
uit nietszeggende blokken klei
abstracte of sprekende beelden.
Er zijn voorbeelden aanwezig en
iedereen mag eigen voorbeelden
meenemen. Er ligt voldoende
gereedschap om de stukken te
bewerken. Om de finishing touch te
geven zijn er glazuur in vele tinten
en een oven beschikbaar”, aldus de
Seniorservice Venray.
Voor meer informatie over
Seniorservice Venray, kijk op:
www.seniorservicevenray.nl

De Limax Groep is voor op de korte termijn op zoek naar een
onderhoudsmonteur en een warehouse supervisor voor één van
haar bedrijven.

Onderhoudsmonteur

(ft/pt)

Je verricht preventieve werkzaamheden en onderhoud aan transport- en andere productiemiddelen.
Je bent het aanspreekpunt bij storingen en/of verbeteringen bij onze productiemachines/-middelen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschoven
diensten, welke in afstemming worden bepaald.
Feest- en weekenddagen zullen daarom gezamenlijk
met je collegae worden waargenomen.

Competenties

Je bezit de volgende karaktereigenschappen:
• accuraat kunnen werken;
• een gezonde creativiteit bij het bedenken en
toepassen van oplossingen;
• zelfstandig kunnen opereren;
• flexibel kunnen plannen van je werk.

Het profiel

Wij zijn voor onze verpakkingslocatie in Horst
op zoek naar een onderhoudsmonteur voor de
versterking van onze TD:
• een afgeronde relevante Mbo-opleiding (wtb);
• bereidheid met diverse culturen te werken;
• Nederlandse taal, evt. met Duits en/of Engels.

Warehouse Supervisor

(ft)

Je bent de spil van de afdeling waar het verse product
verpakt en klant-specifiek wordt gemaakt. Samen met
je collegae zorg je voor een optimale uitvoering hiervan.
Taken om dit goed te kunnen uitvoeren bestaan o.a.
uit het dagelijks controleren en beheren van verse
grondstoffen, ook het maken van productie- en
personeelsplanningen behoren tot het takenpakket van
deze functie.
• Verwerken en monitoring dagelijkse orders
• Juist selecteren van grondstoffen
• Het maken van werk- en personeelsplanning

Competenties

Jij bent/hebt:
• proactief, besluitvaardig en toont initiatief;
• talent in het plannen en organiseren;
• flexibel, met géén 8 tot 5 mentaliteit.

Het profiel

• een afgeronde MBO-logistiek met ervaring;
• Nederlandse taal, eventueel met Duits en/of Engels,
Pools is een pre;
• bereidheid met diverse culturen te willen en te
kunnen samenwerken.

Bij beide functies horen een markconforme beloning, welke past in het salarishuis van de organisatie.
Bij interesse mail hrm@limax.nl of bel 077-3999660 | Limax Groep | Venrayseweg 126B | Horst
Alle vacatures zijn ook zichtbaar op: www.limax.nl/#vacatures

compleet met koel/vriescombinatie, combimagnetron, inductiekookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak,werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

staal donker / kristalgrĳs supermat 306 cm + 244 x 120 cm

Tartini / Migot

€ 7499,-
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HEERLEN

WWW.SUPERKEUKENS.NL

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

90 x 60 cm
6 kookzones met wok linksvoor
11 ovenfuncties

Lagermania fornuis met oven

€ 1449,-

NU

Inductiezones met powerbooster-functie
EasyFlex brugfunctie
Vlekvrij roestvrij staal

NU

€ 449,-

Zanussi Inductiekookplaat

43 liter
Magnetronvermogen: 1000 watt
Vlekvrij roestvrij staal

Zanussi bakoven met magnetron

€ 639,-

NU

