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Venray tekent
duurzaam akkoord
‘Een gezonde toekomst voor Venray’ is de titel van het coalitieakkoord dat CDA, Venray Lokaal en D66 samen gesloten hebben. Dit werd op donderdag 17 mei in het
gemeentehuis van Venray gepresenteerd. Lees verder op pagina 03

Drie raadsleden SP weg bij partij

Opgestapt raadslid:
partijcultuur SP is ziek
Drie van de van vier gemeenteraadsleden van SP Venray stappen op bij de partij en gaan samen verder.
Joep Gielens, Lizzy Bruno en Erica Irene van den Akker hadden geen vertrouwen meer in de SP en besloten
hun lidmaatschap op te zeggen. Gielens, onlangs nog gekozen tot afdelingsvoorzitter van Venray, vertelt over
de gebeurtenissen die leidden tot het opstappen van de drie.
“De ideologische koers van de
partij is gewoon niet meer te zien”,
vertelt Joep Gielens over zijn opstappen. “Dat zie je in de hele partij.
De cultuur deugt niet. Dat zit alles in
de weg. Er is te weinig democratie
en geen kritische massa. Er wordt te
veel vastgehouden aan de oude lijn.”
De vertrouwensbreuk was

bij Gielens al duidelijk tijdens de
regioconferentie van de SP op
zaterdag 14 april.

Voordracht niet
volgens regels
“Toen constateerden wij als SP
Venray al dat de voordracht van de

kandidaten voor de provinciale
staten-verkiezingen van volgend
jaar niet volgens het huishoudelijk
reglement van de SP was”, aldus
Gielens, die zijn zorgen aankaartte
bij alle Limburgse afdelingen en
bij landelijke partijsecretaris Lieke
Smits.
Lees verder op pagina 05
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Toekomstplannen Smakterbroek

‘Draagvlak creëren door mensen mee te
laten denken’
In samenwerking met diverse partijen als Waterschap Limburg en
provincies Limburg en Noord-Brabant is Waterschap Aa en Maas bezig met
het ontwikkelen van toekomstplannen voor het gebied Smakterbroek bij
Smakt. Tijdens een bijeenkomst vorige maand in Smakt werden wensen
van bewoners en gebruikers geïnventariseerd. In september volgt een
tweede bijeenkomst
“Het was een goedbezochte
bijeenkomst”, vertelt Erik Opdam,
projectleider van Waterschap Aa en

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
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nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
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Maas. ”We stonden er van te kijken
dat de bezoekers zelf aan de slag
gingen en met verschillende voorstellen kwamen. Normaal gesproken
hebben bezoekers een wat afwachtende houding en moeten mijn collega’s en ik actief de boel op gang
brengen. Dat was hier geen enkel
probleem.” Op de bijeenkomst kwamen dertig bezoekers af. “Er waren
leden van dorpsraden Smakt en
Holthees en Boxmeer, maar bijvoorbeeld ook leden van de ZLTO Boxmeer,
buurtbewoners en agrariërs.”

Gemakkelijker
uitvoeren door
draagvlak
“Wat wij vooral willen bewerkstelligen, is dat de besluiten die
straks genomen worden, ook gemakkelijker uit te voeren zijn. Dat mensen
weten waarom we bepaalde keuzes
hebben moeten maken”, vertelt Erik.
“Door belanghebbenden vanaf het
begin mee te nemen in het nadenken
over mogelijkheden en wensen, kunnen we ervoor zorgen dat we straks
samen de goede dingen doen. Zo creëren we ook begrip en draagvlak bij
de mensen over het waarom een
bepaald besluit genomen wordt. Dat
werkt heel anders, maar vooral beter
dan dat wij van het waterschap achter
ons bureau de besluiten nemen en er
een invulling aangeven.”
Een voorbeeld dat Erik zelf aanhaalt, is naar aanleiding van de
wateroverlast die bewoners hadden

Tijdens de bijeenkomst in april werd hard gewerkt
aan een goede invulling (Foto: Waterschap Aa en Maas)
in juni 2016. Percelen in het gebied
van Smakt richting Geijsteren zijn toen
ondergelopen en in Smakt en Holthees
stond er water in kelders. Dit wordt
voor de toekomst vaker verwacht.
“Wat we tijdens deze bijeenkomst
merkten, is dat de bewoners die met
deze wateroverlast te maken krijgen,
in zekere zin ook hebben moeten
accepteren dat het af en toe nat wordt.
Het besef is er wel dat ze nu eenmaal
in een laag gebied wonen waar dat
risico bestaat.” Naast buurtbewoners,
kwamen ook agrariërs, natuur en
recreatie aan bod. “Hierbij kan gedacht
worden aan hoe de gronden van de
boeren beter zijn in te richten voor
de natuur, of zijn te ruilen. Is er een

manier waarop de boeren het watersysteem in de vingers kunnen krijgen?
En hoe kunnen we bepaalde wandelroutes in het gebied beter op elkaar
aan laten sluiten? Dat zijn allemaal
dingen waarover de verschillende
betrokken partijen rond de tafel gaan
zitten en te kijken wat voor invulling
er aan te geven is.”

Dan wordt het
spannend
In september is er een vervolgbijeenkomst gepland waarbij ze weer
samen komen om over oplossingen te
praten. “En dan wordt het echt spannend, omdat we dan ook moeten kij-

ken naar wat echt mogelijk is. Sleutel
hierin is subsidie of dat er misschien
geld bij moet op wat voor manier dan
ook.” In de tussentijd staat er wel nog
van alles op het programma om te
bevorderen dat belanghebbenden bij
het proces betrokken worden. “Zo zal
ik nog bij de dorpsraden langs gaan
om te kijken wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ook worden alle grote
bijeenkomsten, zoals van 18 april,
gefilmd en komen ze online te staan.
Op die manier hebben we over twee
jaar een documentaire van het hele
proces omtrent de ontwikkeling van
het gebied Smakterbroek.”
Kijk voor meer informatie op
www.aaenmaas.nl/smakterbroek

Aanhoudingen na ongeval
De politie Venray-Gennep heeft op dinsdagavond 15 mei in de wijk Landweert twee personen aangehouden aanleiding van een ongeval bij
De Gouden Leeuw in Venray. De auto die bij het ongeval betrokken was, bleek gestolen.
De politie kreeg dinsdagavond
15 mei een melding dat er bij
De Gouden Leeuw een personenauto
betrokken was geraakt bij een
ongeval. De inzittenden zouden
daarna zijn weggerend.

Ter plaatse werd door de politie
inderdaad een auto onbeheerd aangetroffen. De auto was tegen wegmeubilair aangereden en vervolgens
achtergelaten. Bij nader onderzoek
bleek dat de auto gestolen was.

Van de inzittenden was een signalement bekend. Dit signalement,
van een ongeveer 35-jarige man met
een donkere huidskleur en ‘rastahaar’
en een ongeveer 20-jarige vrouw met
een getinte huidskleur, werd via een

Burgernet-bericht verspreid. Naar
aanleiding van tips werden de twee
korte tijd later in de Venrayse wijk
Landweert aangehouden. De twee
werden vastgezet voor vervolgonderzoek.

Voorjaarsnota vastgesteld
In de laatste vergadering van het zittende college op dinsdag 22 mei heeft het College van B&W van gemeente Venray de voorjaarsnota 2018
vastgesteld. Venray staat er financieel goed voor, aldus de bestuurders.
De komende vier jaren houdt
de gemeente elk jaar meer over,
stelt het college in de voorjaarsnota.
Op deze nota wordt onder andere
de begroting van 2019 gebaseerd.
Daarbij gebruiken de partijen ook het
onlangs gesloten coalitieakkoord, dat
nog moet worden uitgewerkt in een
collegeprogramma. Die begroting

wordt in november besproken.
De voorjaarsnota is de laatste van
het zittende college en van Ike Busser,
die na acht jaar wethouderschap
Financiën niet terugkeert in het college. Busser heeft met een tevreden
gevoel ‘zijn’ voorjaarsnota ingeleverd.
“Ik ben er best trots op om Venray
in een zo gunstige financiële posi-

tie achter te laten. De nieuwe coalitie
heeft de ruimte om nieuw beleid vorm
te geven zonder daarmee meteen
bestaand beleid ter discussie te hoeven stellen.”
In de voorjaarsnota wordt qua
beleid niet veel vooruitgelopen op het
nieuwe collegeprogramma, maar er
zijn volgens het College van B&W wel

een aantal dingen opgenomen die
nodig zijn omdat bepaalde ontwikkelingen niet stilstaan. Zij verwijst
hierbij onder andere naar ontwikkelingen op de terreinen van informatiebeveiliging en privacy en
mobiliteit. De gemeente wil hier in
een vroeg stadium op kunnen anticiperen.
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Venray tekent duurzaam akkoord
Jan Loonen (CDA), Carla Brugman
(Venray Lokaal) en Daan Janssen
(D66) ondertekenden donderdag het
akkoord. Loonen, in de rol als formateur, gaf aan dat het akkoord op
drie peilers staat: duurzaamheid, een
inclusieve samenleving en veiligheid, waarbij er vooral gekeken wordt
naar de komende tien jaar. Loonen:
“Met het aanstaande decennium staan
we op de drempel van belangrijke
ontwikkelingen. Daarom hebben we
ook heel constructief gekeken naar het
op de juiste formulering van waar we
met Venray naar toe willen.”

Waar willen we
met Venray naar toe
De verduurzaming van de maatschappij is volgens Loonen ook het
‘leitmotif’ van het akkoord, maar moet
breder gezien worden dan de term
soms doet vermoeden. Brugman:
“Het is ook daarom dat we in de titel
gekozen hebben voor het woord
‘gezond’ en niet ‘duurzaam’, want
gezondheid is waar het uiteindelijk om
draait.” Ook Janssen van D66 is hier
over te spreken: “Je kunt niet zomaar
voortborduren op wat al gedaan heb-

ben. Er heeft een accentverschuiving
plaatsgevonden, waarmee bedoeld
wordt dat je er gewoonweg niet meer
omheen kunt om niet op duurzaamheid in te zetten. We willen zodoende
meer op middelen inzetten zoals
belastingen en een duurzaamheidsfonds, om zo uiteindelijk een gezond
leefmilieu in Venray te creëren.”
Brugman wees daarnaast op één van
de opvallende punten uit het akkoord:
“Hoewel we eerst anders tegenover
windenergie stonden, willen we nu
niets meer uitsluiten wat betreft duurzaamheid. Een andere invulling is dat
we er bijvoorbeeld ook naar toe willen
werken om woonwijken van aardgas
af te halen, waarbij het dus zal gaan
om nieuwe te bouwen wijken.”

Nog een hoop
te verbeteren
Loonen: “Wat ook terugkomt, is
de inclusieve samenleving, waarbij we niemand willen uitsluiten
van deelname aan de maatschappij.
Wat betreft de veiligheid hebben we
gezien dat er objectief de cijfers er
misschien goed uit zien, maar dat er
subjectief nog een hoop te verbeteren

is.” Dinsdag 22 mei werd het akkoord
formeel aan de raad aangeboden,
waarna het donderdag 28 juni in de

raad besproken wordt. Met deze drie
partijen beschikt de coalitie over een
ruime meerderheid van 17 zetels, van

de 27 in totaal. Hiervan zijn er negen
voor het CDA, vijf voor Venray Lokaal
en drie voor D66.

Opvallende zaken
Een greep van opvallende punten uit het coalitie-akkoord ‘Een gezonde toekomst voor Venray’ dat CDA,
Venray Lokaal en D66 samen opstelden:
• De nadruk op duurzaamheid als een van de hoofdthema’s betekent ook dat de Venrayse gemeenteraad
- in tegenstelling tot de afgelopen coalitieperiode - de deur niet langer dichthoudt voor windmolens.
• De nieuwe coalitie wil het mantelzorgcompliment ‘in praktische en financiële zin’ opwaarderen.
• Hoewel de coalitie zich er bewust van is dat de gemeente slechts beperkt van invloed kan zijn, wil ze zich hard
blijven inzetten voor het behoud van het ziekenhuis, één van de speerpunten van D66.
• De monumentensubsidie, die afgelopen periode nog werd afgebouwd, komt structureel terug.
• De gemeente gaat de mogelijkheid onderzoeken om toch weer groenkorven te plaatsen.
• De coalitie wil tot 2022 aan ten minste één initiatief voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten
meewerken. Zij benoemt dan een locatie voor 100 tot 250 mensen. Zij denkt daarbij aan de randen van dorpen of
bedrijventerreinen.
• De drie partijen willen gestructureerder gaan handhaven en de prioriteiten van de handhavingsinzet eens
goed onder de loep nemen. Onder andere de naleving van de Visieveehouderij (‘Luchtwassers moeten goed
functioneren’ en ‘Mestfraude wordt niet getolereerd’) worden hierbij genoemd.
• Er komt een ‘derde ring’ om Venray, een lokale ring van fietsverbindingen om het centrum en het buitengebied
ook voor fietsers op een aantrekkelijke manier te verbinden.
• Omdat het financieel goed lijkt te gaan met de gemeente, wil zij de verhoging van belastingen met maximaal de
inflatiecorrectie de komende jaren aanhouden. Het afgelopen jaar werd dat voor het eerst toegepast.
Deze en de andere punten die in het akkoord benoemd staan, vormen de basis voor het nog te schrijven
coalitieprogramma.

Balans in wethoudersteam
Tijdens de presentatie van het coalitieakkoord op donderdag 17 mei werden ook de vier wethouders en hun
portefeuilles voor de coalitieperiode bekendgemaakt. De wethouderskandidaten van de drie coalitiepartijen
krijgen allemaal een rol in het nieuwe college. ‘Nieuwkomer’ is Carla Brugman van Venray Lokaal.

Raad aangevuld
Nu de wethouders tijdens de gemeenteraadsvergadering van
22 mei officieel beëdigd werden, werden ook de vier vacatures in de
gemeenteraad opgevuld. De nieuwe raadsleden werden dezelfde
avond nog benoemd.
Leo Philipsen en Erik Vullings vervangen CDA-wethouders Jan Loonen
en Anne Tielen, Toon Kerkhoff
(VENRAY Lokaal) neemt de zetel
van wethouder Carla Brugman in
en Emina Joosten-Beslagic vervangt
D66-wethouder Martijn van der

Putten. De nieuwe raadsleden
werden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 mei benoemd na
een onderzoek naar hun geschiktheid van een raadscommissie.
Zij legden die avond de eed of de
verklaring en belofte af.

Botany B.V. in Meterik is een jong, energiek en groeiend
bedrijf, gespecialiseerd in expertise onderzoek
ter ondersteuning van productontwikkeling in de
glastuinbouw van o.a. bloemen, planten, groente en fruit.
We werken met verschillende teeltsystemen.
Wij zijn op zoek naar

‘Nieuwkomer’ Carla Brugman
maakt het wethoudersteam compleet
Ook de portefeuilleverdeling werd
bekendgemaakt. Zo blijft Jan Loonen
(CDA) onder andere verantwoordelijk
voor economie, toerisme en recreatie,
de centrumontwikkeling, bedrijventerreinen en grote gebiedsontwikkelingen. Daarnaast gaat hij zich
bezig houden met arbeidsmigranten,
evenementen en kermissen, vergunningverlening en Glasweb, een aantal
taken die voorheen onder wethouder
Ike Busser (Samenwerking Venray)
vielen.
Anne Thielen (CDA) blijft verantwoordelijk voor het sociaal domein
en de arbeidsmarkt, jeugd en jongeren. Martijn van der Putten (D66)

behoudt onderwijs, volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling,
zoals op het St. Annapark en het
Servaasterrein, de visie veehouderij en de Omgevingswet, maar wordt
ook wethouder financiën en gaat zich
bezighouden met ICT.
Nieuwkomer Carla Brugman heeft
onder andere duurzaamheid, energie,
klimaat, toezicht en handhaving en
verkeersveiligheid in haar portefeuille.
Zij is vooral te spreken over het evenwicht in de verdeling van deze portefeuilles. Ook de balans in het college
bevalt haar wel: “Jan zal het vast niet
leuk vinden dat ik dit zeg, maar hiermee heb je toch twee senioren, twee

junioren en twee dames en twee
heren als wethouders”, gaf ze lachend
aan.
Brugman is nu nog lid van de
provinciale staten. Als het aan haar
ligt, stopt ze daar snel mee. “Ik wil
me focussen op het wethouderschap.
Daar wil ik vol voor gaan. Een dubbelfunctie is veel te druk. Het is echter
zo dat de opvolging nog niet geregeld
is. Waarschijnlijk blijf ik tot de zomervakantie Statenlid. Ik stop wel met
de functies die ik had in de provincie, zoals het fractievoorzitterschap
van GroenLinks. Ik hoef tot de zomervakantie nog maar twee keer naar
Maastricht. Dat valt wel mee.”

Scholieren/
Studenten
vanaf 16 jaar

die bij ons willen komen werken
in de vakanties en op zaterdag.
Solliciteren:
Voel jij je aangetrokken tot een afwisselende baan
en heb je ‘groene vingers? Stuur dan vóór 10 juni
een mail naar administration@botany.nl
en je hoort van ons!
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl
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Subsidie provincie Limburg

(Junior) Accountmanager
VVV - Venlo

Ambitieus en in het bezit van een enorme drive.
Werkervaring in een vergelijkbare functie.

Assemblagemonteur
Addit Venlo

Gevarieerd montage werk
van volledige systemen.

Bekijk al onze topvacatures op www.personato.nl

R&D Engineer
Parthos Panningen

Verantwoordelijk voor het ontwerpen
en tekenen van producten en systemen.

75.000 euro voor film
Dylan Haegens
Provincie Limburg investeert 75.000 euro in de film van Venrayse YouTuber Dylan Haegens. Met de subsidie
wil de provincie het imago van Noord-Limburg verbeteren en toerisme een boost geven.
Venraynaar Dylan Haegens en zijn
partner Marit Brugman kondigden
onlangs aan een bioscoopfilm te willen gaan maken, De Film van Dylan
Haegens. Deze zou in augustus in
première moeten gaan. Zij maken de
film onder andere in samenwerking
met productiemaatschappij 2CFilm uit
Amsterdam.
De film zal echter volledig in
Limburg worden opgenomen, waardoor de filmcrew extra reis- en verblijfskosten in Limburg zal moeten
maken. De maatschappij had bij de

provincie aangegeven dat zonder de
bijdrage van de provincie, de realisatie van de speelfilm door deze extra
kosten niet mogelijk zou zijn.
Provincie Limburg besloot daarom
onlangs om de 75.000 euro op te
hoesten. Daarmee wil ze “twee van
de meest veelbelovende ‘gezichten’
van een nieuwe tak van creatieve
industrie in Limburg steun krijgen
om de vleugels verder uit te slaan.”
Daarnaast hoopt de provincie dat de
film bijdraagt aan de naamsbekendheid en het imago van de regio.

Als tegenprestatie moeten Dylan
Haegens en zijn team ook een backstagevideo maken van een kwartier,
waarbij zij achter de schermen laten
zien hoe de productie van de film
er aan toe ging. Die film moet aansluiten bij de provinciale boodschap
‘Limburg is the place to be’ en wordt
gedeeld via het YouTube-kanaal van
Haegens. Ook hoopt de provincie wat
te leren van de vloggers om haar
eigen doelstellingen te kunnen bereiken op gebied van promotie van de
regio.

Bond van Antifascisten roept op

‘Vermijd begraafplaats
Ysselsteyn’
“Ga niet naar de nazibegraafplaats Ysselsteyn tijdens de Vierdaagse.” Die oproep heeft de AFVN-Bond van
Antifascisten woensdag 16 mei gestuurd aan alle buitenlandse militaire deelnemers aan de grote jaarlijkse
wandeltocht in Nijmegen.
Aanleiding voor de oproep is dat
Bundeswehr-soldaten volgens de
bond jaarlijks tijdens hun deelname
een bezoek brengen aan de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn
in Venray en daar kransen leggen.
De Bond van Antifascisten vindt dat de
militaire Vierdaagse-deelnemers hun
verblijf in Nijmegen misbruiken om
naar Venray en de begraafplaats, die
zij ‘SS-begraafplaats’ noemt, te reizen.
“Zij leggen dan kransen en eren deze
doden. Naar schatting een derde van
alle buitenlandse soldaten, ook van
andere landen, heeft bij de Vierdaagse
zo al eerder meegedaan aan het eren

van SS’ers en nazi’s op Ysselsteyn”,
aldus de organisatie.
Enkele weken geleden stuurde
de bond een oproep aan het bestuur
van de Vierdaagse om de Bundeswehr
te verbieden om tijdens hun verblijf
als gasten van de Vierdaagse “nazi’s
te eren” in Ysselsteyn. Voorzitter en
marsleider Henny Sackers wees dat
verzoek toen af. De nieuwe oproep is
ook naar de voorzitter gestuurd, met
daarbij “enkele gruwelijke details van
de misdaden van de nazidoden
uit Ysselsteyn.” De bond hoopt op
een gesprek met de voorzitter.
Woordvoerder Arthur Graaff van de

bond: “Wie terugdenkt aan 25 jaar
terug, 1993, beseft dat toen een dergelijk gedrag, dus als Duitse militair
kransen gaan leggen voor nazimisdadigers, totaal ondenkbaar was.
Wij kunnen niet, omdat de huidige
generatie een wat minder scherp
beeld heeft van die geschiedenis,
deze wandaden gaan vergoelijken
of vergeten en de gruwelijke daders
daarvan gaan vereren, zoals de
Bundeswehr nu wel doet.”
De bond protesteert al jaren
tegen ere-ceremonieën op Ysselsteyn.
Ook sprak de bond zich regelmatig uit
voor sluiting van de begraafplaats.

Nog steeds forse wachtlijst langdurige zorg
Process Engineer
MGG Tegelen

Ervaring met het optimaliseren
van processen in metaalbewerking.

Vind jouw baan met Ruud, solliciteer direct!

Er bestaat nog altijd een forse wachtrij voor mensen die langere tijd opgenomen willen of moeten worden
in een verzorgingshuis of -centrum. Het aantal wachtenden was op 1 januari 2018 wel gedaald ten opzichte van
een jaar eerder. In 2017 stonden 46 personen op de wachtlijst, op 1 januari van dit jaar waren dat nog
34 mensen.
Gemeente Venray onderzocht de
cijfers over de wachtlijsten nadat de
gemeenteraad vorig jaar twee moties
had aangenomen over het onderwerp.
Daarin stond dat dat gemeente onderzoek moest doen naar onder meer het
intensiveren van het contact met
partners op het gebied van zorgpersoneel. Ook werd het College van B&W
opgeroepen om het aanbod en de
behoefte van de mensen te inventariseren. Uit het onderzoek bleek er
inderdaad een forse lijst wachtenden
in Venray is die voor langere tijd naar
een verzorgingstehuis willen of
moeten. “Wij zijn regelmatig in
gesprek met onze bestaande aanbieder (met name De Zorggroep en
Proteion) om op onze wachtlijst in te

spelen”, zo schrijft de gemeente in
een brief aan de raad. “Dat gaat tot nu
toe moeizaam, om verschillende
redenen”, aldus de gemeente.
“Met name vanwege een gebrek
aan geschikt personeel.”
De gemeente is ook nog in
gesprek met nieuw aanbieders zoals
Dagelijks Leven en Stichting Allerlei.
“Daarnaast houden wij contact met
het Zorgkantoor.” Zorgkantoren zijn
zelfwerkende kantoren die nauwe
banden hebben met de grootste
zorgverzekeraar ter plekke, in NoordLimburg VGZ. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun
regio de betreffende langdurige zorg
krijgen waar ze recht op hebben.
Volgens de gemeente is er in

heel Noord-Limburg een probleem.
“Omdat er hier overal meer mensen
op de wachtlijst staan dan dat er bedden beschikbaar zijn, komt er extra
druk te liggen op de thuisvervangende
zorg en op de bedden voor tijdelijk en
kortdurend verblijf.” Maar ook daar is
een tekort aan in Venray.
Gemeente Venray schrijft dat een
oplossing, volgens een onderzoek uit
2017, ligt in het samenwerken tussen
de verschillende ketenpartners in de
regio. “Dit heeft tot op heden echter
niet geleid tot een lagere druk op de
thuisvervangende zorg.” Nog deze
maand wordt wel nog een app operationeel waarmee huisartsen sneller
kunnen zien waar er bedden beschikbaar zijn in de regio.
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Opgestapt raadslid: partijcultuur SP is ziek
sjiek.” Gielens sluit een terugkeer bij
de SP ook niet uit. “Ik zeg nooit nooit.
Als het vertrouwen weer terug is, kan
ik er altijd over nadenken. Maar ver-

trouwen komt te voet en gaat te
paard. De basisprincipes deel ik nog
en in potentie blijft de SP de beste
partij van Nederland.”

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

Erica Irene van den Akker, Joep Gielens en Lizzy Bruno
“Het voorstel dat we deden, werd
door de dagvoorzitter niet eens in
stemming gebracht. Dat vonden we
niet democratisch.”
De relatie tussen Gielens en het
provinciaal bestuur van de SP verslechterde verder toen vijf SP-leden van de
provinciale staten en gedeputeerde
Daan Prevoo opstapten op vrijdag
27 april. “Het provinciebestuur legde
alle schuld neer bij de opgestapte
leden. Dat was voor mij de druppel.
De partij toonde geen enkele zelfreflectie. Ook de opvolging was wel
heel snel geregeld. Het kwam op mij
over alsof er een blik statenleden
werd opengetrokken en dat we verder moesten gaan met de orde van
de dag. Ik had voor mezelf toen al de
knoop doorgehakt.”
Voor Gielens was het een opmerkelijk moment om die beslissing te
maken. Hij was twee dagen eerder,
woensdag 25 april, nog gekozen tot
afdelingsvoorzitter van SP Venray en
hij wist als fractiemedewerker van
de SP in de provincie wat er stond
te gebeuren. “Ik heb bij de Venrayse
bestuursvergadering van 25 april
alles verteld over de leden die gingen
opstappen in de provinciale staten.
Ik wilde intern de strijd aan gaan en
zorgen dat de SP weer recht ging doen
aan haar eigen regels, maar toen het
provinciebestuur de opstappers de

schuld gaf, was het voor mij voorbij.”
Bij de bestuursvergadering van
SP Venray op maandag 30 april liet
Gielens al weten geen vertrouwen
meer te hebben in de provinciale tak.
“Meerdere leden gaven toen al aan er
de brui aan te geven. We wilden alles
laten bezinken en bij de bestuursvergadering van maandag 14 mei verder
praten.” De Venrayse SP meldde zich
daarom af voor een bijeenkomst van
de provinciale tak vanwege de interne
twijfels. Gielens: “Kreeg ik een telefoontje van landelijke partijsecretaris
Lieke Smits dat wij onverantwoordelijk en onvolwassen waren door niet
te komen. Ik heb teruggemaild met de
opmerking dat we erover zouden praten bij de vergadering van 14 mei en
dat ik dan terug zou mailen. Bleek dat
ze achter mijn rug om twee bestuursleden had gecontacteerd. Toen was ik
er definitief klaar mee.”
De opsplitsing kwam in een
stroomversnelling. Bruno en Van den
Akker voegden zich bij Gielens en ook
bestuurslid Bertil Nijmeijer zegde zijn
lidmaatschap op. De drie opgestapte
raadsleden zitten de komende tijd
officieel nog als drie eenmansfracties
in de gemeenteraad. Ze hebben nog
geen naam bedacht voor de partij die
ze wel samen willen gaan vormen.
“We vormen wel samen één blok,
alleen in naam is dat nu even niet te

zien”, vertelt Gielens. “We zoeken nu
naar een naam die ook door de kiescommissie heen komt in de toekomst.
We hopen bij de volgende raadsvergadering (op donderdag 28 juni, red) de
naam te kunnen presenteren.”
De afsplitsing volgt vrij snel na
de gemeenteraadsverkiezingen van
woensdag 30 maart. Is weggaan bij de
SP dan geen kiezersbedrog? “Ik snap
dat mensen dat vinden, maar onze
idealen en programma blijven hetzelfde. Wij zijn ervan overtuigd dat we
de mensen die op ons gestemd hebben beter in onze nieuwe vorm kunnen vertegenwoordigen dan onder de
vlag van de SP.” Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 mei voegde
hij hieraan toe: “We nemen onze zetel
mee, al waren we hier in eerdere
gevallen kritisch over. In deze situatie is er sprake van voortschrijdend
inzicht.” Volgens Gielens wordt lokaal
veel op personen gestemd. “Wij kunnen de belangen van de mensen in
Venray beter dienen dan, met alle
respect, leden van de partij waarin wij
het vertrouwen hebben opgezegd.”
Volgens Gielens hebben van de
75 leden van SP Venray al vijftien
mensen hun lidmaatschap opgezegd.
“Daarvan heeft al een aantal aangegeven ons te gaan volgen. We hopen
dat dat er meer worden, maar we
gaan niemand overhalen. Dat is niet

Overgebleven Hendriks: opstappen ‘dieptriest’
Het overgebleven SP-raadslid Jan Hendriks is niet blij met het opstappen van zijn drie partijgenoten.
“Dieptriest is het”, aldus fractievoorzitter Hendriks. “De discussie ga je aan binnen de partij. Daar zijn mogelijkheden zat voor. Je loopt in ieder geval niet weg.”
Hendriks snapt de onvrede,
maar kan er niet bij dat de zaken
niet intern zijn opgelost. “Alles is
bespreekbaar en die zorgen zijn ook
besproken. Soms krijg je echter
geen gelijk en ‘win’ je de discussie
niet. Dat heb ik ook wel eens. Dan
ga je niet in een hoekje zitten
huilen of weglopen. Als de meerderheid van de partij er anders over
denkt, pas je je aan. Je hebt een
verantwoording naar je kiezers en,
aangezien het alle drie bestuursleden waren, je leden toe.”

Hendriks vindt het kiezersbedrog. “Absoluut. De mensen hebben gestemd op de SP. Dat stond
op de posters en boven de kieslijst.
De raadsleden hebben zelfs een formulier getekend waarin staat dat de
zetel aan de partij behoort, niet aan
de persoon. Maar ja, de kieswet gaat
daar boven dus hun zetel mogen ze
houden. Ze geven nu, achteraf, ook
aan dat ze het al langer niet eens
zijn met de koers van de SP. Waarom
hebben ze zich dan verkiesbaar
gesteld? Er waren genoeg mensen

die wel voor de SP in de gemeenteraad wilden. Die krijgen nu geen
kans.”
De nieuwe partij blijft hetzelfde
verkiezingsprogramma volgen,
zo gaven de opgestapte raadsleden aan. “Dat is toch helemaal
raar”, vindt Hendriks. “Als je toch
hetzelfde blijft doen, waarom
stap je dan uit de partij?” Politiek
gezien levert het geen problemen
op, denkt de overgebleven SP’er.
“Zolang ze het SP-programma volgen, is er niets aan de hand.”

unieke plantenbeleving

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

n
Eénjarige plante
n
te
en kuipplan

€ 99,- per stuk

tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur m/v
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met tank- en
flessenwagens naar klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel
dagritten. De werktijden zijn flexibel en afhankelijk van de dagelijkse
planning.

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
eerst behalen van het ADR certificaat is aanwezig)
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig,
initiatiefrijk, communicatief vaardig en klantgericht

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor (productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik.
Jewagas is een familiebedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen
voor de Nederlandse en Duitse markt. Onze vakmensen zijn experts op
het gebied van gassen, installaties en regelgeving. Zij delen hun
kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen
bij een groeiende organisatie met een sterke
focus op innovatie. Wil je meer weten?
Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525. Ben je
enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11|5861 EJ Wanssum|0478-532525 | F 0478-532442 | E info@jewagas.com | www.jewagas.com

Jewagas_Personeelsadvertentie_Vrachtwagenchauffeur_130-150.indd 1
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familie

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.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
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T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/spitmachine/
schudders/harken/maaiers/
kieper/mesttank/weibloter/
weisleep/schijveneg/tractor enz.
alles aanbieden 06 19 07 69 59.
Carbootsale Wieneshof Horst
zondag 27 mei 9.00-15.30
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94 buiten!

Afscheid van wethouder
Ike Busser
Ike Busser (Samenwerking Venray) neemt na ruim acht jaar wethouderschap afscheid van het gemeentebestuur. Om samen met hem stil te staan bij het afsluiten van deze periode organiseert de gemeente op
woensdag 30 mei een bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Venray.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.

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

Geboren

Roos

19 mei 2018
Dochter van
Roy en Marieke Bexkens
Zusje van Evi en Fenne
Deurneseweg 131
5813 AA Ysselsteyn

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Binnen het College van B&W van
gemeente Venray was Ike Busser
onder andere verantwoordelijk voor
financiën en de gemeentelijke organisatie, vastgoedbeheer en vergunningverlening, toezicht en handhaving
en evenementenbeheer. “Onder zijn
leiding werd verder onder meer het
gemeentehuis gerenoveerd en zijn
grote projecten opgestart, zoals de
herinrichting van dorpspleinen en,
recent nog, de Bomenbuurt. Met trots
kijkt Ike Busser ook naar het glasvezelproject, een voor Venray belangrijk burgerinitiatief dat inmiddels is

gestart”, laat de gemeente weten.
Zij vervolgt: “Gemeente Venray is Ike
Busser zeer erkentelijk voor zijn inzet
en de gedrevenheid waarmee hij
zich gedurende zijn wethouderschap
heeft sterkgemaakt voor inwoners,
de gemeente Venray en de gemeentelijke organisatie. Zijn collega’s in het
college en de medewerkers van de
gemeente Venray danken hem voor de
plezierige samenwerking.”
“Wij zijn samen begonnen met
het college en we hebben toch 8,5
jaar aan de collegetafel doorgebracht.
En hij heeft zich tot drie minuten gele-

den wethouder gevoeld”, vertelde de
burgemeester dinsdagavond tijdens
de gemeenteraadsvergadering. Hij
roemde Busser voor diverse prestaties,
van de verbouwing van het gemeentehuis tot Glasweb. “Ik denk dat de
gemeente Venray en jijzelf tevreden
terug kunnen kijken op jouw wethouderschap.” Busser ontving vooruitlopend op zijn receptie alvast een bos
bloemen. Op woensdag 30 mei is er
van 16.30 tot 18.00 uur een afscheidsbijeenkomst in de raadszaal van het
gemeentehuis. Iedereen is welkom.
(Foto: Gemeente Venray)

Venray maakt zich sterk
voor kinderpardon
Gemeente Venray gaat bij staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid aandringen een oplossing te vinden voor ruim vierhonderd kinderen die al vijf jaar wachten op een verblijfsvergunning en die
dreigen uitgezet te worden. Venray verklaart zichzelf tot kinderpardongemeente. Dat bleek dinsdag 22 mei
tijdens de eerste raadsvergadering na de verkiezingen.

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

www.hallo-venray.nl

Fractievoorzitter Henk Bisschops
van PvdA Venray legde dinsdagavond uit waarom de motie werd
ingediend: volgens hem zijn er vierhonderd kinderen in Nederland die
buiten de in 2013 ingevoerde pardonregeling vallen, maar die wel
al meer dan vijf jaar wachten op
een verblijfsvergunning. Hoewel de
Tweede Kamer eerder een motie
aannam om voor deze groep een
oplossing te vinden, is dit niet opgenomen in het regeerakkoord.

Lokaal initiatief
Bisschops: “Daarom is een landelijke actie opgestart, waarmee al
85.000 handtekeningen zijn verzameld. Ook in Venray is al een groot
aantal handtekeningen gezet, en dat
kun je nog steeds doen.” Hij verwees
daarmee naar een lokaal initiatief

van Venraynaar Piet Kroft. “Wij hopen
dat we als gemeenteraad uitspreken
dat we een kinderpardongemeente
zouden moeten zijn.” Naast PvdA werd
de motie ingediend door SP, Venray
Lokaal, CDA en de drie voormalige
SP-fractieleden Gielens, Bruno en
Van den Akker. Zij steunen het initiatief en willen van Venray ook echt
een kinderpardongemeente maken.
De partijen roepen het college op dit
per brief aan staatssecretaris Harbers
van Justitie en Veiligheid kenbaar te
maken en bij de staatssecretaris te
pleiten voor een oplossing voor de
kinderen die uitgezet dreigen te worden. Bisschops: “Met de motie willen
we een signaal afgeven aan Den Haag.
Als meer gemeenten dat doen, dan
maken we een statement en komt er
mogelijk toch oplossing voor die ruim
vierhonderd kinderen.”

De fracties van VVD en
Samenwerking Venray steunden
de motie niet. VVD’er Bas Künen:
“We moeten de landelijke politiek
niet hier lokaal overdoen. We hebben vertrouwen in politiek Den
Haag dat zij de juiste overwegingen maken rondom deze kinderen.”
Fractievoorzitter Martin Leenders
van Samenwerking Venray gaf aan
dat regels moeten worden nageleefd en er geen uitzonderingen voor
gemaakt hoeven te worden.
D66 steunde de motie wel, al
maakt fractievoorzitter Daan Janssen
de kanttekening dat er een structurele oplossing moet komen en dat er
niet van kinderpardon tot kinderpardon wordt gelopen. De motie werd
met een meerderheid van de raad
aangenomen, waardoor Venray zich
in gaat zetten voor het kinderpardon.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 19

Ik vind het prima als er weer vliegtuigen op De Peel landen
Vorige week legden we aan u de stelling voor ‘ik vind het prima als
er weer vliegtuigen op De Peel landen’. Aanleiding is dat staatsecretaris
Barbara Visser onlangs bekend heeft gemaakt dat de militaire basis
De Peel in Vredepeel haar functie als actieve luchthaven de komende
drie jaar behoudt. Wat er met de luchthaven gaat gebeuren, is nog niet
bekend, maar dankzij
de verlenging behoudt de Peel haar functie als luchthaven.
De meerderheid van de stemmers, 59 procent, vindt het prima
als er weer vliegtuigen op de Peel landen. Er ligt een vliegveld, dus
waarom zou je dat niet ten volle benutten? Mensen die in de buurt
wonen, wisten waar ze aan begonnen toen ze er gingen wonnen.
Met overlastbeperkende maatregelen kan dat prima. Er wordt gereageerd

met: “De vliegtuigen die landen op Weeze en Volkel maken ook lawaai.
Dus wat is het verschil?” Een kleiner gedeelte van de stemmers,
41 procent, vindt het echter geen goed plan als er weer vliegtuigen
op de Peel landen. Ook begrijpelijk, want Venray ervaart hinder van
het vlieggebied. Niet alleen qua geluid, maar ook qua beperkingen in
verband het met vlieggebied.
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners van
de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk
om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze
Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met
de stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw
mening via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

A la vida
Het opstappen van de SP-raadsleden is
kiezersbedrog eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Drie gemeenteraadsleden van de SP hebben laten weten geen
deel meer uit te willen maken van de partij. Zij gaan verder als drie
aparte eenmansfracties, maar volgens de drie gaan ze samenwerken en
komt er binnenkort een nieuwe partij waar zij zich in zullen verenigen.
Twee maanden na de verkiezingen splitsen ze zich dus al af. Is dat
kiezersbedrog?
Dat is hun goed recht. Zij zijn in de gemeenteraad gekozen en mogen
ervoor kiezen zich af te splitsen van de partij. Ze veranderen hun idealen
niet en willen zich gaan houden aan het SP-programma. De kiezers hebben

daar voor gekozen en worden dus niet teleurgesteld. Voor de kiezers
verandert er niets behalve dat de drie raadsleden niet meer onder de
SP-vlag in de raad zitten.
Van de andere kant is het zo dat er ook veel mensen zijn die wél
specifiek op de partij gestemd hebben. Zij zien hun stem nu weggegooid,
aangezien de SP gereduceerd wordt tot slechts één zetel. Het gaat niet
om de persoon, maar om de partij. De nieuwe partij kan straks naar eigen
gelang het programma veranderen. Iets wat een landelijke partij als de SP
niet kan. Blijven ze dan ook trouw aan het programma?

Geldig t/m 29-05-2018

Zomers genoegen!
Dahlia

Terraspot van 21 cm.
Diverse kleuren. Nu:

350

Limonium ‘Salt Lake’

Vlinderlokker. Bloeit de hele zomer!
Van € 9,99
p/st, nu:

750

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

HORTENSIA’S
heel veel srt.
STRONG ANNABELLE

NU 3 VOOR € 25,00

Wij zoeken nieuwe collega’s

Vlinderstruik, klein fruit,
div. heesters (op stam), bodembedekkers.
Vaste planten, 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

Voor locatie Panningen & Sevenum:

www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

• Operators
• Banketbakkers
• Productiemedewerkers • Vakantie-/weekendkrachten
Voor meer informatie ga direct naar:

www.werkenbijbakkersland.nl

Deze week zit ik in het
heerlijke Sevilla. Mijn
overleden broer was dol op
deze stad. Op zijn verjaardag
hebben we zijn as hier
uitgestrooid. Vroeger deed ik
vaak lacherig over het
uitstrooien van as op plekken
die geliefd waren bij een
overledene. Nu weet ik dat
het een belangrijk moment is.
Uiteraard is het voor de
gestorvenen allemaal niet meer
spannend. As blijft as en verdwijnt, gedragen door wind en
water. Ik denk wel dat er
geruststelling vooraf is
geweest. Voor zijn dood hebben
we immers samen afgesproken
dat ik hem naar Sevilla zou
brengen.
Voor de mensen die achterblijven, betekent een definitief
afscheid afsluiting van een
rouwperiode. Vergeten doe je je
dierbaren nooit maar, daar
geloof ik heilig in, je kunt
rouwen afsluiten. We waren
met een groot gezelschap.
Met wijn, muziek en toespraakjes werd het leven van mijn
broer gevierd. Het werd een
moeilijke maar mooie middag.
Uiteindelijk hebben we de as
uitgestrooid en zijn we een
drankje gaan op het leven,
‘a la vida’ zoals Spanjaarden
zeggen.
In de bar in Triana begreep
ik waarom Geert zo van deze
stad hield. Er werd volop gezongen, gitaar gespeeld en gedanst
door de zigeuners die voor de
bar op het plein zaten.
Een bevriende gitarist had een
gitaar van mijn broer meegebracht. Daar werden nog een
paar nummers op gespeeld.
In Nederland missen we dat.
Leven op straat en op het plein.
Natuurlijk, het weer is hier zo
mooi, dan ga je vanzelf op
straat leven. Gisteren echter
kwam het water met bakken uit
de hemel. Een teken van mijn
broer? A la vida!
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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 puzzel is gelegd
Met de slogan Veranderen en Vooruit zijn wij de afgelopen verkiezingen in gegaan. Een slogan die ontstaan is uit gesprekken die we gedurende de 4 jaren met inwoners voeren, onder andere in juni op de
weekmarkt en een koopzondag in december.
Met deze slogan zijn wij de
onderhandelingen ingegaan voor
een nieuwe coalitie in Venray, nadat
het CDA ons hiervoor had uitgenodigd, evenals D66. Dat wij uitgeno-

digd waren, was op zich logisch als
tweede partij met vijf zetels, maar
evenzo niet eenvoudig.
Gezien de verschillende politieke
programma’s moest er een politieke

kloof stevig overbrugd worden met
voldoende stevigheid voor de drie
partijen. Alle drie de partijen hebben materiaal aangedragen dat
steeds zorgvuldig is getoetst aan het
basismateriaal, de partij- en verkiezingsprogramma’s. Soms moest zelfs
materiaal alsnog uitgewisseld worden. Maar donderdag 17 mei was de
puzzel gelegd met daaropvolgend

het coalitieakkoord ‘Een gezonde
toekomst voor Venray’. Een akkoord
waarin wij onszelf terugvinden,
kunnen uitleggen en verdedigen.
Na al die jaren oppositie te hebben
gevoerd, zijn wij nu klaar voor de
coalitie.
Wij hebben alle vertrouwen dat
onze wethouder Carla Brugman,
onze fractievoorzitter Tino Zandbergen

en onze raadsleden Theo, Ahmet,
Richard en Toon hiermee voortvarend aan de slag gaan. Wij wensen
hen daarbij veel succes.
Ontmoeten we je tijdens de
weekmarkt van Venray op 18 juni
van 11.00 tot 16.00 uur? Onze campagne is alweer begonnen.
Fractie VENRAY Lokaal

Kermis in de dorpen of wijken
De eerste kermis van het jaar in de gemeente Venray zit er alweer op.
Oirlo heeft jaarlijks de eer om als eerste de kermis te organiseren.
De kermis in de dorpen is niet zo vanzelfsprekend als de kermis in het
centrum van Venray. De kermis in de dorpen is een belangrijk onderdeel
van de leefbaarheid.
De attracties maken dat het
kermis is, maar zonder de inzet van
een aantal mensen, bijvoorbeeld in
Oirlo de ‘kermissie’, blijft het een
kaal feest. Deze mensen maken
dat het echt kermis is in het dorp,

met het organiseren van diverse
activiteiten, voor jong en oud, en
waar het hele dorp of wijk voor
uitloopt. Activiteiten die ook op steun
kunnen rekenen vanuit het dorp en
omliggende dorpen of wijken. We zien

de diverse activiteiten in vele dorpen
terug, en ook steeds meer in de
wijken zoals ‘Brukske Kermis’.
Vanuit gemeente Venray wordt
dit gefaciliteerd. De kermissen
blijven bestaan, niet alleen door de
gemeente Venray, maar vooral door
de inwoners van de dorpen en wijken
zelf. De kermis in Oirlo is net geweest
met diverse extra activiteiten,
waardoor weer velen zich vermaakt
hebben. In de toekomst maken dorpen

en wijken hun eigen kermis, met
eventueel als basis wat attracties,
die jaarlijks terugkomen en de kermis
aankondigen.
Nieuwsgierig geworden? Ga dan
eens kijken op een dorpsbarbecue,
sporttoernooi, pannenkoeken eten,
grote kermisrace of de vele plaatsen
met livemuziek.
Erik Vullings,
gemeenteraadslid CDA Venray

Nieuwe inzichten kunnen onze ogen
openen. Soms trappen we er dan
toch nog met open ogen in. Verrast,
verbaasd, verbluft. Innovatie en illusie
liggen zo dicht bij elkaar. Ronde Tafel
160 Venray-Horst presenteert een
avond vol eyeopeners!

PROGRAMMA
19.15 UUR // ONTVANGST

20.00 UUR // FOUNTAINHEADS
20.45 UUR // PAUZE
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19.45 UUR // WELKOMSTWOORD

21.30 UUR // VICTOR MIDS

22.15 UUR // NETWERKBORREL
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21.15 UUR // GOEDE DOELEN ‘17-’18

VICTOR MIDS
Hoofdsponsor:

FOUNTAINHEADS
Subsponsor:

Begunstigers: Creemers Zeilmakerij & Reclame
Forwart | Elf Graden | Studio Spinazie

SEMINAR // 6 JUNI 2018 // SCHOUWBURG VENRAY

KAARTEN // RTL160.COM
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GEPLUKT Juriën Beterams
met pap op stap geweest, om uit te
zoeken of het mogelijk was om ook
echt een eigen fitnesscentrum te
openen in Wanssum. De puzzelstukjes
vielen toen nog niet in elkaar.” Juriën
werkte nog steeds bij het zwembad.
“Ik ben toen om tafel gegaan met
LACO, de uitbater van het zwembad.
Zij gaven me de mogelijkheid om
te groeien tot vestigingsmanager,
waarin ik dus binnen vijf jaar mijn
eigen vestiging zou gaan runnen.”
Hij werd afdelingsleider fitness in
Malden, maar na drie jaar nam hij
ontslag. “Toen vielen de puzzelstukjes
wel op z’n plek. Ik had een pand,
een investeerder en ik was er zelf
klaar voor.” Op 5 november 2011
opende JustBeFit in Wanssum.
“Toen kleinschalig met alleen fitness.
Na anderhalf jaar in Wanssum te
hebben gezeten ben ik in 2013
verhuisd naar gezondheidscentrum
Het Raadhuis in Meerlo, waar ik
een grotere ruimte heb en ook veel
groepslessen geef. Inmiddels hebben
we een team van negen personen.
Het kleinschalige vind ik echter nog
steeds het belangrijkst: mensen in
kleine groepen goede begeleiding
geven.”

Nieuwe uitdaging

Hij groeide op in Wanssum als actief jochie en actief is hij altijd gebleven. Inmiddels heeft hij zijn eigen fitnesscentrum Just Be Fit en zijn er volop
plannen voor uitbreiding. Zijn gezin staat echter hoe dan ook op nummer één. Deze week wordt Juriën Beterams (35) uit Wanssum geplukt.
Juriën werd geboren als derde in
een rij van vier broers. Hij groeide op
in Wanssum en is daar, net als zijn
ouders en zijn broers, altijd gebleven.

Hij had een fijne jeugd. “Toen al was ik
heel actief. Ik speelde veel buiten en
vanaf mijn zesde heb ik gevoetbald.
Daar ben ik pas mee gestopt toen ik

PUZZEL

Sudoku

‘Ik wist zeker dat
ik chauffeur wilde
worden’

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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voor mezelf begon. Maar mijn passie
voor voetbal is altijd gebleven.” Juriën
speelde tien seizoenen in het eerste
elftal van wat eerst SV Wanssum was
en later SV United werd. Inmiddels
helpt hij het derde elftal nog af en toe
uit. “Ik heb daar nog een tijdje volwaardig meegespeeld maar na anderhalf jaar brak ik mijn pols, terwijl ik
voor mijn werk juist het risico op
blessures wil vermijden. Daarom
voetbal ik nu niet meer actief. Maar
het blijft toch kriebelen.”

Oplossing vorige week:
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Na de basisschool ging Juriën
naar het vmbo in Venray, waar hij
de richting motorvoertuigentechniek
volgde. “Vanaf groep zes wist ik al
zeker dat ik vrachtwagenchauffeur
wilde worden.” Toen hij klaar was
met het vmbo, was Juriën echter pas
16 jaar en dus te jong om een rijbewijs
te halen. “Om dat gat te overbruggen,
ging ik nog twee jaar naar de mts
in Venlo. Daar haalde ik mijn niveau
2-diploma als bedrijfsautotechnicus.”
In eerste instantie was hij van plan
om daarna meteen aan het werk
te gaan. “Maar er was een leraar
die me aanmoedigde om door te
studeren en ik liet me overhalen”,

lacht hij. Zo volgde hij nog twee
jaar lang de opleiding tot eerste
bedrijfsautotechnicus. “Dat was één
dag school en vier dagen werken
in een bedrijf. En dat werken in de
garage opende mijn ogen: ik zag
ook de minder leuke dingen in de
truckerswereld en realiseerde me dat
dit vak toch niet zo goed bij me paste.
Ik haalde wel mijn diploma, maar
dacht ook: dit ga ik niet doen.”
Na de mts was de vraag wat Juriën
nu moest. “Ik vond sporten altijd
heel leuk, dus ben ik toen ik twintig was nog begonnen aan het CIOS
in Arnhem. Daar studeerde ik vier
jaar later af in de richting van sportmanagement. Als afstudeeropdracht
schreef ik al een ondernemingsplan
voor mijn eigen fitnesscentrum in
Wanssum.” Omdat hij graag hbogeschoold wilde zijn, besloot hij na
het CIOS nog een deeltijd hbo-opleiding Sportmanagement te volgen
aan de Fontys Sporthogeschool in
Tilburg. “Ondertussen werkte ik bij
De Sprank in Venray, in het fitnesscentrum en in het zwembad.” Twee jaar
later behaalde hij zijn hbo-diploma
en opnieuw studeerde hij af met een
ondernemingsplan, nu uitgebreider.

Puzzelstukjes vielen
nog niet in elkaar
“In de tijd die volgde ben ik veel

Inmiddels liggen er plannen om in
Wanssum een tweede vestiging van
JustBeFit te openen. “Maar dan met de
nadruk op persoonlijke training. In die
tweede vestiging willen we ook een
preventiecentrum opzetten, waarmee
we bedrijven kunnen helpen om het
ziekteverzuim naar beneden te halen
en fitte medewerkers te hebben”,
legt hij uit. “Een nieuwe uitdaging,
die past bij mij als ondernemer. Ik ben
altijd op zoek naar nieuwe dingen.”
Zijn werk en de nieuwe plannen
kosten hem veel tijd, maar geven hem
ook energie. “Die moet ik af en toe
kwijt, en daarom loop ik hard. Daarin
vind ik mijn moment van bezig zijn
met mezelf en mijn gedachten op orde
krijgen.” Tussen alle werkzaamheden
door is Juriën de organisator en
medeoprichter van Mud Cross
Wanssum. “Dat is een obstakelrun op
het sportpark van Wanssum. Dit jaar
is de derde editie, op zondag 3 juni.
Dat is al bijna, dus daar ben ik nu
ook druk mee bezig. We zijn een
groeiend evenement en dit jaar hopen
we de driehonderd deelnemers te
passeren.” Ondanks zijn drukke en
actieve bestaan, staat bij Juriën zijn
gezin voorop. Hij is inmiddels al bijna
elf jaar samen met zijn vrouw Linda,
die hij al kent vanaf de basisschool.
“We hebben in onze jeugd al een
keer iets gehad, maar dat is toen
verwaterd. Ruim tien jaar geleden
kwamen we elkaar op de kermis weer
tegen.” Inmiddels zijn Juriën en Linda
twee jaar getrouwd en hebben ze
samen twee kinderen, Djarmo (5) en
Jade (3). Zijn gezin staat bij Juriën op
nummer één. “Mijn gezin is de rode
draad in mijn leven. Het combineren
van werk en gezin is een uitdaging,
maar thuis is hoe dan ook het
belangrijkst. En met goed plannen kun
je heel veel.”
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Inzameling elektrische apparaten

E-Waste Race ook in Venray van start
Op basisschool De Lier in Merselo en basisschool De Meulebeek in Oostrum is de E-Waste Race van start gegaan. Van maandag 21 mei tot en met
vrijdag 15 juni strijden de scholen tegen elkaar en tegen andere scholen om zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten in te zamelen.

elektronische apparaten in Nederland
organiseert. Uit de vier gemeenten
doen in totaal tien scholen mee, waarvan dus twee uit Venray. De basissschool die per leerling gemiddeld de
meeste apparaten ophaalt, wint een
schoolreisje naar de Ontdekfabriek in
Eindhoven.

Gebruik nieuwe
grondstoffen onnodig

De E-Waste Race is een competitie
tussen basisscholen, waarbij leerlingen huishoudelijke elektrische appa-

raten inzamelen en er zo voor zorgen
dat schadelijke stoffen niet in het
milieu terechtkomen. Die E-Waste Race

in deze regio is een initiatief van de
gemeentes Veldhoven, Venray, Peel en
Maas en Horst aan de Maas en WEEE

Nederland. WEEE Nederland is een
bedrijf dat de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en

Venrayse Vakkanjers naar finale
Een aantal leerlingen van het Raayland College neemt met andere Limburgse vmbo- en mbo-talenten deel aan de finale van de Vakkanjer
Challenge 2018, op donderdag 14 juni in Utrecht. De leerlingen hebben een oplossing bedacht tegen wateroverlast.
Samen met leerlingen van
het DaCapo College uit Sittard,
Den Hulster College uit Venlo en
studenten van het Techniek College
Arcus-Leeuwenborgh uit Maastricht
staan de Venrayse leerlingen op
donderdag 14 juni in de finale van
de Vakkanjer Challenge 2018 in de
Werkspoorkathedraal in Utrecht.
Tijdens het afsluitende evenement presenteren vmbo’ers

en mbo’ers uit heel Nederland
hun oplossingen voor wateroverlast aan opdrachtgever de Unie van
Waterschappen. Zij zijn de laatst overgebleven kandidaten van ruim zesduizend kandidaten van 130 scholen in
Nederland.
De Vakkanjers bedachten op hun
scholen de meest uiteenlopende
ideeën: van een SmartWaterHotel
en een sponsdam tot Urban Water

Storage met monitoringssysteem
waarmee waterschappen de beschikbare opvangcapaciteit kunnen vergroten en volgen. De teams met de beste
oplossingen pitchen hun prototypes
voor jury en publiek tijdens de finale.
De leerlingen van het Raayland
College doen mee aan Vakkanjer
Pioneer. Het team van VT3E eindigde
tijdens de regiofinale in april nog op
een derde plek, maar bemachtigde op

het laatste moment nog een wildcard voor hun Magic Fountain. Lars,
Dawid, Mike en Rens volgen de technologieroute op het Raayland.
Vakkanjers is een initiatief van
de technische sectoren om meer
jongeren te interesseren voor techniek. Het initiatief bestaat sinds
1999. Bekijk alle teams en hun
ideeën op www.vakkanjers.live/
teams

Op vrijdag 18 mei vond de aftrap
van de E-Waste Race in de gemeente
Venray plaats op basisschool De Lier
in Merselo in de vorm van een gastles
voor de combinatiegroep 7-8. Tijdens
de les, gegeven door Nando Zwambag
van de E-Waste Race, leerden de
kinderen op een interactieve manier
alles over elektrisch afval. Zo werden
een spel en een quiz gespeeld om
de leerlingen te laten begrijpen wat
wel en niet onder elektronisch afval
valt. Ook werden er verschillende
filmpjes afgespeeld, waaruit duidelijk
werd waarom actie nodig is: door
het afval op een goede manier in te
zamelen, kunnen veel stoffen worden
hergebruikt, waardoor het gebruik
van nieuwe, schaarse grondstoffen
onnodig wordt. Ook wordt
bijvoorbeeld de dump van elektrisch
afval in derdewereldlanden op deze
manier voorkomen.
De kinderen waren vrijdag
meteen enthousiast en in de klas
rezen meteen volop ideeën op om zo
veel mogelijk elektrisch afval in te
zamelen. Zo ontstonden al plannen
om in alle klassen van de basisschool
langs te gaan, voor het plaatsen van
een stukje in de dorpskrant en zelfs
voor het inschakelen van Venrayse
vlogger Dylan Haegens. Ook werd al
nagedacht over elektronisch afval dat
er thuis nog lag: van oude mobieltjes
en kabels die niet meer worden
gebruikt tot kapotte wekkers en tostiijzers.

Pioniers voor de
duurzaamheid
Ook wethouder Martijn van
der Putten was tijdens de gastles
aanwezig. Hij overhandigde aan de
klas alvast het eerste stuk elektronisch
afval: een oud toetsenbord van
de gemeente. “Het thema van
duurzaamheid past goed bij waar wij
met de nieuwe coalitie op in gaan
zetten en daar sluit de E-Waste Race
dus ook erg goed bij aan”, vertelde
hij de kinderen. “Jullie zijn daarom
pioniers voor deze duurzaamheid en
kunnen er, samen met De Meulebeek
in Oostrum, voor gaan zorgen dat de
gemeente E-Waste-vrij wordt.”
De E-Waste Race loopt vier weken,
tot vrijdag 15 juni. In die tijd gaan
leerlingen van basisschool De Lier en
basisschool De Meulebeek bij vrienden, familie en dorpsgenoten proberen om zo veel mogelijk elektrisch
afval op te halen. Kijk voor meer
informatie of de tussenstand over de
E-Waste Race op www.ewasterace.nl
Daar kan elektronisch afval ook worden aangemeld, waarna kinderen van
de deelnemende scholen langskomen
om het op te halen.
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aan
Anne Jeuken

Rennen,
springen,
vliegen
Ik moet mij verontschuldigen dat ik weer begin over de
examens, maar het is mijn
taak om het te hebben over
wat jongeren bezig houdt, en
voor sommigen van ons was
dat de laatste tijd niets anders
dan de eindexamens.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anne Jeuken
13 jaar
Leunen
Raayland College

Waarom worden de 15 vragen deze
week aan jou gesteld?
Het 15 vragen-interview wordt aan mij
gesteld, omdat ik de nieuwe jongerenredacteur ben van HALLO Venray.
Samen met Anne Jakobs ga ik de jongerenpagina van de HALLO verzorgen.
Wij schrijven het 15 vragen-interview
en de column om en om. Wil je door
ons geïnterviewd worden, neem dan
gerust contact met ons op.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De leukste vakantie ooit was dat ik
samen met mijn vader, moeder en
broer een rondreis maakte door ZuidAfrika. Daar zagen we de ‘big five’
(olifant, neushoorn, buffel, luipaard en
de leeuw) en heel veel andere dieren tijdens safari’s. Ook hebben we
de Tafelberg beklommen. En we hebben sloppenwijken bezocht, waar we
gezien hebben hoe heel veel mensen in armoede leven. Dat was heel
indrukwekkend om te zien.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
zomer. Het is dan lekker warm en je
kunt lekker zwemmen. Ook de winter
vind ik een hele leuke tijd van het jaar,
omdat ik sneeuw heel erg leuk vind
en omdat we in de winter lekker een
weekje gaan skiën.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou heel graag willen dat ik kon
vliegen. Dat zou echt superhandig zijn.
Je bent overal veel sneller en je kan
ook overal gratis naar binnen. Ik hoop
dat dit in de toekomst ooit mogelijk
wordt.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Het liefste maak ik mijn huiswerk
gewoon aan tafel in de woonkamer.
Ik vind het dan altijd fijn dat er mensen om me heen zijn.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik superleuk vond,
is Bella Italia van Suzanne Vermeer.
Dat vond ik zo een spannend boek dat
ik het binnen een paar dagen uit had.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Dan zou ik mijn vriendinnen uitno-

digen en de hele week lang logeren
en gezellig met z’n allen chillen en
Netflixen!
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ooit zou ik nog heel graag een wereldreis willen maken en dan door alle
continenten willen reizen. Dat lijkt mij
superleuk. Ik vind reizen superleuk,
het leren kennen van andere culturen,
het zien van mooie natuur en bijzondere bezienswaardigheden. Ooit hoop
ik dat ik nog een hele grote wereldreis
ga maken.
Heb je een bijbaantje?
Naast dat ik de jongerenpagina van
de HALLO ga schrijven, heb ik ook een
aantal oppasadressen, waar ik regelmatig ga oppassen.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog heel graag een keer willen parachutespringen. Dat lijkt me zo
gaaf, dat je in de lucht zweeft en een
superver uitzicht hebt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat was een foto van de zonsondergang in Zeeland. In de meivakantie zijn we een paar dagen naar zee

geweest, waar ik deze foto gemaakt
heb.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is tennissen.
Ik tennis al vanaf dat ik vijf jaar ben.
Ik heb tennistraining bij Tennisschool
Maascourt en ben lid van tennisclub
Venray (TCV). Ik vind tennis de leukste
sport die er is! Daarnaast vind ik bakken heel erg leuk. Ik bak graag muffins en brownies, die we daarna lekker
opeten.
Heb je een bijnaam?
Ja, mijn vriendinnen noemen me vaak
An, maar mijn vader, moeder en broer
noemen me vaak uk of ukkie, omdat
ik de kleinste en de jongste van ons
gezin ben.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik eerst altijd
tennistraining en daarna ga ik vaak
chillen met mijn vriendinnen, logeren met vriendinnen of gewoon lekker
thuis televisie kijken.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind hield ik heel erg van knutselen. Dat kon ik de hele dag doen.
Maar ook tennissen vond ik toen al
heel leuk en dat doe ik nu nog steeds.

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

Terwijl het overgrote deel
van de leerlingen zich nu pas
gaat voorbereiden, wetende
dat hun vierde toetsweek nog
een paar weken verwijderd is,
zijn de meeste eindexamenkandidaten al klaar. En dan is het
wachten geblazen. We bevinden
ons op een vreemd punt nu.
We hebben net twee weken
lang tekentjes op stukjes papier
geschreven die gaan bepalen of
we verder mogen met ons leven
of niet. Doelloos en gezombificeerd struinen we door ons huis,
zonder te weten wat we nu met
onszelf aan moeten en zonder
zeker te weten of we eigenlijk
al naar de toekomst mogen
kijken. Zijn we gezakt of
geslaagd? Wat ga ik in beide
gevallen doen?
Ben ik blij met mijn studiekeuze en stad? Blijf ik werken
of ga ik nieuw werk zoeken?
Wat gebeurt er met de vriendschappen die we gemaakt
hebben? Kan ik in mijn eentje
verder? Waartoe ben ik precies
in staat? Ben ik volwassen?
Onder alle lagen chaos en
onzekerheid zit uiteindelijk een
kern van mens.
Wij mogen dan nu hopeloos
zelfingenomen en tegelijkertijd
schandelijk nutteloze jongeren
zijn, maar we kunnen daar nu
voor het eerst iets aan doen.
Nu is de tijd om te rennen,
te springen en met wat geluk
ons oude middelbare-schoolzelf uit te rusten met een stel
vleugels waar we mee verder
kunnen.
Tom
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Fietsvierdaagse Venray

Goede doelen bekend
De Fietsvierdaagse Venray wijst jaarlijks twee goede doelen aan die door hen zelf verworven prijzen
mogen verloten via het Rad van Fortuin tijdens het fietsevenement. Zo kunnen zij geld inzamelen voor de
eigen kas. De goede doelen voor de 34e editie zijn onlangs bekendgemaakt: Harmonie St Catharina LeunenVeulen-Heide en Wauw Wenst.
Harmonie St. Catherina is een
vereniging voor blaas- en slagwerkmuziek in Leunen, Veulen en Heide.
De vereniging wil op een zo plezierig mogelijke manier gezamenlijk
muziek maken voor jong en oud.
Ook voor de gemeenschap verzorgt
de harmonie bij diverse gebeurtenissen in en buiten het dorp een muzikale noot. In 2020 bestaat Harmonie
St. Catharina 100 jaar. Naast een
Promsconcert, worden ook andere
evenementen georganiseerd. Om dit
concert en het jubileumjaar zo

Studieseminar
‘Waarom Jeruzalem’
Stichting Cristenen voor Israël organiseert op donderdag 31 mei om
20.00 uur een gratis studieavond met Peter Pellemans. Het onderwerp
waarover hij spreekt is ‘waarom Jeruzalem?’ De bijeenkomst vindt plaats
in kerkgebouw Het Zonnelied in Venray.
Volgens de stichting is Jeruzalem,
na de uitspraak van president Trump
over de erkenning van Jeruzalem als
hoofdstad van Israël, wereldwijd een
hot item in de media. Jeruzalem is
volgens hen het hart van de wereld
en ook het brandpunt van de wereldgeschiedenis. De geschiedenis van
de stad kenmerkt zich door oorlogen,
verwoestingen en opbouw. De stad
ging in zijn lange geschiedenis van
de ene overheerser naar de andere.
“Jeruzalem is de stad waar de eer-

ste en tweede Joodse tempels stonden en de stad waar de Here Jezus
gekruisigd is. Altijd was er strijd. Sion,
Jeruzalem was duizenden jaren in de
harten van het Joodse volk wereldwijd
het grote doel van terugkeer”, aldus
de stichting. Peter Pellemans kwam
in 1988 tot geloof. Sinds enige jaren
is hij onder meer actief als docent
voor stichting Shoresh in Nederland.
Hij geeft ook Kesher-cursussen, over
de Joodse wortels van het christelijke
geloof. Hij zal de lezing geven.

goed en uitgebreid mogelijk te kunnen organiseren, heeft de harmonie
zich aangemeld als goed doel bij de
Fietsvierdaagse Venray.
Stichting Wauw Wenst is voortgekomen uit een initiatief van Wauw
Speciaal voor Jou. Wauw biedt zorg
en begeleiding aan kinderen met
een bijzondere hulpvraag. Daarbij is
het idee ontstaan om deze kinderen,
maar ook kinderen uit gezinnen die
het niet zo breed hebben, een leuke
dag te laten beleven. Als een kind
een wens heeft, dan hangt hij of zij

deze in de wensboom. Het streven is om elke wens te laten uitkomen, maar dit is afhankelijk van
sponsoren en vrijwillige bijdragen.
De stichting is erg blij te zijn verkozen als goed doel. “Met de bijdrage toveren we een glimlach op
het gezicht van een kind. Wij willen
de kinderen een dag laten stralen
in hun toch al niet zo gemakkelijke leventje. Met de donatie van
de Fietsvierdaagse zijn we een stap
dichterbij om dit te verwezenlijken”,
aldus Wauw Wenst.

Natuurontbijt bij IVN
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 26 mei een natuurontbijt. Dat ontbijt is bedoeld voor
nieuwe leden en mensen die overwegen om lid te worden. Het ontbijt begint om 09.30 uur bij de kasteelruïne
in Geijsteren.
Op weg van Geijsteren naar
Maashees, even voorbij de brug
over de Geijsterse Beek, ligt aan de
rechterzijde de oprijlaan naar het
voormalige kasteel. Daar kunnen
deelnemers nader kennismaken met

de natuureducatie-organisatie IVN
Geijsteren-Venray en tegelijkertijd de
omgeving van kasteelruïne Geijsteren
ontdekken. Tijdens de ochtend wordt
verteld over de geschiedenis van het
kasteel, wordt een wandeling door

de omgeving gemaakt en gekeken
naar de meanderende loop van het
beekje. Deze wandeling is inclusief
ontbijt op het landgoed. Deelname
aan het ontbijt is gratis. Aanmelden
kan via info@ivn-geysteren-venray.nl

Nieuwe informatieborden
historie Castenray
Stichting Heemkundig Genootschap Castenray heeft onlangs drie nieuwe informatieborden geplaatst in het
dorp. Met de borden wil de vereniging de historie van het dorp en in het bijzonder de historie van rijksmonumenten en oude boerderijen, blijven uitdragen.

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega’s!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring zijn wij op zoek naar
nieuwe (fulltime en parttime) collega’s die ons team komen versterken.

Medewerker Hovenier
Zelfstandig Hovenier
Ontwerper
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend bedrijf
met een jarenlange reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

Castenray telt nog drie historische boerderijen uit circa 1700 die
allemaal rijksmonument zijn: boerderij Op ten Cleff bij de Castenrayse
Berg, boerderij Landschrijvershof bij
het kruis op de hoek Lollebeekweg
en de Steegkamp en boerderij
Venspláts op ‘t Schoor. Om passanten de geschiedenis van deze boerderijen te laten leren kennen, heeft
de vereniging bij twee van de drie

monumentale boerderijen informatieborden geplaatst. Het betreft hier
boerderij Op ten Cleff en boerderij
Landschrijvershof.
Boerderij Venspláts ligt een stuk
van de weg en wordt in de zomer
grotendeels aan het oog onttrokken
door de begroeiing. Toch overweegt
de stichting of langs het fietspad,
bij de toegangsweg, ook een bord
geplaatst kan worden.

Het derde informatiebord plaatste
de stichting bij de steen ter herinnering aan Hoeve Valkenberg.
Deze steen staat bij de ontgrondingsplassen van de Diepeling op de hoek
van de Valkenberg en de Diepeling.
Hoeve Valkenberg is geen rijksmonument, maar kent een rijke geschiedenis die verbonden is aan de Heren
van Wittenhorst die hier op valkenjacht gingen. (Foto: Jan Strijbos)
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Schutterij Venray bloeit

‘De gezelligheid weegt op tegen het uniform’
Ondanks dat het schutterswezen over het algemeen niet erg populair is onder jongeren, heeft schutterij
’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray één van de grootste jeugdafdelingen van de provincie. Met het jonge koningspaar van dit jaar straalt de schutterij de jeugdigheid ook naar de buitenwereld uit. Voorzitter Bernie van Lierop:
“Blijven communiceren met de jeugd, dat is belangrijk.”

Bernie van Lierop is voorzitter
van de schutterij en is, samen met
Huub Stevens, veel bezig met het
jeugdbeleid. “Tien jaar geleden hadden we nog maar twee jeugdleden”,
vertelt hij. “Toen ontstond de vraag
wat we konden doen om jongeren
weer enthousiast te maken voor het
schutters- en gildewezen. Het is toch
cultureel erfgoed en dat willen we
behouden. We zijn daarom naar de
jeugd toegegaan met de vraag wat we
konden doen om de schutterij aantrekkelijk te maken voor hen.” De jeugd
kwam met wat voorstellen, en hoewel de schutterij lang niet overal mee
in kon stemmen, werd er wel gehoor
gegeven aan de jongeren. “Dat heeft
zeker geholpen”, aldus Bernie.
“Belangrijk was dat we in de tussentijd ook bleven communiceren over
wat wel en niet mogelijk was.” Ook nu
blijft het belangrijk om in gesprek te
gaan met de jeugdleden. “Ze hebben
bijvoorbeeld inspraak in de nieuwe
uniformering.”

Familie
aangelegenheden

Hobbyzondag in Venray
Monique Klaassen organiseert op zondag 10 juni weer een creatieve hobbyzondag in multifunctioneel
centrum (MFC) Brukske in Venray. Doel van de dag is om samen diverse hobby’s te beoefenen.
De hobby’s die aan de orde
komen, zijn onder andere 3D-kaarten
maken, borduren, breiden, haken,
kleuren, diamond painting of

servettentechniek. Deelnemers
moeten hun eigen spullen meenemen
naar de hobbymiddag.
De middag duurt van 10.00 tot

16.00 uur. Opgeven is gewenst
en kan tot 8 juni bij Monique
Klaassen via 06 12 85 18 19
(na 14.00 uur).

Alzheimer Café Venray

Thema-avond ‘niet-pluisgevoel’
Alzheimer Venray organiseert op maandag 11 juni weer een Alzheimer Café. Het thema van de avond is
‘Het niet-pluisgevoel’. De gastspreker deze avond is Reka Scepan, klinisch geriater bij Viecuri.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten.
Tijdens de bijeenkomst kunnen de

bezoekers ervaringen uitwisselen en
leren over dementie en aanverwante
thema’s. Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in ouderencentrum
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 Alzheimer
Café regio Venray, Joke Halmans,
via 06 53 73 05 15.

Bijeenkomst Luchtkwaliteit
en gezondheid
Enkele bewoners uit Veltum organiseren samen met het wijkplatform op zondag 6 juni een informatie- en
gespreksavond over de luchtkwaliteit en gezonde leefomgeving in Veltum en in Venray. De bijeenkomst vindt
plaats in wijkcentrum ‘t Schöpke.
De werkgroep luchtkwaliteit
Veltum geeft aan dat NoordLimburg en Oost-Brabant regio’s
zijn waar de luchtkwaliteit slecht
is. Ook in Venray wordt dit steeds
meer opgemerkt, stelt zij. Verkeer
van de Deurneseweg, A73 en Via
Venray, de intensieve veehouderij
en houtstook zijn volgens de werk-

groep allemaal zaken die het leefmilieu beïnvloeden. Om bewoners te
informeren, komen deskundigen van
de GGD en de gemeente deze avond
uitleg geven. Zij gaan met name in
op de monitor gezonde leefomgeving (GGD) en op wet en regelgeving (gemeente). Sinds kort is er een
bewonersgroep in Venray ontstaan:

Gezonde Leefomgeving Venray.
Leden van deze groep zijn die avond
ook aanwezig om te vertellen hoe zij
tegen plannen aankijken en hoe ze
proberen de belangen van de burgers te behartigen. De informatie- en
gespreksavond wordt georganiseerd
op zondag 6 juni om 20.30 uur in
wijkcentrum ‘t Schöpke in Venray.

Een ander onderdeel dat helpt
bij het aantrekken van jeugdleden, is het feit dat schutterijen vaak
een familieaangelegenheid zijn.
“Ongeveer 80 procent van onze leden
is via familie bij de schutterij terechtgekomen”, zegt Bernie. Toch trekt de
Venrayse schutterij de laatste tijd ook
steeds meer leden van buitenaf, ook
jeugd.

Kansen bieden aan
jongere leden
“Dat heeft bijvoorbeeld te maken
met de speciale jeugdactiviteiten
die we organiseren. We organiseren,
feest- en filmavonden en hebben het
afgelopen jaar duikactiviteiten gehad.”
Daarnaast gaat de jeugdafdeling jaarlijks op kamp. Vanwege het 10-jarig
bestaan van de jeugdafdeling gaat de
groep, bestaande uit 32 leden tussen

de 6 en de 30 jaar oud, dit jaar een
midweek naar de Ardennen.
“Wat wij als schutterij verder doen
om jeugd aan te trekken en behouden, is het kansen bieden aan de jongere leden”, zegt Bernie. Het nieuwe
koningspaar, Jarno Lamers (19) en
Romy Litjens (17) is daar een goed
voorbeeld van. Het paar is uitzonderlijk jong voor het schutters- en gildewezen, maar voelt zich vereerd deze
rol te mogen vervullen. Jarno: “Als
koning presenteer je je vereniging en
dat is bijzonder om te mogen doen.”
Romy vult aan: “Het is ook heel leuk,
je bent echt het gezicht van de vereniging. In optochten wordt bijvoorbeeld
altijd het hardst gejuicht voor het
koningspaar van de vereniging.” Jarno
was vóór hij koning werd vaandeldrager: eigenlijk ook een taak die over
het algemeen door ouderen wordt
vervuld. Nu Jarno het vaandel niet
langer kan dragen, neemt zijn broertje Tieme (16) het over en kiest de
schutterij dus opnieuw voor een jonge
vaandeldrager.

Mee naar een
schuttersfeest
Jarno en Romy zijn beide al van
kinds af aan lid. Romy: “Het is ons
met de paplepel ingegeven. En ik ben
bij de schutterij gebleven omdat het
vooral heel gezellig is. Zeker in Venray
doen ze veel voor de jeugd. Ik kan zo
geen enkele andere schutterij noemen die bijvoorbeeld ook met de
jeugd op kamp gaat.” Hoewel schutterijen een wat oubollig imago hebben, vinden Romy en Jarno dat niet
helemaal terecht. “Mensen zeggen
vaak: waarom wil je in zo’n uniform
rondlopen? Maar toen ik een keer een
vriendin meenam naar een schuttersfeest, begreep ze wel waarom ik het
leuk vind bij de schutterij”, zegt Romy.
Ze vervolgt: “Ik vind dat uniform ook
niet leuk, maar de gezelligheid weegt
er tegenop.” Jarno voegt toe: “Het is
één grote familie.”
(Foto: Dory Peeters)
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Venray wint laatste thuiswedstrijd
Door: voetbalvereniging SV Venray
Voor het eerste herenelftal van SV Venray stond zaterdagavond 19 mei de thuiswedstrijd tegen het lastige
Sportclub Susteren op het programma. SV Venray kon zich tijdens de wedstrijd zo goed als veilig spelen.
20 meter de bal op doel te schieten,
maar dat leidde niet tot succes.
Susteren bleef ondanks minder
balbezit iets gevaarlijker dan de gastheren. Na 23 minuten spelen kreeg
Venray ook haar eerste echte kans.
Jarno Peeters kreeg de bal in het zestienmetergebied. Hij haalde uit maar
de doelman van Susteren keerde de
inzet. Na een halfuur spelen kreeg
Venray de beste mogelijkheid om op

De roodwitten trokken direct ten
strijde, want binnen een minuut was
Jordy Wismans al rechts voorin te vinden. Zijn voorzet vond echter geen
ploeggenoot. In de 6e minuut kregen
de bezoekers de eerste kans van de
wedstrijd. Stijn Brinkman leed balverlies op het middenveld, waardoor
Sven Vergoossen zonder enige tegenstand richting het Venrayse doel kon
lopen. Vergoossen besloot om vanaf

voorsprong te komen. Na een aanval over veel schijven kwam de bal
bij Armend Shala. Shala kapte een
tegenstander uit en had een leeg
doel voor zich. Hij wilde de bal laag
in de rechterhoek schieten, maar op
het moment dat hij de hoek koos, kon
nog net een verdediger van Susteren
de bal van de doellijn halen. Net voor
rust kreeg Venray nog een grote kans.
maar Stef van Dijck kopte in de han-

den van de keeper. Zo was de ruststand 0-0. Venray kwam daarna het
sterkste uit de kleedkamer. Trainer
Van der Weerden voerde twee wissels door: Joy Koenen kwam in plaats
van Robert Willemsen die last ondervond aan zijn hamstring en Dimitrios
Touratzidis kwam in plaats van Dani
Litjens. Het spelbeeld veranderde
nauwelijks. In de 50e minuut kwam
de thuisploeg op een 1-0 voorsprong.
Spits Dimitrios Touratzidis stond buitenspel, waarvoor de grensrechter
(te vroeg) vlagde, want de spits van
Venray was niet actief in de situatie.

De uitstekende arbiter Van der Ven
nam dit uitstekend waar en liet doorspelen. Armend Shala kreeg de bal
en schoot vanaf 20 meter de bal in de
linkerkruising. Er viel nog één doelpunt: Dirk van Enckevort bokste de bal
weg na een voorzet. De rebound pakte
hij ook en daaruit ontstond direct een
countermogelijkheid. Joy Koenen gaf
een mooie pass naar rechts voorin op
Bram Vievermans, die ook met bal veel
sneller is dan zijn tegenstander. Hij
won het loopduel over ruim 50 meter
en schoot de bal voorbij de keeper in
de verre hoek. Eindstand 2-0.

Titeldroom Oostrum spat uit elkaar
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste elftal van SV Oostrum heeft aan de dubbele ontmoeting met EWC ‘46 uit Well afgelopen week
slechts één punt overgehouden. Hierdoor won Melderslo de spannende titelstrijd in de 4e klasse E.
Oostrum begon de eerste wedstrijd
op donderdagavond 17 mei erg fel.
Al binnen een minuut was de eerste
grote kans daar, toen Kenny Lommen
een voorzet van de linkerkant overschoot. Even later zag opkomende back
Nick Vergeldt een prachtig schot op de
paal belanden. Na twintig minuten
ging de Oostrum-storm wat liggen en
kwam ook EWC gevaarlijker opzetten.
Tot aan de rust werd echter niet

gescoord. Na de thee bleef de wedstrijd spannend. Gaandeweg de wedstrijd kwam EWC meer opzetten.
Een dot van een kans werd van de
Oostrum-doellijn gehaald nadat keeper
Plum al was gepasseerd. In de 90e
minuut greep Oostrum nog bijna de
winst toen Chris Wilschut op links een
prima actie liet zien en een mooi schot
afvuurde. Helaas voor Oostrum spatte
zijn inzet op de lat uiteen en bleef deze

mooie pot voetbal zonder doelpunten.
Zondag 20 mei stond de laatste thuiswedstrijd op het programma, wederom
tegen het sterke EWC, dat nog volop
voor de derde periodetitel streed. Vanaf
het begin was duidelijk dat het niveau
van donderdag in eerste instantie door
beide teams niet gehaald werd.
Na ruim een half uur hadden de roodwitten op voorsprong moeten komen,
toen Kenny Lommen vrijstaand in kon

LENTE

koppen, maar iets te hoog mikte. Een
minuut later was het aan de andere
kant wel raak toen Koen Stevens op
rechts vrije doorgang kreeg. Keeper
Plum verwachtte de voorzet waardoor
de korte hoek open lag, 0-1. Even later
dook wederom de sterk spelende
Stevens vrij voor het Oostrum-doel op,
0-2. Oostrum kwam tot aan de rust
goed weg. Na rust speelde Oostrum vol
op de aanval met Ruben Nohlmans in
de spits. Een misverstand in de
Oostrum-defensie na 50 minuten
verschafte spits Akrom van Well vrije
doorgang richting Oostrum-doel. Met
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Volkswagen T-Roc en Polo
Uit voorraad leverbaar

Private Lease
vanaf € 319
p.m.

SEAT Arona
Uit voorraad leverbaar
Gratis automaat op Audi A4, A5, A6, Q5, Q7
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AutoArena

Venlo, Celsiusweg 5.
Telefoon 077 - 320 30 40

een mooie boogbal verschalkte hij de
Oostrum-doelman, 0-3. Weer enkele
minuten later was het leed compleet
toen een diepe bal door Thomas van
Ham voorbij keeper Plum werd getikt,
0-4. Deze mokerslagen waren de
roodhemden te machtig. In de slotfase
liep EWC door doelpunten van Akrom en
Van Ham nog uit naar een vernederende 0-6 nederlaag. Door deze nederlaag mag Melderslo de kampioensvlag
hijsen en mag Oostrum zich opmaken
voor de nacompetitie. Maar eerst
volgende week de laatste competitiewedstrijd tegen TSC uit Tegelen.

Vestigingen in: Venray en Panningen.
www.autoarena.nl
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WSV De Natuurvrienden

Wandelen met
50-plussers
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert
op maandag 28 mei een groepswandeling voor 50-plussers. De wandeling is 10 kilometer lang.
De 50+-wandeling van WSV
De Natuurvrienden begint om
13.30 uur bij de sportvelden van
gemeenschapshuis Den Hoek in
Merselo. Het clublokaal is een half

D2 SVOC kampioen
Korfbalteam D2 van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray is op zaterdag 19 mei met
nog een wedstrijd te gaan in de competitie, kampioen geworden van de tweede helft veldcompetitie. Dat werd het team na een overwinning van 15-1 op Gazelle D1 uit Guttecoven. Het team staat
onder leiding van Sindy Hesen en Lonneke Voermans.

Internationaal
veteranentoernooi in Oostrum
Sport Vereniging Oostrum (SVO) organiseert dit jaar voor de zevende keer haar internationale veteranentoernooi. Het voetbaltoernooi voor veteranen begon in 2011 als eenmalig toernooi ter ere van het 75-jarig
bestaan van de club, maar groeide uit tot een jaarlijks terugkerend sportevenement.
Op zaterdag 2 juni start de zevende
editie van het veteranentoernooi.
Dit jaar doen maar liefst drie internationale teams mee, SV Lüllingen,
Eintracht Emmerich en Otto Workforce

uit Polen. Ook onder andere de
Venlosche Boys en de veteranen van
SVO zullen vertegenwoordigd zijn, de
laatste zelfs met twee teams. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur.

De teams strijden in poules voor de
finale, die om 17.00 uur start. Na de
finale worden de prijzen uitgereikt en
vindt een grote loterij plaats. Publiek is
van harte welkom bij de wedstrijden.

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

uur voor vertrek geopend. Tijdens de
wandeling is gezorgd voor een rustwagen met een zitplaats.
Bel voor meer informatie naar de
organisatie op 0478 54 64 96.

Wat pakken we
vandaag aan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Heftruckchauffeur dagdiensten

Vac. Nr. P025597
Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het opslagterrein,
het verplaatsen van kisten en kratten, het laden en lossen van
vrachtwagens en het bevoorraden van het productieproces.

Medewerker varkenshouderij - regio Peel en Maas
Vac. Nr. P025557
Je houdt je bezig met alle werkzaamheden in het zeugenbedrijf.
Werkzaamheden in de kraamstal, dek- en drachtstal en bij de
speenbiggen.

Productiemedewerker etiketteerlijn fruit

Vac. Nr. P025521
Je gaat fruit sorteren, verpakken en voorzien van het juiste etiket. Je
werkt in een team met enkele collega’s en een operator die de lijn
aanstuurt en bedient.

Logistiek medewerker groenten en fruit

Vac. Nr. P025319
Je bent verantwoordelijk voor het laden en lossen van de vrachtwagens, controle en verwerking in het systeem. Inkomend fruit en
verpakkingen sla je op in het magazijn.

Medewerker gewasverzorging

Vac. Nr. P025161
Deze functie is afwisselend binnen de gewasverzorging. Hierbij
zijn jouw hoofdtaken het strooien van meststoffen en werk–
zaamheden in de omgevingsverzorging.

Leerling medewerker tuinbouw

Vac. Nr. P024776
Je bent met collega’s verantwoordelijk voor de verzorging
van de proeven en de plantverzorging in boomkwekerijgewassen en aardbeiplanten in de kassen.
Je ondersteunt de objectleiders.

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl

Stratentoernooi in Leunen
Het jaarlijkse Stratentoernooi werd zondagavond 20 mei weer gehouden op sportpark
Het Klaverblad van SV Leunen. Tijdens de avond streden de verschillende straten van Leunen, Veulen
en Heide met elkaar op allerlei verschillende gebieden in een spel zonder grenzen om de titel.
De stratenteams maakten er een mooie strijd van. De zeskoppige coverband One Shot was na de
spellen aanwezig als muzikale ondersteuning. (Foto: Rob Beckers)

AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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Duizenden bezoekers

Spektakel bij Pinksterraces op Raceway
Venray
Door: Raceway Venray
Duizenden bezoekers kregen bij de Pinksterraces op Raceway Venray een boeiend autosportspektakel te zien. Met zomerse temperaturen werd
de hele dag volop gestreden om de zeges in verschillende klassen. In totaal kwamen er bijna 130 coureurs, verdeeld over zes klassen, aan de start die
23 wedstrijden lang voor veel actie zorgden.

Dat vrouwen niet kunnen rijden,
werd kort na aanvang van het programma door Laura Vervuurt, Stockcar
F2 coureur, ontkracht. Vervuurt knokte
zich naar voren en kwam als winnaar

van de eerste manche uit de bus. In de
daaropvolgende rondes was het Pieter
van der Beek in de hoofdrol. Winst in
de tweede manche en een tweede
plek in de finale zorgde voor een kop-

positie in het dagklassement. Ook voor
Peter Baer was er een belangrijke rol
weggelegd. Baer bereikte tijdens de
finale als eerste de finish. Cor Schutter
maakte het podium compleet.

Bij de Stockcar F2 junioren verschenen er nooit eerder zo veel
coureurs aan de start. Een verdubbeling ten opzichte van de Paasraces.
Bram Leenhouts was vorig seizoen al

Prijs Marcel Classens met Highlight
Door: Ruiterclub De Eendracht
Marcel Classens van De Eendracht uit Castenray reed zondag 20 mei een selectiewedstrijd met het paard Highlight. De wedstrijd vond plaats op
het evenemententerrein aan de Wezerweg in Well. Marcel en Highlight behaalden de tweede plaats.
Zondag 20 mei werd er een
selectiewedstrijd voor de regio
Noord-Limburg verreden. Deze keer
was de organisatie in handen
van ponyclub Bayardruiters en

landelijke rijvereniging Vitus in
Well. De wedstrijd werd verreden
op het evenemententerrein aan de
Wezerweg te Well. Marcel Classens
verscheen met Highlight in de klasse
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M1 dressuur aan de start. Net als
sommige supporters vond Marcel dat
hij een goede proef had gereden.
Hij was tevreden, ondanks dat er
wat kleine foutjes werden gemaakt.

Zo ontstaan er steeds weer dingen
om te leren en om aan te werken
en te oefenen. Marcel en Highlight
behaalden een welverdiende
tweede prijs.

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

regelmatig in de voorhoede te vinden. Ook tijdens de Pinksterraces wist
Leenhouts het geluk af te dwingen
met winst in de finale. Jarno Emming
veroverde vrij gemakkelijk een
tweede plek. De strijd om plek drie
duurde de gehele wedstrijd. Waar het
in de tweede manche nog Sem van
Rengs was die de strijd in zijn voordeel wist te beslissen, was het Marc
Geraedts die in de finale op een derde
plek eindigde.
Snoeiharde gevechten en spannende inhaalacties zorgden voor veel
vuurwerk bij de Stockcar F1 klasse.
De strijd tussen Nederlandse en
Engelse rijders spatte er af. In manche
één en twee waren het Tom Harris en
Lee Fairhurst die voor Engelse winst
zorgde. Roy Maessen en Gert Elzinga
waren ook flink op dreef. In de finale
lag Elzinga aan kop en werd op de hielen gezeten door Harris en Maessen.
Door een lekke band in de voorlaatste
ronde bij Harris kon Maessen een plek
naar voren schuiven en wist hij zelfs
in de laatste meters nog Elzinga van
de eerste plek te stoten. De eindstand:
Maessen op één, Elzinga op plek twee
en Fairhurst als derde.
De Saloon Stockcars, die tot 2009
actief waren in Venray en in 2015
nog eenmaal aan de start verschenen, zorgden voor spektakel. Iedereen
wilde naar voren en was niet bang
om een duwtje te geven. Dit kunstje
klaarde Nick Antwerpen tot viermaal
toe. Hij liet zijn concurrenten meerdere
seconden achter zich. In de finale was
het de Belgische Gerard van Pamel die
al snel op kop reed en de concurrenten
meters achter zich liet. Bart Wouters
kwam als tweede over de finish en
Jeremy van de Kraats als derde.
Bij de National Hotrods lag het
deelnemersveld alle wedstrijden dicht
op elkaar. Mogelijkheden om te slalommen waren er niet, dus het was op
zoek naar de kleine gaatjes en volhouden. Routinier John van den Bosch
bleek hierin het beste door twee keer
winst op zijn naam te schrijven.

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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Gebaseerd op boek van Jacques Vriens

Weg uit de Peel:
een toneelstuk in de
open lucht
Gebaseerd op het boek van Jacques Vriens, wordt tussen mei en september het toneelstuk ‘Weg uit de Peel’
in de openlucht opgevoerd, op vier verschillende locaties in de Peel. Ook in de Venrayse Peel wordt het stuk
gespeeld. Verschillende acteurs uit de gemeente Venray spelen mee in het toneelstuk, waaronder Hans Derks en
Piet van der Wouw uit Venray en Harm Kooter uit Vredepeel.

Beeldengroep Nicole van Skipp

Opening seizoen
Engelse tuin Venray
De Engelse tuin in Venray opent op zaterdag 9 juni haar vijfde
seizoen. Elk jaar is dat het moment dat de Engelste tuin nieuwe beelden presenteert. Dit jaar is dat de beeldengroep van Nicole van Skipp.

Het toneelstuk Weg uit de Peel is
gebaseerd op het gelijknamige boek
van kinderboekenschrijver Jacques
Vriens. “Drie jaar geleden zag Jacques
in Gemert een openluchtvoorstelling
over de geschiedenis van Gemert.
Hij sprak de producent, Bas Leenders.
Zo ontstond het idee”, vertelt Derks.
samen kwamen ze op een toneelversie van ‘Weg uit de Peel’, een verhaal
over het leven van de turfstekers in
de Peel.

Vorig jaar mei al
audities gedaan
Het balletje begon te rollen en
vorig jaar in mei vonden de audities
plaats. Er waren twee auditiedagen in
Gemert, waarna de tekstrollen werden
verdeeld. Hans, Piet en Harm hoorden
bij de ongeveer veertig spelers die
een tekstrol kregen. “Ik speel Nard,
de broer van hoofdpersoon Janneke”,
vertelt Harm. “Ik ben turfsteker en
probeer samen met de schoolmeester
te zorgen voor betere werkomstandigheden.” Piet heeft ook de rol van
turfsteker. “Maar ik ben het tegenovergestelde van Nard. Ik ben een
beetje een slijmerd. Omdat ik bang
ben om mijn baan te verliezen, heb
ik veel ontzag voor de grote baas.”
Hans vertelt: “En ik heb de rol van
de veldwachter. Het is mijn taak om
streng op te treden in het dorp.”
Inmiddels zijn de repetities in
volle gang. Sinds september vorig
jaar wordt er bijna iedereen zondag
de hele dag gerepeteerd. Het leukste aan het toneelstuk vinden de drie
acteurs de herkenbaarheid. “Het is
een verhaal dat in ieder geval deels

waargebeurd is en ik herken dan ook
de verhalen die mijn opa me over het
leven in de Peel vertelde”, zegt Harm.
Ook Piet en Hans herkennen de ervaringen van hun eigen ouders. “Ik speel
een man die veel ontzag heeft voor de
grote baas, Witlox. Dat heb ik gebaseerd op het leven van mijn ouders.
In hun tijd was de pastoor of de
meester heilig, daar keek je tegenop.
Dat waren mensen die het beter wisten. Dat was gewoon zo, zij stonden
op een voetstuk. Dat heb ik gebaseerd
op hun ervaringen.”

Binnen paar weken
een vriendengroep
Verder is ook de sfeer tijdens de
repetities heel fijn. “Het is ontzettend
leuk”, zegt Hans. “In het begin was
het nog een beetje lastig, omdat je
niemand van de andere acteurs kent.
Maar binnen een paar weken waren
we één grote vriendengroep.” Hij vervolgt: “Jacques Vriens regisseert het
toneelstuk zelf en hij is echt een fijne
regisseur. Hij is rustig en laat ons waar
mogelijk meedenken. Ook de waardering die we van hem krijgen, is geweldig. Laatst liet hij weten dat we hem
diep ontroerden en dat is, zeker van de
schrijver van het verhaal, het mooiste
compliment dat je als acteur kunt krijgen.” Piet voegt toe: “Ook met regieassistent Addie Smolders en creatief
adviseur Ron Bons is het fijn werken.”
Weg uit de Peel wordt opgevoerd
in de open lucht, op vier verschillende locaties in de Peel. Eind mei
staat het toneelstuk in Nederweert/
Ospel, half juni in Deurne, begin september in Venray/Vredepeel en eind

september in Gemert-Bakel. In totaal
zijn er zo’n twintig uitvoeringen van
het stuk. “Het in de buitenlucht spelen, is ontzettend leuk”, zegt Piet.
“Voor mij is het niet de eerste keer.
Het grote verschil met in een theater
spelen is dat je zo veel meer ruimte
hebt.” Hans voegt toe: “Het past ook
heel goed bij dit verhaal. Het maakt
het realistischer, omdat het publiek nu
echt het gevoel van de Peel krijgt.”
Omdat Weg uit de Peel op vier verschillende locaties in de Peel in zowel
Limburg als Brabant wordt gespeeld,
brengt dat wat extra uitdagingen met
zich mee. Hans: “We reizen straks met
zo’n 150 tot 200 man door de Peel.
Dat is de cast, maar ook de mensen
achter de schermen en het orkest dat
zorgt voor livemuziek tijdens de voorstelling.” En het zijn niet alleen de
mensen. Ook het decor en de tribune
voor zo’n vierhonderd toeschouwers
moeten telkens verplaatst worden.
Bovendien is het voor de crew elke
keer aanpassen aan een nieuwe
omgeving. “We repeteren van tevoren een paar keer op locatie, zodat we
kunnen uitproberen hoe het aanvoelt.
Tot nu toe hebben we echter vooral
binnen geoefend.”
De première van Weg uit de Peel
werd op zaterdag 19 mei gespeeld
in Nederweert/Ospel. In Venray/
Vredepeel worden voorstellingen
gespeeld op donderdag 6 tot en met
zondag 9 september. Harm, Hans en
Piet hebben er ontzettend veel zin in.
Hans: “Ik verwacht dat het een schot
in de roos gaat zijn. Er zijn al behoorlijk veel kaarten verkocht.” Hij voegt
toe: “En ik ben ontzettend dankbaar
dat ik hier deel van uit mag maken.”

Het nieuwe beeld wordt tussen
14.00 en 15.30 uur gepresenteerd
in de Engelse Tuin. ‘’Moeder giraf is
al enige weken geleden geplaatst.
Zij is in afwachting van de komst
van haar baby, die 9 juni op een bijzondere manier in de Engelse tuin
wordt geboren,’’ vertelt de organisatie achter de Engelse Tuin. Met de
komst van dit beeld is de beeldengroep compleet. Moeder en kind
lijken veel op elkaar. De beelden
zijn gelast met allerlei verzamelde
materialen zoals een stoel, fiets en
theepot. Het publiek wordt bij de
middag gevraagd om suggesties te
doen voor namen van moeder- en
baby-giraf.
Het plaatsen van het beeld
en de geboorte van de baby-

giraf wordt muzikaal begeleid
door Wim Kunen als kabouter
Fluitenkruid. Ook is diezelfde dag
de nieuwe beeldengroep in Steen
‘Vluchtelingen’, van Martin Ooink,
te zien. Aansluitend verzorgt popkoor Golden D-Light een meezingconcert. Ook kan iedereen
meedoen aan de workshop egeltjes vouwen. Het Leescafé Venray
heeft ervoor gezorgd dat er in de
openbare boekenkast in de Engelse
Tuin extra kinderboeken aanwezig zijn en er wordt voorgelezen.
Belangstellenden kunnen daarnaast
deelnemen aan een rondleiding
langs de beelden door een gids.
Toegang is gratis. Neem voor
meer informatie contact op met
Carla Clevers via 06 28 67 50 61.

20% KORTING
OP BUITENLAKKEN
Actie geldt van 28 mei t/m 9 juni 2018!
Vraag naar de voorwaarden.
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Kom op de soep - presentatie
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Workshop verhalen schrijven

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: werkgroep WMO Geijsterne en KBO
Geijsteren
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Schrijfdocent Esther van der Werf
Locatie: bibliotheek Venray

Sing-in-concert met Renée van
Wegberg

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Rooys Gidsen Gilde
Locatie: start VVV-kantoor, Mgr. Goumansplein Venray

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: popkoor Venrode Voices
Locatie: zaal Odeon Venray

Vijf jaar ’t Schöpke – Barbecue
met optreden van Lizzy & Baer en
Experience

Kermis Leunen – Optreden dj
Eleven

Mariaviering

Dansavond

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: De Zorggroep
Locatie: Lourdesgrot, Eindstraat Venray

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

Dorpsquiz Kwistutwel

Huiskamerconcert Roelofs en
Van Bommel

Kermis Leunen – Optreden Doe
Maar tributeband Gedoe Maar
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café 1878 Leunen

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Wim Baltussen
Locatie: De muzikale huiskamer, Castenray

Vijf jaar ’t Schöpke – Hollandse
avond met ARI-JA, Nadine Fleuren
en anderen
Tijd: 19.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Gratis Workshop Core Energetica
Tijd: 19.15-21.45 uur
Organisatie: Margo Bolenius en Simone Sinjorgo
Locatie: yogastudio De Clockert Venray

Kienen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Wijkraad Zuid
Locatie: wijkgebouw Beukenlaan Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 18.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Smakt en Holthees
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Cabaretvoorstelling Eva Crutzen –
Opslaan Als
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Muziekvoorstelling Frans Bauer –
Tour de Frans
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Ontdek Venray - wandeling met
gids door het centrum van Venray

ma
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50+-wandeling van 10 kilometer
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden Merselo
Locatie: start bij gemeenschapshuis Den Hoek,
Merselo

Kermis Leunen – Optreden U2 tributeband U2 Acrobat

Kermis Leunen – Optreden dj Tick
Tack

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café 1878 Leunen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Kermis Leunen – optreden Lekke
Band

Kermis Leunen – Optreden nederpop-tributeband Van Eigen Bodem

Tijd: 21.30 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Café 1878 Leunen

Motorcrossweekend - 24MX NK
Nationale Motorcross
Organisatie: MAC Wanssum
Locatie: sportpark De Meulebeek Wanssum
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Sing-in met Renée van Wegberg

Kermis Leunen – kermisdansen
met De Notenkrakers
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Kermis Leunen – Optreden Blue
Band

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: popkoor Venrode Voices
Locatie: zaal Odeon Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Traploop Run

Kermis Leunen – partycafé Der
Moustache

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Dave Ewalts
Locatie: De Hoge Beek, Venray

Kermis Leunen – Optreden AC/DC
tributeband Bells Hells

Vijf jaar ’t Schöpke – rommelmarkt en buitenoptredens

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café 1878 Leunen

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Motorcrossweekend - Prox NK
Jeugdmotorcross

Zesde editie Smaakvol Venray

Demonstratie walking football

Organisatie: Smaak zit tussen je oren
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: SV Merselo
Locatie: sportpark De Spar Oostrum

Natuurontbijt

Optreden Mantangi Quartet

Studieseminar ‘Waarom Jeruzalem’

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: kasteelruïne Geijsteren

Tijd: 15.30 uur
Locatie: theehuis Odapark Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Christenen voor Israël
Locatie: kerkgebouw Het Zonnelied Venray

Fietsexcursie Ooijen-Wanssum

Vijf jaar ’t Schöpke – optredens
onder andere Stef Classens en
Voice-finalist Nienke Wijnhoven

Organisatie: MAC Wanssum
Locatie: sportpark De Meulebeek Wanssum

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Locatie: start op diverse locaties in het gebied

Tijd: 16.00-21.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café 1878 Leunen
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Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

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

Muzikale huiskamer Castenray

Huiskameroptreden Roelofs en Van Bommel
Muziekduo Mike Roelofs en Sjoerd van Bommel speelt op zaterdag 26 mei om 20.30 uur in De muzikale
huiskamer in Castenray. De insteek van het duo is gospel, New Orleans en alles wat daaraan verwant is.
“Soms met een jazzy benadering en soms zelfs rootsy feestmuziek”, aldus het duo.
Na jaren in de studio met elkaar
gewerkt te hebben en als ‘sideman’
bij menig singer-songwriter en

Americanaband, hebben Mike
Roelofs (keyboards en zang) en
Sjoerd van Bommel (percussie en

zang) besloten om als duo het
livecircuit in te duiken.
Mike Roelofs heeft al menig

prijzen binnen weten te halen
binnen verschillende disciplines.
Sjoerd van Bommel is al door menig
Nederlandse band ingezet, zowel in
het livecircuit als in theaters.
Daarnaast werkt hij met
The Watchman, Philip Kroonenberg

en Mrs Hips met zangeres Simone
Roerade. “Zijn drumstijl maakt dat er
altijd iets te swingen valt, maar dat
er ook diepere lagen in de muziek
worden aangebracht”, vertelt de
organisatie. Het concert in Castenray
begint om 20.30 uur.

24
05
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Kermis in Geijsteren
Tijdens de Geijsterse kermis van zaterdag 19 tot en met dinsdag 22 mei werden naast de
kermisattracties zelf diverse activiteiten georganiseerd op en om het dorpsplein in het dorp.
Zo waren er diverse optredens en werd een zeepkistenrace, de Grote Kermisrace, georganiseerd.
Ook het weer werkte goed mee. Onze fotograaf maakte een fotoreportage op tweede pinksterdag.

Wijkcentrum Den Hoender

Zin in Zingen
Gerrit Reintjes organiseert op zondag 3 juni weer een avondje Zin in Zingen in wijkcentrum Den Hoender in
Venray. Hij wordt deze avond muzikaal bijgestaan door Thérèse Persoon.
Voor de pauze presenteert
Thérèse Persoon uit Wanssum,
onder begeleiding van een orkest,
haar liederenkeuze. De rode draad die

haar liedjes verbindt, zijn jongensen meisjesnamen.
Na de pauze presenteert Gerrit
Reintjes uit Veulen zelf verzoeknum-

mers uit de zaal. In de zaal zijn liederenbundels verkrijgbaar.
Zin in Zingen begint om 19.30 uur
en de toegang is gratis.

Stef Classens and Friends

Lustrumviering wijkcentrum
Schöpke
Wijk Ontmoetings Centrum (WOC) ’t Schöpke in de Venrayse wijk Veltum viert op 25, 26 en 27 mei haar
5-jarig bestaan. Het hele weekend worden diverse activiteiten georganiseerd, met als hoogtepunt een optreden
van Stef Classens en zijn muzikale vrienden.
De Veulense singer-songwriter
treedt zowel solo als met band en
samen met The Voice of Hollanddeelneemster Nienke Wijnhoven,
Anouk en Yvonne Philipsen, Lizzy
Ossevoort en Baer Traa en Harrie van
den Berg op. Stef and Friends begint
om 16.00 uur en de entree is gratis.
Het jubileumprogramma begint op

vrijdag 25 mei met onder andere een
Hollandse avond met optredens van
het zangduo ARI-JA, Nadine Fleuren en
volkszanger Grad Damen. Het eerste
optreden staat gepland om 19.00 uur
en entree is gratis.
Op zaterdag 26 mei kunnen bezoekers vanaf 18.00 uur deelnemen aan
een uitgebreide barbecue. Tijdens deze

barbecue zorgen Lizzy Ossevoort en
Baer Traa voor de muzikale omlijsting.
Voor de barbecue is vooraf inschrijven in het wijkcentrum noodzakelijk.
’s Avonds is er een dansavond met
een optreden van de band Experience,
vanaf 20.30 uur.
Alle festiviteiten zijn voor iedereen
toegankelijk.

Maandelijkse middag

Taalcafé bij BiblioNu
BiblioNu Venray organiseert elke laatste donderdag van de maand van 13.00 tot 14.30 uur een taalcafé in de
bibliotheek in Venray. Het eerstvolgende taalcafé is op donderdag 31 mei.
In het maandelijkse taalcafé oefenen bezoekers de Nederlandse taal.
Volgens BiblioNu leer je een taal pas
echt goed als je veel oefent.

Met mensen die nog niet zo lang
Nederlands praten en met mensen
die de taal goed spreken. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.

Deelname aan het taalcafé is
gratis en voor iedereen toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Precision Black • HDR 1000
• Smart TV met Smart Hub

UHD TV / QE55Q6F

1195,-

604,-

GRATIS
BEZORGD!
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*
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INRUILKORTING
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• High Dynamic Range (HDR)
• TRILUMINOS-display
• 4K HDR Processor X1

UHD TV / KD55XE9005

Tummers

599,-

879,-

NU

EVENT

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• A+++ -30% • 1 - 8 kg
• VarioPerfect • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Volledig integreerbaar • A+
• 12 couverts • SilentPlus 46 db

INBOUW VAATWASSER
SMV45AX00

495,649,-

*

859,-

MEI

MEI

25 26 27

MEI

VIP-demonstratie!

in te schrijven voor een gratis

Bezoek eptummers.nl/sonos-event om u

WASMACHINE / WAT28491

• Hetelucht • 900 W magnetron • 44 liter
• 5 magnetronstanden met inverter techniek

COMBI-MAGNETRON
CMA583MS0

595,-

495,-

UW BOSCH
SPECIALIST
IN DE REGIO!

• A+++ -10%
• 1 - 6 kg
• 1400 t/pm
• EcoSilence Drive

WASMACHINE
WAN28090

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
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Tummers

* Na € 50,- cashback via Bosch

