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Op avontuur
langs de waterkant
Rond het water van de poel en de beek achter de Rosmolen in Geijsteren werd op zondag 24 juni de Slootjesdag van IVN Geijsteren-Venray georganiseerd.
Kinderen van 4 tot 12 jaar konden daar op zoek naar de spinnende watertor, de snelste zwemmers van de sloot proberen te vangen en ontdekken wie er in de zomer op
het water kan schaatsen. De natuurgidsen van het IVN waren aanwezig met schepnetjes, loeppotjes en zoekkaarten om de kinderen te helpen bij het ontdekken van het
leven in en rondom de sloot. Geijsteren was één van de 150 plekken in Nederland waar dit weekend de IVN Slootjesdag werd gehouden.

Basisschool mogelijk naar D’n Hoek

Dorpsraad Merselo peilt mening over school
Dorpsraad Merselo is al jaren bezig met een plan om basisschool De Lier samen te voegen met de gemeenschappelijke accommodatie D’n Hoek waar ook voetbalclub SV Merselo in huist. Het plan verdween echter door
de jaren heen naar de achtergrond en uit het zicht van de bewoners van het dorp. Om te peilen of er draagvlak
is onder de Merselonaren voor de verhuizing, is het nu mogelijk om voor of tegen de verplaatsing van de school
naar D’n Hoek te stemmen.
Het plan over de verhuizing
van de basisschool komt voort uit
het project Schoon door de poort
van gemeente Venray. Met het
project wil de gemeente ervoor
zorgen dat alle gemeenschappelijke
accommodaties hun eigen broek op
kunnen houden. Wel krijgen ze dan
hulp van de gemeente door middel
van advies en subsidie. “In het
proces om een sluitende exploitatie

te creëren voor D’n Hoek, werd het
idee voor een samenvoeging met
de basisschool geopperd”, vertelt
Kitty Janssen van de dorpsraad.
De Lier is volgens Janssen te
groot en te oud voor de huidige
maatstaven. Een grootschalige
renovatie is nodig. “Vandaar dat het
idee kwam voor een samenvoeging
van D’n Hoek en De Lier. Dan heb
je een win-winsituatie. De oude

school kan weg en de exploitatie
van D’n Hoek wordt beter.” Om dat
plan volledig uit te werken, was veel
tijd nodig, aldus Janssen. “Je moet
veel gesprekken voeren met veel
verschillende partijen. Voor de
buitenwereld leek het net of de
plannen stagneerden, omdat het
minder zichtbaar was. Inwoners van
het dorp vroegen zich af of we er nog
wel mee bezig waren. Dat is absoluut

het geval en nu willen we weten of
de bewoners van Merselo positief
staan tegenover het idee.”

Emmer op de bar
Hun mening kunnen de
Merselonaren geven door een briefje
te deponeren in de emmer die bij
café Den Tommes op de bar staat.
Ook werd op woensdag 20 juni een
bijeenkomst gehouden in D’n Hoek
over het onderwerp. “De sfeer was
goed, heel constructief”, vertelt
Janssen. “Natuurlijk zijn er ook
mensen tegen het plan en zij konden
ook goed onderbouwen waarom.
Het gaat dan voornamelijk om mensen

die dicht bij de nieuwe locatie van de
school wonen.”
Donderdag 28 juni wordt
gekeken hoeveel reacties er zijn.
Die worden vervolgens besproken
op een openbare dorpsvergadering
in D’n Hoek op woensdag 4 juli.
Die begint om 20.00 uur. “Dan gaan
we zien wat de mensen in
Merselo vinden”, aldus Janssen.
“We accepteren het ook als er
mensen zijn die tegen het plan
stemmen. Als dat een meerderheid
is, dan trekken we onze conclusies.
Als het maar een paar mensen zijn,
dan kunnen we kijken wat er nodig
is zodat zij het ook zien zitten.”
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Schoon door de Poort-project

Oostrum begint met sloop D’n Oesterham
Gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum is het eerste gemeenschapshuis in de gemeente dat verbouwd wordt in het kader van het
Schoon door de Poort-project van gemeente Venray. Zaterdag 23 juni werd
een begin gemaakt met de sloop van het interieur van het gebouw.
Het project Schoon door de
Poort maakt het de besturen van de
gemeenschapsaccommodaties mogelijk hun nieuwe verantwoordelijkheid
voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploitatie waar te maken.
De gemeente geeft eenmalig een

Colofon
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Anne Jeuken, Roy Verhaegh,
Puck Verheijen

bijdrage voor de noodzakelijk geachte
aanpassingen. Daarna kunnen de
dorpen en wijken met een schone
lei beginnen. Oostrum is het eerste
dorp waar het project wordt uitgevoerd. Stichting Gemeenschapshuis
D’n Oesterham kreeg ruim
140.000 euro om het gemeenschapshuis zelf te renoveren. In januari heeft
gemeente Venray goedkeuring verleent aan het verbouwingsplan van
D’n Oesterham. Dit plan is in samenwerking met klankbordgroep D’n
Oesterham tot stand gekomen.

Klankbordgroep
In deze klankbordgroep zijn vertegenwoordigd: dorpsraad Oostrum,
harmonie Sub Matris Tutela, carnavalsvereniging de Karklingel, Zij-Actief,
KBO Oostrum en de beheerstichting
Kerk. Het bestuur van gemeenschapshuis D’n Oesterham is samen met de
klankbordgroep ongeveer 2,5 jaar
bezig geweest om de verbouwing
op basis van de behoeftewens van
de gebruikers en de gemeenschap
voor te bereiden. De renovatie van
het gemeenschapshuis bestaat onder
meer uit het splitsen van de grote zaal
met een flexibele wand, het verbre-

den van het podium en het vernieuwen van de afwerking van wanden en
vloeren. Daarnaast worden er energiebesparende maatregelen toegepast en
worden er zonnepanelen geplaatst.
Vanaf januari tot eind mei is
het bestuur samen met de klankbordgroep bezig geweest om de

Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Tomeloze inzet van
vrijwilligers
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Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
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De dertig vrijwilligers waren verdeeld in vijf groepen. “Het was een
echte vliegende start van de verbouwing”, aldus Joris Roth, voorzitter van
het bestuur van het gemeenschapshuis. “De vrijwilligers hadden er een
flink tempo in en de vijf containers
voor het bouwafval werden goed
gevuld met een enorme hoeveelheid
hout, metaal, steenpuin en restafval.
Rond 12.00 uur waren de beoogde

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.
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gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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Oostrumse bedrijven te benaderen voor de offertes en contracten.
Nadat de contracten gesloten waren,
is er een datum geprikt om de start
te maken met de verbouwing van het
gemeenschapshuis D’n Oesterham,
deze werd officieel ingeluid met een
sloopfeest, dat plaats vond op zaterdag 23 juni. De vrijwilligers van de
verenigingen en de gemeenschap
Oostrum kwamen ‘s ochtends bij
elkaar om na de koffie te starten met
het slopen van de oude binnenafwerking. De insteek was om op deze dag
de vloerafwerking, het systeemplafond en muren te doorbreken voor
een extra berging en het opruimen
van de opslag onder het podium.

werkzaamheden nagenoeg al gereed
en na een heerlijke lunch gingen de
vrijwilligers nog even een krappe
twee uur verder en waren alle doelen volledig gerealiseerd inclusief
het demonteren van de toiletten.”
Het bestuur is heel tevreden en trots
op het resultaat van deze middag,
aldus Roth. “De middag kon alleen
slagen door de tomeloze inzet van
de vrijwilligers uit Oostrum, die zich
belangeloos hebben ingezet voor de
gemeenschap en het gemeenschapshuis.”

Sloopfeest
De komende weken wordt de
binneninrichting verder afgewerkt.
Deze werkzaamheden worden
uitgevoerd door Oostrumse bedrijven,
maar ook weer door vrijwilligers die
zich de komende weken inzetten
om D’n Oesterham weer klaar te
maken voor de komende 20 jaar.
De begoogde oplevering van de hele
verbouwing is op 11 november, de
elfde van de elfde. “Maar Oostrum
zou Oostrum niet zijn als we de
binnenzijde van D’n Oesterham niet
eerder in gebruik gaan nemen”,
vertelt Roth. “Op 30 september
staat alweer het eerste evenement
gepland. Spannend dus.”

Gemeenten mogen zelf verbod op vuurwerk instellen

‘Vuurwerkverbod in Venray niet nodig’
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besliste woensdag 20 juni onder druk van een meerderheid van de Tweede Kamer dat
gemeenten voortaan zelf mogen beslissen of hun inwoners met de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken of niet. Burgemeester Hans Gilissen van
Venray zegt vooralsnog geen vuurwerkverbod in te willen stellen.
De Kamer sprak over de reactie
van het kabinet op het advies van
de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OVV). De OVV pleit voor een verbod
op vuurpijlen en knalvuurwerk.
De onderzoeksraad wijt het aan dit
vuurwerk dat er elk jaar duizenden
incidenten zijn rond de jaarwisseling.
Eerden konden gemeenten

alleen vuurwerkvrije zones aanwijzen,
maar nu mogen ze dus ook kiezen
voor een algeheel verbod op
vuurwerk. De koepelorganisatie
van de gemeenten, de VNG, was
van tevoren al niet blij met het
voorstel. Het zou tot een ongewenst
waterbedeffect leiden, omdat er dan
in de ene gemeente wel vuurwerk

afgestoken mag worden en in de
andere niet.
In Venray bestaat uit oogpunt
van openbare orde geen directe
aanleiding tot het instellen van een
vuurwerkverbod, stelt burgemeester
Hans Gilissen. “Juridisch kan het wel,
maar het is vervolgens nauwelijks
te handhaven. Als er al een

vuurwerkverbod wordt ingevoerd,
dan zou dat op grond van landelijke
regelgeving moeten. Dan kun je
ook het argument van gezondheid
zoals letselschade, tot zijn recht
laten komen. Vuurwerk afsteken is,
in vergelijking met andere vormen
van vrijetijdsbesteding, per mensuur
immers super gevaarlijk.”
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Jera On Air

Een Ysselsteyns succesverhaal
Het punkrockfestival Jera On Air wordt sinds 1992 jaarlijks georganiseerd in Ysselsteyn. Sinds de eerste
editie is het festival alleen maar gegroeid en inmiddels is het in Nederland het grootste festival in zijn genre,
maar wordt het nog steeds volledig door vrijwilligers gedragen. De 26e editie van Jera On Air vindt plaats van
donderdag 28 tot en met zaterdag 30 juni. Jera On Air wordt georganiseerd door vrijwilligers vanuit de
Ysselsteynse soos ‘Jera’.

Thijs Vogels is vicevoorzitter
van de organisatie. “Jera On Air is
ontstaan doordat de vrijwilligers
binnen de Jera een buitenfestival
organiseren. Dat begon in die tijd
net populair te worden.” Zo begon
het festival klein, als Jera Open Air.
In 2001 was er voor het eerst een
tent. “Dat was naar aanleiding van
de editie van 1999. Toen hebben we
het festival door hevige storm af
moeten kappen. In 2000 hebben we
toen een sabbatical genomen om
in 2001 wat grootser uit te kunnen
pakken.”

De grootste van
Nederland
Het festival begon pas echt te
groeien in 2006. “Toen kwamen
er veel nieuwe mensen in de
organisatie en gingen we ons ook
echt specialiseren in de punk,
hardcore en metal.” Dat werkte
goed voor Jera On Air. Inmiddels
duurt het festival elk jaar drie
dagen en trekt het zo’n 6.000
bezoekers per dag, bijna drie keer
het inwoneraantal van Ysselsteyn.
“En daarmee zijn we in ons genre
de grootste van Nederland”, vertelt
Thijs niet zonder trots. Jera On Air
wordt ondertussen bezocht door
festivalgangers over de hele wereld.
“Bij de laatste editie hebben we
in 26 verschillende landen tickets
verkocht. Er komen veel bezoekers
uit Duitsland en België, maar we
hebben ook al bezoekers gehad uit
Australië en Japan.” Ook dit jaar
ging het al snel de goede kant op.
“Met de kaarten ging het hard,
harder dan normaal.”

Jan Smeets
Award
Jera On Air hoopt in de
komende jaren verder te kunnen
professionaliseren. Daarmee lijkt
het festival op koers te liggen.
Vorig jaar kreeg het festival de
Jan Smeets Award uitgereikt, met
daarbij een bedrag van 20.000 euro.
Eerder dit jaar werd bekend dat
Jera On Air extra financiële steun

kreeg vanuit de provincie Limburg
en de gemeente Venray. Dit geeft
het festival extra mogelijkheden.
“Zo hadden we vorig jaar voor het
eerst een speciaalbierbar en is er
deze editie voor de eerste keer een
camping voor caravans en campers.”

Festival wordt breed
gedragen
“De kracht van Jera On Air zit
hem in het feit dat we alles met
vrijwilligers doen en dat er veel
draagkracht is vanuit het dorp”,
vertelt Thijs. Er werken zo’n 400
à 500 vrijwilligers mee aan Jera
On Air. Daarvan komt tachtig tot
negentig procent uit Ysselsteyn.
“Veel vrijwilligers raken al in hun
jeugd verweven met de Jera en
sluiten van daaruit aan bij het
festival.” In het dorp wordt het
festival breed gedragen. “Tijdens het
festival komen er weinig tot geen
klachten vanuit het dorp over
bijvoorbeeld geluidsoverlast, omdat
iedereen het leuk vindt dat het
wordt georganiseerd. Heel veel
mensen helpen mee en dat maakt
gedeeltelijk natuurlijk ook de sfeer.”

‘Een line-up waar we
trots op zijn’
Thijs en de organisatie
verwachten dit jaar een nog wat
succesvollere editie dan vorig
jaar. “Dat ligt voornamelijk aan
de line-up. Het is ons gelukt om
de band NOFX te boeken. Dat was
toen we begonnen het ultieme
doel. Dat dat nu gelukt is, geeft
echt een gevoel van trots.” Dat dit
doel nu bereikt is, betekent niet
dat Jera On Air niet verder droomt.
“Het is hiermee natuurlijk echt nog
niet klaar. We hebben nog dromen
en doelen genoeg en willen ook
zeker verder professionaliseren de
komende jaren.”
Jera On Air vindt dit jaar plaats
van donderdag 28 tot en met
zaterdag 30 juni. Naast NOFX staan
onder andere Billy Talent, Enter
Shikari en Stick To Your Guns op het
festival dit jaar.

Overlast

De juiste machine
voor uw terrein!

Aanpak bestrijding
processierups
Gemeente Venray merkt nog steeds dat er veel overlast is van de
eikenprocessierups in Venray. Omdat niet iedereen weet waar de
overlast gemeld moet worden, laat zij nu weten dat overlast in de
openbare ruimte bij de gemeente gemeld moet worden.
Eikenprocessierupsen in eigen tuin of in ander particulier eigendom
regelt de gemeente niet.
Een melding van
eikenprocessierupsen in de
openbare ruimte kan gemeld
worden bij de gemeente via 0478
52 33 33 of www.venray.nl/melding
“Na melding beoordelen wij of
er bestrijding nodig. Als dat zo is,

krijgt de aannemer opdracht om de
nesten weg te zuigen. Door de grote
hoeveelheid meldingen, kan het
drie tot vier weken duren voordat de
bestrijding start.” Eikenprocessierups
in eigen tuin moet zelf met een
bestrijdingsbedrijf worden geregeld.

•
•
•
•

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

Met of zonder
grasopvang.
Mulching, zij- of
achterlozing.
Benzine of diesel.
Front of
middenmaaier.

Een enorme keuze.
Bezoek onze
showroom en laat u
informeren.

Kijk voor meer informatie op www.lozeman.nl

Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

04

nieuws

28
06

75 jaar geleden

Castenray herdenkt vliegtuigcrashes
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat er in Castenray drie vliegtuigcrashes plaatsvonden
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Reden voor Stichting Heemkundig Genootschap Castenray
om hier extra aandacht aan te schenken. Zij organiseert daarom op zaterdag 30 juni een
herdenking voor de slachtoffers van drie vliegtuigcrashes uit 1943.

De drie vliegtuigcrashes in Castenray vonden allemaal plaats in 1943. In totaal kwamen er
zestien inzittenden om het leven. In heel Venray
kwamen nog meer vliegtuigcrashes en noodlandingen voor tijdens de Tweede Wereldoorlog, die
allemaal in kaart zijn gebracht door Jan Strijbos
en Bernard Ploegmakers van de werkgroep
Vliegtuigcrashes en Noodlandingen 1940-1945 in
de gemeente Venray. In totaal vonden er 44 crashes en noodlandingen plaats in de gemeente.
In totaal sneuvelden 56 bemanningsleden, zowel
Duitsers als geallieerden.

Castenrayse Berg
Het monument bij de kruising van de
Oosterbosweg met de Lollebeekweg in
Castenray, vlakbij de Castenrayse Berg, herinnert
aan de vliegtuigcrash van 30 mei 1943. In de
vroege ochtend stortte hier tegenover het kapelletje een Lancaster III bommenwerker van het 44
Rhodesia Squadron neer. Het toestel was aangeschoten door de Duitse jachtvlieger Oberleutnant
Manfred Meurer. Zes inzittenden verloren hierbij
het leven.
In zijn boek ‘Hoe Castenray de Oorlog
beleefde’ beschrijft Jan Strijbos hoe ooggetuigen
de crash meemaakten. Dien Weijs-Kuijpers weet

nog hoe zij met haar vader naar de hemel buiten
stond te kijken, toen er een brandend vliegtuig
kwam aangevlogen. ”Het toestel kwam recht op
ons af, steeds dichter en dichter bij. We dachten
dat het pal op ons huis zou vallen. Als vastgenageld aan de grond bleven mijn vader en ik staan.
Ik had vaders hand gepakt en hield die stevig
vast. Tot onze grote opluchting vloog het zeer
laag over ons heen. Het toestel stortte enkele
seconden later neer aan de Berg bij Pieëterke, bij
de familie Janssen. Daags erna ben ik met vader
gaan kijken. We mochten er niet bij komen.
Duitse soldaten bewaakten het geheel, want
het toestel was ontploft en in stukken uitgebrand. Ook de in de vlammenzee omgekomen
bemanning werd, deels bij het vernielde toestel,
deels in een korenveld in de buurt, aangetroffen. Een van de vliegers hing dood in een boom.
Ik zal dat aanzien nooit vergeten. Ik weet nog
precies de plek, waar het toestel lag.”

Een Handley Page Halifax II bommenwerper
stortte hier neer na te zijn beschoten door de
Duitse Major Günther Radusch. De Australische
Flight Sergeant Henry John Krohn en de Britse
luchtschutter Pilot Officer William Gordon Leslie
Brown lieten bij de crash het leven. De andere
zes inzittenden werden door de Duitsers gevangen genomen.
Voor zijn boek sprak Strijbos met Toon
Vollebergh, bij wie de beelden van deze crash
hem altijd zijn bijgebleven. “We zijn wakker
geworden van de herrie buiten en stonden voor
het raam te kijken (...). We waren net op tijd voor
de crash. Een fractie van een seconde bleef het
donker, toen explodeerde het toestel met een
doffe knal en zagen we brandende delen alle
kanten uitvliegen, waarbij de omgeving spookachtig werd verlicht en de bomen donker afstaken. Daar het toestel zijn bommenlast nog bij
zich had, heb ik altijd gedacht dat hij richting
Ruhrgebied vloog en niet op de terugweg was.
Mogelijk is het voor het zijn doel had bereikt,
getroffen door luchtafweergeschut en heeft toen
rechtsomkeer gemaakt in de hoop zijn thuisbasis
nog te halen.
Vaak was er dan al brand aan boord en werd
de pechvogel zo een makkelijke prooi van de
nachtjagers van de Fliegerhorst Venlo, dus van
de in mijn ogen laffe aasgieren, die de stuurknuppel hanteerden. Hun foto’s en namen roepen altijd nog enige weerzin in me op.”

Monument op ‘t Schoor
De derde vliegtuigcrash in Castenray vond
dat jaar plaats in de namiddag van 20 oktober

bij ‘t Schoor op de grens van Castenray en
Leunen. Hier stortte een Amerikaanse B17bommenwerper neer, na te zijn aangeschoten
door Staffelkapitän Hauptmann Werner
Georg Emil Lucas, die gestationeerd was op
vliegveld Schiphol. Het was zijn 106e en laatste
luchtoverwinning. Bij deze crash kwamen
van de tien bemanningsleden er acht om
het leven. In 2016 plaatsten de Castenrayse
heemkundestichting en de Werkgroep Historie
Leunen samen een monument en organiseerden
ze een herdenking. Geen enkele van de
44 crashes en noodlandingen die tijdens WO II
in de huidige gemeente Venray plaatsvonden,
telde zoveel dodelijke slachtoffers als bij
’t Schoor.
Jac Philipsen vertelt in het boek van Strijbos
hoe hij met zijn oom bezig was met het zaaien
van rogge, toen ze iets naar beneden zagen
vallen in de boomgaard van Piet Duijkers.
Hij snelde er meteen naartoe. “Daar lag de
cockpit van het vliegtuig. Er zat niemand meer
in. Ik zag in de cockpit een pakje sigaretten
liggen dat ik in mijn zak stak, want ik rookte met
mijn dertien jaar al menige sigaret. Toen hoorde
ik iemand roepen. Het was een mij bekende
NSB’er uit Venray die schreeuwend met een
jachtgeweer op mij af kwam. Ik zette het op
een lopen en was veel sneller dan de man.
Waarschijnlijk dacht hij in eerste instantie dat ik
een van de bemanningsleden was, maar zag hij,
toen ik wegrende, dat dit niet het geval was.”
Bron: ‘Hoe Castenray de oorlog beleefde’ - Jan Strijbos
(2015)

Twee doden bij crash
Klein Oirlo
Het monument aan de Valkenberg in
Klein Oirlo herinnert de vliegtuigcrash die hier
plaatsvond in de nacht van 21 op 22 juni 1943.

Rondtocht langs monumenten
Stichting Heemkundig Genootschap Castenray organiseert op zaterdag 30 juni op drie verschillende plekken een herdenking voor de slachtoffers van de vliegtuigcrashes uit 1943. Om
13.00 uur start bij gemeenschapshuis De Wis aan de Matthiasstraat de rondtocht langs alle drie
de monumenten die als eerbetoon aan de slachtoffers zijn opgericht. Begeleid door oude legervoertuigen van Lucky Seventh wordt als eerste een herdenkingsceremonie gehouden bij het
monument aan de Valkenberg in Klein Oirlo. Vervolgens trekt de stoet naar het monument op
‘t Schoor op de grens van Castenray en Leunen. De derde crashlocatie ligt vlakbij de Castenrayse
Berg. Het monument staat bij de kruising van de Oosterbosweg met de Lollebeekweg, waar ook
een veldkapelletje staat.
Op elke crashlocatie wordt een bloemstuk gelegd, brengen basisschoolleerlingen een
vlaggenhulde en dragen basisschoolleerlingen een gedicht voor. De muzikale opluistering wordt
verzorgd door de doedelzakblazers Willy Willems en Nick Verstappen, terwijl Chantal Emonts
op elke locatie afsluit met de Last Post. Vanuit de derde locatie vertrekt de stoet weer naar
gemeenschapshuis De Wis, waar een 45 minuten durende film vertoond wordt van de herdenkingen in 2002 en 2016.
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Centraal tellen optie volgende verkiezingen
Eén van de opties die gemeente Venray mee gaat nemen in haar verbeterplan voor het verkiezingsproces is
centraal tellen. Dat houdt in dat er op de dag van de stemming alleen op lijstniveau wordt geteld en de volgende
dag pas op persoonsniveau. Dat liet zij dinsdag 19 juni weten aan de gemeenteraad van Venray.

De gemeenteraad pleit sinds de
gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart voor een nieuw stem- en
telsysteem in Venray. Bij die verkiezingen liep het een en ander mis bij het
tellen in Venray, waardoor een hertelling noodzakelijk was. Uiteindelijk
bleek dat bij slechts 3 van de 26 stembureaus foutloos geteld was. Hierdoor
was ook de samenstelling van de
raad anders dan bij de eerste uitslag.
Venray Lokaal nam het initiatief voor
een oproep aan het college om bij de
regering in Den Haag te pleiten voor
een herziening van het stem- en telsysteem. De partij stelde destijds voor
om elektronisch stemmen weer terug
in te voeren.

Brief aan het
Ministerie

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Werkzaamheden
Molenbeekdal gestart
Mooder Maas is naast werkzaamheden aan de rondweg en de jacht- en industriehaven ook begonnen met
werkzaamheden in het Molenbeekdal ten zuiden van de Brugstraat in Wanssum. De belofte van Mooder Maas om
geen grondtransport over de hoofdwegen te laten rijden, blijkt niet helemaal haalbaar, stelt zij nu.

Het College van B&W stuurde
in mei een brief aan het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om aan te dringen op de herziening van het stemen telsysteem. Het college laat de
gemeenteraad nu weten dat zij een
telefonische reactie heeft gehad op
haar brief. Het Ministerie is bezig met
een evaluatie van het gehele proces
rondom de verkiezingen. Hierbij komt
ook het stem- en telsysteem aan bod.
Zij verwacht de evaluatie in de eerste
helft van juli aan de Tweede Kamer te
kunnen sturen.
Het Ministerie wees gemeente
Venray er daarnaast op dat er al de
mogelijkheid is om centraal te tellen
bij verkiezingen. Dat houdt in dat er
op de dag van de verkiezingen alleen
op lijstniveau geteld wordt. De volgende dag wordt dan per partij geteld
hoeveel stemmen de individuele kandidaten hebben. Zo worden de stembureaus ontlast en het risico op tel- en

overnamefouten als gevolg van vermoeide tellers verkleind. Bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen is dat bij
22 gemeenten gebeurd en zij zijn daar
vrijwel allemaal positief over, aldus
het college. Deze optie van tellen is
opgenomen in het door de gemeente
aangekondigde verbeterplan voor de
verkiezingen.

Landelijke evaluatie
verkiezingen
Meer experimenten met centraal
tellen doen, is één van de vernieuwingen die de ministerraad op basis
van de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen door gaat voeren. Zij stelt dat vernieuwing van
het verkiezingsproces nodig. “Onder
meer om het proces toegankelijker,
transparanter en controleerbaarder te maken.” Ook dient Minister
Ollongren van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties na de zomer
een wetsvoorstel in om de processenverbaal van de stembureaus en de
totalen op gemeentelijk niveau volledig openbaar te kunnen maken op
internet. Ten slotte wil de Ministerraad
experimenten mogelijk gaan maken
met vormen van ‘early voting’ om
daarmee de behoefte aan het geven
van volmachten te verminderen.
Ook wil het kabinet een nieuw
stembiljet invoeren om elektronisch
te kunnen tellen. Minister Ollongren
wil begin 2019 voorstellen doen voor
zo’n nieuwe stembiljet. Hiermee zou
ook handmatig en sneller geteld moeten worden. Daarnaast zou het beter
geschikt moeten zijn voor kiezers met
een visuele beperking en laaggeletterde kiezers. De inzet is om bij de
herindelingsverkiezingen in 2021 en
gemeenteraadsverkiezingen in 2022
een nieuw stembiljet te testen.

Overlast scooters en motoren

Politiecontrole in
Venray
Politie Venray heeft op dinsdag 26 juni samen met het team
Verkeer van Eenheid Limburg in het centrum van Venray en de
omliggende wijken controle verricht. Er zijn diverse bekeuringen
uitgedeeld aan motor- en scooterrijders.

In het kader van de gebiedsontwikkeling bij Ooijen-Wanssum is
Mooder Maas sinds november gestart
met de werkzaamheden in het gebied.
De komende drie jaar legt aannemer Mooder Maas tussen Ooijen en
Wanssum onder meer twee hoogwatergeulen, 20 kilometer waterkering,
een provinciale rondweg en vijf bruggen aan. Alle werkzaamheden moeten
op 31 december 2020 zijn afgerond.
Op dit moment is Mooder Maas
bezig met werkzaamheden aan de
rondweg en de jacht- en industriehaven in Wanssum, maar sinds 18 juni
ook in het Molenbeekdal en het centrum van Wanssum. Er vindt nu ook
grondtransport over de weg plaats.

In het centrum van Wanssum komen
veel opgaven samen, stelt projectbureau Ooijen-Wanssum. De jachthaven wordt opnieuw ingericht, er komt
een nieuwe brug met brugpleinen en
dijken en damwanden worden vernieuwd of verhoogd. Ter voorbereiding
op de uitvoering wordt begonnen met
de inrichting van het werkterrein en
aanvoer van materiaal. Dat materiaal
wordt vooral vanuit Venray aangevoerd over de N270 en de parkeerplaats bij de Sportlaan.

Grondtransport
Mooder Maas heeft beloofd voor
het grondtransport geen gebruik te
maken van hoofdwegen. Nu het werk

in uitvoering is, wordt duidelijk dat dit
niet in alle gevallen haalbaar is, stelt
zij. Zo kan het transport van en naar
het Molenbeekdal niet via de haven
verlopen. Grond wordt vanuit weerd
Wanssum via De Kooy, Stayerhofweg,
Burgemeester Ponjeestraat en
De Helling via de weg naar het
Molenbeekdal gereden.
Mooder Maas organiseert voor
inwoners van Wanssum die meer
behoefte hebben aan informatie op
maandag 2 juli een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats bij Mooder
Maas aan de Geijsterseweg 11A tussen
17.00 en 20.00 uur. Medewerkers van
Mooder Maas staan dan klaar om vragen te beantwoorden.

De controle van de politie
was voornamelijk gericht op de
toenemende overlast van motoren
en scooters in en rondom het
centrum van Venray. Bij de controle
zijn in totaal zeven scooterrijders
bekeurd voor het overschrijden
van de constructiesnelheid.

Daarnaast hebben zij ook allemaal
een WOK-melding, Wachten Op
Keuring, gekregen. Zij moeten hun
voertuig opnieuw laten keuren bij
de RDW. Eén bestuurder werd verder
bekeurd voor rijden zonder rijbewijs
en een motorrijder kreeg een
bekeuring voor te hard rijden.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Schutterij, scouting, jeugdcarnaval en zaalvoetbal

Bronzen Waarderingspenning Huub Stevens
Huub Stevens (53) uit Venray heeft vrijdag 22 juni uit handen van
burgemeester Hans Gilissen de Bronzen Waarderingspenning mogen
ontvangen. Deze ontving hij tijdens de Sint Jansviering van Schutterij
‘t Zandakker Gilde Sint Jan in de Sint Petrus Banden Kerk in Venray.
De Waarderingspenning is
bedoeld voor personen die zich op
een uitzonderlijke wijze inzetten voor
de gemeenschap bij een vereniging
of instelling en is bedoeld als teken
van dank en waardering. Huub
Stevens houdt zich al jaren vooral
bezig met de jeugd bij verenigingen.
Zo richtte hij in Deventer een scouting
op, organiseerde Huub meerdere
wereldjamborees in de jaren negentig,
was hij actief bij het jeugdcarnaval en
richtte hij met anderen het allochtone
zaalvoetbalteam Boca Junior op.

Zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid
“Met de jeugd van verenigingen
bezig zijn, is gewoon zo gegroeid”,
vertelt Huub. “Ik vind het leuk om
jongeren te begeleiden en iets bij te
brengen. Een stukje zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid mee te geven
en als een groep te werken en niet
individueel. Dat maakt ze een stuk
sterker. Dat bijbrengen heeft met altijd
getrokken.”
In 2004 trad Huub toe tot
schutterij ’t Zandakker Gilde Sint
Jan Venray, waar hij in 2008 als
stagiair tot het bestuur toetrad met
als hoofdtaak de jeugdontwikkeling.
Tien jaar geleden richtte Huub de
jeugdafdeling van de schutterij op.
“De vereniging had een oubollig
imago en er waren precies twee
jeugdleden”, vertelt hij. “Samen met
de jeugd hebben we dat opgekrikt en
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inmiddels zijn er 23 jeugdleden. Het
loopt als een trein.”
Huub stopt binnenkort bij de
jeugdafdeling van ‘t Zandakker. “Het is
tijd om het stokje door te geven. Ik ga
niet weg bij de vereniging, maar het is
tijd voor nieuwe mensen.” Daar komt
waarschijnlijk weer iets nieuws voor in
de plaats. “Ik heb al gesprekken gehad
met Scouting Venray over een rol
daar. Ik hoorde dat de mindervaliden
moesten stoppen met de scouting
omdat hun leiding stopte. Het kan toch
niet zo zijn dat die kinderen moeten
stoppen vanwege zo’n reden? Dat ga
ik misschien oppakken.”
Bij de schutterij organiseerde
Huub al tien jaar het jeugdkamp en
is hij secretaris. Daar stopt hij begin
2019 mee. Een ander groot project
van Huub voor de vereniging is de
realisatie van het ‘schutterspad’.
Een educatieve wandeltocht, waarin
op een speelse manier iedereen
kennis kan maken met het schuttersen gildewezen.

Schutterspad
Ondanks de lange lijst met
werkzaamheden had Huub nooit
verwacht een waarderingsspeldje
te krijgen. “Ik was helemaal verrast,
overrompeld”, vertelt hij. “Het is
blijkbaar iemand opgevallen wat ik
allemaal doe. Ik vind het eigenlijk
heel normaal wat ik doe, dus ik had
het niet verwacht. Ik werd er vrijdag
helemaal stil van.”

Liefde voor Limburg

‘Venray sterk
op toeristisch gebied’
Gemeente Venray heeft een sterke toeristische positie in de provincie. Dat concludeert toeristisch platform
Liefde voor Limburg uit een onderzoek naar de meest bezochte pagina’s op haar website.

(foto: Foto Hoedemaekers)

Winkel met blauwe bessen producten
( ook buiten het seizoen verkrijgbaar )

• GESCHENKMANDEN / KERSTPAKKETTEN •
• TERRAS • AMBACHTELIJK IJS •
• BLAUWE BESSEN GEBAK • ZELFPLUK •
• ARRANGEMENTEN EN RONDLEIDINGEN •

In gemeente Venray zijn jaarlijks
350.000 toeristische overnachtingen
en 4,2 miljoen dagbezoeken.
In buurgemeente Horst aan de
Maas met haar vakantieparken gaat
het jaarlijks zelfs om 1,3 miljoen
overnachtingen. Via website Liefde
voor Limburg worden de gasten
voorzien van informatie over de
regio Noord-Limburg en Leudal.
“Een analyse van de website laat
zien dat gemeente Venray samen
met Horst aan de Maas haar positie

opeist”, aldus Liefde voor Limburg.
Het Venrayse dorp Geijsteren
staat in de top 10 van meest
bezochte steden en dorpen in
Noord-Limburg. De lijst wordt
aangevoerd door Arcen en uit
Horst aan de Maas staan de dorpen
Griendtsveen, Lottum en Sevenum
in de lijst. Daarnaast staat de
Duitse Militaire begraafplaats in
Ysselsteyn op nummer 3 van meest
bekeken bezienswaardigheid.
“De laatste jaren hebben diverse

bloggers, waarvan vele met
jonge kinderen, de begraafplaats
bezocht en erover geblogd”,
aldus Liefde voor Limburg. Er zijn
in totaal bijna zevenhonderd
bezienswaardigheden opgenomen
in de database van Liefde voor
Limburg.
De website, app en i-punten van
Liefde voor Limburg werden in 2017
ruim 1,3 miljoen keren bezocht,
laat de overkoepelende promotieorganisatie Leisure Port weten.
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Actiegroep wacht tot einde zomer

Na vakantie resultaten onderzoek Brukske
Het onderzoek dat Actiegroep Voor Een Gezonde Wijk onlangs uitvoerde in de wijk Brukske in Venray presenteert haar resultaten na de zomervakantie aan woningcorporatie Wonen Limburg. Het onderzoek richtte zich
voornamelijk op de schimmel- en vochtproblemen die inwoners van de wijk ondervinden.
De actiegroep kwam op
maandag 25 juni bijeen om te
bepalen hoe ze verder zou gaan
in haar strijd tegen de schimmelen vochtproblematiek in de wijk.
De groep werd eerder dit jaar
opgericht door de SP Venray in
samenwerking met buurtbewoners.
Dat gebeurde nadat uit onderzoek

bleek dat veel mensen in de wijk
last hadden van schimmel in hun
huurwoning. De actiegroep voerde
een eigen onderzoek uit in de wijk
en wil de resultaten aanbieden
aan de grootste verhuurder van
woningen in de wijk: Wonen
Limburg. Uit de resultaten van
het onderzoek bleek volgens de

groep onder meer dat 210 van de
ondervraagde 476 huurders last
hadden van schimmel en vocht.
“Er waren twaalf mensen
aanwezig bij de bijeenkomst op
25 juni”, vertelt Ronald van Hal
van de SP. “Met hen hebben we
besproken wat de beste vervolgstap
zou zijn. In eerste instantie

wilden we rond maandag 9 juli de
onderzoeksresultaten aanbieden aan
Wonen Limburg, maar dan zitten we
al in de vakantie. Dan is het voor
Wonen Limburg misschien lastig iets
te kunnen regelen en dan is er geen
tijd voor andere instellingen, zoals
de GGD, om naar het onderzoek te
kijken. Daarom hebben we met z’n
allen besloten het uit te stellen tot in
de week van 20 augustus.”
Wonen Limburg gaf vorige
week nog in de HALLO aan open

te staan voor gesprekken met de
actiegroep. “Het is uiteindelijk
wel de bedoeling dat we er
samen uitkomen”, vertelt Van Hal.
“Maar de bewoners willen wel
serieus genomen worden. Op deze
manier kunnen we ook nog de GGD
benaderen en kunnen zij kijken
of de situatie ongezond is voor
de mensen.” De exacte datum
en tijd van de overhandiging van
de resultaten volgt op een later
tijdstip.

Nieuw plan

Wanssum wil MFC bij sportpark
Wanssum is al tien jaar bezig met een modernere gemeenschapsaccommodatie ter vervanging van De Zandhoek. Hoewel er verschillende initia
tieven vanuit de gemeenschap of de gemeente in het leven geroepen werden, heeft dit tot nu toe nog niet tot een nieuw MFC geleid. Op dit moment is
een werkgroep bezig met het realiseren van een nieuw MFC op sportpark De Meulebèèk. De betrokken partijen ondertekenen hiervoor in juli een
samenwerkingscontract.

een samenwerkingsconvenant op te
stellen met daarin alle verwachtingen,
verantwoordelijkheden, rollen
en kaders in het project duidelijk
vastgelegd.

Gemeente
faciliteert

Onder andere omdat de directeur
van basisschool De Peddepoel
in 2017 aandacht vroeg voor de
verouderde gymvoorziening in het
gemeenschapshuis, kwamen de
plannen voor een nieuw MFC weer in
sneller vaarwater. Gemeente Venray
ging in gesprek met bestuurders van
De Zandhoek om te kijken of er een
duurzame oplossing voor de toekomst
van het gemeenschapshuis kan
worden gevonden. Het bestuur van
De Zandhoek richtte daarom begin
dit jaar een dorpsbrede werkgroep
op die zich hard wil maken voor een
MFC op De Meulebèèk, een wens
van het dorp die al speelde tijdens
de ontwikkeling van het sportpark.
De werkgroep vertegenwoordigt De
Meulebèèk, werkgroep Meulebèèk
Actief, Scholengroep Dynamiek
en basisschool De Peddepoel en
gemeenschapshuis De Zandhoek.

Eerdere plannen niet
haalbaar
Het plan voor een nieuw MFC
op sportpark De Meulebèèk is
niet het eerste plan dat op tafel

heeft gelegen om het verouderde
gemeenschapshuis De Zandhoek
te vervangen. Zowel bewoners uit
het dorp zelf, als gemeente MeerloWanssum en later gemeente Venray
en projectontwikkelaars hebben
zich al over dit probleem gebogen.
In 2012 werd samen met Dynamiek
Scholengroep en De Zandhoek een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
of een MFC met een basisschool en
woon- en zorgfuncties. Onder andere
de locaties bij De Schellaert, aan de
brug of bij de jachthaven werden
toen geopperd, maar bleken
uiteindelijk niet geschikt. De locatie
bij De Schellaert was te duur en
omwonenden maakten bezwaar
tegen de locatie bij de jachthaven in
het dorp. Ook haakte de basisschool
uiteindelijk af. De financiële
haalbaarheid van het project kwam
daarmee op losse schroeven te staan
Inmiddels is er in het dorp grote
onduidelijkheid ontstaan over de rol
van gemeente Venray in het proces.
“Het werd vorig jaar duidelijk dat we
de verwachting hebben gewekt bij
te willen dragen aan de leefbaarheid
van Wanssum via de realisatie van

een multifunctioneel centrum in
de buurt van de jachthaven”, stelt
de gemeente. Omdat ook voor de

nieuwe werkgroep niet duidelijk
was wat nu precies de rol is voor de
gemeente in de plannen, is besloten

In het convenant is vastgelegd
dat de gemeente haar rol aanpast: in
plaats van te participeren gaat zij het
dorp faciliteren om haar eigen ideeën
te helpen ontwikkelen. De gemeente
hoeft daarbij niet financieel bij te
springen bij de plannen. Hoewel
er vanuit de voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum nog 350.000 euro
gereserveerd is voor een nieuw MFC
en ook gemeente Venray een bijdrage
doet in het kader van het project
Schoon door de Poort, zijn deze
middelen waarschijnlijk niet genoeg
om een nieuw MFC te bouwen bij het
sportpak, stelt de gemeente.
Het proces ligt nu geheel bij de
werkgroep en de gemeenschap van
Wanssum. Als het dorp vóór 2021 een
realistisch, haalbaar en rendabel plan
kan ontwikkelen voor het nieuwe
MFC, kan zij bij de gemeenteraad
aankloppen voor een eventuele extra
financiële bijdrage.

Opera

‘Sommer in Wien’
Vrijdag 6 juli 2018
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Met Sef Thissen & Wilma Bierens,
het Habsburgs Strauss Orkest en het
Charkov Staats Ballet.

Kijk voor meer informatie op:

www.kasteeltuinen.nl
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Auto uitgebrand
in Venray
In Venray is in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 juni een
auto uitgebrand. De auto stond geparkeerd aan de Klaproos.
De politie kreeg de melding van
de brandende auto rond 01.15 uur.
De brand vond plaats in de Venrayse
wijk Klaproos. Hoe de brand is
ontstaan en wie verantwoordelijk is, weet de politie nog niet.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken,
vloeistoffencontainers (1.000 liter) enz.
Nieuw en gebruikt. Hagro Horsterweg
19 Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/klepelmaaier/
spitmachine/weidebloter/kiepper/
mesttank/schudder/hark/maaier/
tuinbouwmachines/tractor enz.
Alles aanbieden. v. Dijk 06 19 07 69 59.

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

Vermoedelijk is er sprake van brandstichting, stelt zij in een bericht op
Facebook. Personen die iets gezien
hebben kunnen contact opnemen
met politie Venray/Gennep via
0900 8844.

Sociaal plan Jerusalem

Deel oud-medewerkers
weer aan het werk
Van de veertig oud-medewerkers van Kunstencentrum Jerusalem hebben er inmiddels weer een paar een
nieuwe baan via het sociaal plan van gemeente Venray. Van de vijftien medewerkers die voor een tweejarig
Van Werk Naar Werktraject kozen, zijn er drie via een detacheringsconstructie aan het werk en heeft één medewerker een nieuwe baan.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Print & Sign in Venray

Na jaren van zorgen en discussie
kwam er in september een einde aan
Kunstencentrum Jerusalem in Venray.
Het centrum leed al tijden verlies door
onder andere hoge personeelskosten. Cultuuronderwijs in Venray wordt
voortaan geregeld door de nieuwe,
kleinere organisatie Cultura Venray.
Het College van B&W nam in december zitting in het bestuur van stichting
KCJ en startte een sociaal plan om de
voormalige medewerkers van het kunstencentrum aan een nieuwe baan te
helpen.
De oud-medewerkers konden
kiezen tussen een afkoopsom
of meedoen aan een tweejarig
Van Werk Naar Werktraject van
gemeente Venray. In totaal kozen
25 medewerkers voor een afkoopsom
van hun uitkeringsrechten en
15 personen kozen voor het Van Werk
Naar Werktraject. Met drie van hen

is inmiddels een maatwerkafspraak
gemaakt, aldus gemeente Venray.
Van de overige medewerkers zijn er
drie via een detacheringsconstructie
weer aan het werk en heeft één
persoon een nieuwe baan gevonden.
“De overige medewerkers zijn actief
bezig en worden intensief begeleid in
het Van Werk Naar Werktraject”, aldus
de gemeente.

Van Werk Naar
Werktraject
De kosten voor de gemeente van
het sociale plan werden geschat op
2,85 miljoen euro. Dit kon in eerste
instantie nog oplopen tot maximaal
5,36 miljoen euro als niemand van
de oud-medewerkers zou kiezen voor
een afkoopsom en alle medewerkers
in het Van Werk Naar Werk-traject
geen nieuwe baan zouden vinden.

Inmiddels is 1,52 miljoen euro van het
budget besteed. De gemeente verwacht op dit moment niet over het
resterende budget van 1,33 miljoen
euro heen te gaan.
De gemeente is daarnaast bezig
met de invulling van de leegstaande
accommodatie van Kunstencentrum
Jerusalem. Dit gebouw gaat niet alleen
gebruikt worden als accommodatie
op het gebied van kunst en cultuur,
maar ook voor bredere maatschappelijke doeleinden. KCJ is geen huurder
meer, maar voormalig docenten van
KCJ kunnen een ruimte huren om hun
activiteiten als ZZP’er voort te zetten. Daarnaast zijn er nieuwe huurders geworven. De exploitatie van het
gebouw is tijdelijk ondergebracht bij
een professionele organisatie, maar
de gemeente werkt aan een voorstel
voor de structurele invulling van de
exploitatie.

Particuliere huizen moeten energiezuiniger

Samenwerking Volta Limburg
Gemeente Venray werkt vanaf dinsdag 26 juni samen met Volta Limburg. De organisatie helpt
woningeigenaren die energie willen besparen of duurzame energie willen opwekken onder de noemer
PlusJeHuis. Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat steeds meer particuliere woningen energiezuinig worden.

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

www.hallo-venray.nl

Particuliere woningeigenaren
willen het liefst zo energiezuinig
wonen, stelt de gemeente. “Dat is niet
alleen goed voor het milieu maar ook
voor de portemonnee.” Voorbeelden
van het duurzamer maken van je
huis is de woning isoleren of door
het plaatsen van zonnepanelen of
een warmtepomp. De gemeente
merkt dat daar veel uitzoekwerk en

geregel bij komt kijken. Daarom is zij
de samenwerking met Volta Limburg
aangegaan en kunnen eigenaren van
koopwoningen in Venray vanaf nu voor
service, advies en uitvoering gebruik
maken van het project PlusJeHuis. In dat
project begeleidt Volta Limburg de
woningeigenaar in het hele traject van
het kiezen, uitvoeren en financieren van
energiebesparende maatregelen.

Volta Limburg organiseert in
samenwerking met de gemeente
Venray op woensdag 5 september en
dinsdag 25 september info-avonden
in het gemeentehuis in Venray.
De info-avond start om 19:00 uur.
Kijk voor meer informatie en
aanmelden voor de informatieavond
op www.voltalimburg.nl/
plusjehuisvenray
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aan
Silke Smits

Alweer?
De laatste tijd hebben veel
mensen er last van: de
OV-stakingen. Bij velen levert
dit frustraties op, omdat ze
weer een alternatieve manier
moeten zoeken om op hun
werk of op school te komen.
Afspraken moeten verzet
worden, vrije dagen worden
opgenomen of mensen
krijgen helemaal niet betaald.
Ontzettend vervelend, maar
waarom staken de chauffeurs
van Arriva nu eigenlijk zo
vaak?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Silke Smits
15 jaar
Venray
Raayland College

Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Die heb ik op school ontmoet.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen, humor, respect en je op
je gemak kunnen voelen bij de ander.
Dat vind ik echt heel erg belangrijk in
een vriendschap.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan muziek. Ik doe
bijna alles met muziek. Om een
voorbeeld te noemen: Tijdens het
opruimen van mijn kamer heb ik
muziek aan, in de les als we muziek
mogen luisteren of als ik naar school
fiets. Met muziek is alles zoveel leuker!
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?

Ik ben meestal precies op tijd. Ik
vind het namelijk echt vervelend als
mensen te laat komen, dus ik doe het
ook niet bij anderen.
Wat is je leukste vak, en wat is je
stomste?
Ik vind Zorg en Welzijn en Biologie
de leukste vakken op school. Zorg en
Welzijn, omdat ik het interessant
vind en omdat ik later in de zorg wil
werken. Biologie, omdat het vaak
wel interessant is. Het stomste vak
op school vind ik wiskunde. Ik vind
wiskunde echt moeilijk, dus dan vind
je het vaak ook niet zo leuk.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Er staan veel dingen op mijn
bucketlist, maar waar ik graag nog
naartoe zou willen gaan zijn New York,
Parijs en naar Maleisië. Daar zou ik
dan graag willen verblijven in het Hard
Rock hotel.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?

Ik zou heel graag mijn vakantie naar
Corsica opnieuw willen beleven.
Ik vond het echt leuk daar. Ook zou ik
nog graag een keer de musical Soldaat
van Oranje opnieuw willen beleven.
Ik vond het echt een hele leuke
musical. En de techniek erbij was echt
supergaaf.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is verpleegkundige.
Ik weet al een paar jaar dat ik graag
verpleegkundige wil worden. Nadat ik
een dag heb stage gelopen bij mijn
moeder in het ziekenhuis, wist ik het
zeker: dit wil ik later gaan doen.
Welke opleiding doe je op het
moment?
Ik doe op dit moment de opleiding
Zorg en Welzijn op het Raayland
College.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn vakantiefoto’s
wegdoen. Ik zou dat echt nooit
weggooien, want dat zijn leuke

herinneringen voor later.
Wat is je favoriete game?
Ik heb geen favoriete game, omdat ik
eigenlijk nooit game.
Wat ligt er onder jouw bed?
Onder mijn bed staan een bank
en een kastje. Ik heb namelijk een
hoogslaper.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag nog een wereldreis willen
maken. Het lijkt me super leuk om de
andere kant van de wereld te zien en
te kijken hoe de mensen daar leven.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst spreek ik dan met vrienden af
en gaan we gezellig een film kijken of
gaan we ergens op een terrasje zitten.
Wie is je grootste voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is mijn
moeder. Ik heb zoveel respect voor
haar, hoe ze is en hoe ze dingen doet.
Ik ben echt supertrots op haar.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Venray tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan voor
HALLO Venray? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallo-venray.nl

Bij vele chauffeurs worden
de pauzes ingekort als er
vertragingen zijn, omdat de
bussen en treinen hierna
gewoon op tijd moeten rijden.
Daarom eisen ze een
fatsoenlijke pauze, waar ze een
sanitaire stop kunnen maken en
even rustig hun boterhammen
kunnen eten of een gesprek
kunnen voeren. Ook zijn de
lonen de afgelopen jaren niet
meegegaan met de inflatie.
De werkgevers zeggen dat het
bijna onmogelijk is tegemoet te
komen in de eisen die de
werknemers stellen. Er gaat
zoveel geld in zitten, geld dat ze
simpelweg niet hebben.
Als mogelijke oplossing
wordt door vele mensen gezegd
dat iedereen die van het OV
afhankelijk is maar moet fietsen
of een taxi moet nemen. Zelf zie
ik 2,5 uur fietsen niet zo zitten
en is een taxi helaas niet te
betalen. Soms vraag ik me dan
af wat er zou gebeuren als
bijvoorbeeld de zorg gaat
staken. Mensen krijgen geen
medicijnen of komen niets eens
uit bed. Ze kunnen niet
gedoucht worden, operaties
worden niet uitgevoerd. Dat kan
echt niet. En daarbij mogen de
werknemers in de zorg niet
eens allemaal tegelijk staken.
Oprecht, we snappen
waarom Arriva staakt. Maar is
het vervelend? Ja, ja dat zeker.
Anne
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Kipster wint
internationale prijzen
Ruud Zanders van het kippenbedrijf Kipster uit Oirlo heeft op donderdag 21 juni twee internationale prijzen
ontvangen tijdens de Good Farm Animal Welfare Awards 2018.

Verkennend onderzoek

Geen fusie
Vincent van Gogh
en Pro Persona
De GGZ-organisaties Vincent van Gogh uit Venray en Pro Persona
gaan niet fuseren. Dat maakte de twee organisaties donderdag 21 juni
bekend. De afgelopen maanden voerden de besturen een verkennend
onderzoek uit naar een mogelijke bestuurlijke fusie.
De besturen van Vincent van
Gogh en Pro Persona hebben afgelopen tijd onderzocht hoe haalbaar
een bestuurlijke fusie zou zijn en
wat de meerwaarde hiervan zou
zijn. De uitkomsten van deze verkenning hebben tot het gezamenlijke
besluit geleid om niet over te gaan
tot fusie. Wel willen de organisaties
meer samen gaan werken en kennis
en expertise delen. Hierbij blijven ze
wel als afzonderlijke en zelfstandige
organisaties voortbestaan.
“Ondanks het besef dat er
meerwaarde voor de cliënten en
samenleving te behalen zou zijn, is
het besluit ingegeven door de vaak

Het team achter Kipster, met Ruud Zanders geheel rechts,
bij hun kippenstal (Foto: Rinus ten Brucke)
Kipster kreeg de Good Egg Award
en de Best Marketing Award. De awards
worden uitgereikt aan boeren of bedrijven die het lot van landbouwhuisdieren
serieus verbeteren. Kipster is een inno-

vatieve mens-, dier-, en milieuvriendelijke boerderij. De eieren zijn alleen te
koop bij Lidl. Zanders: “We zijn enorm
blij met de Good Egg Award. Het is een
kroon op ons werk. Dat we ook een

marketingprijs hebben gekregen, is wel
erg bijzonder. Alle marketing, communicatie en PR doen we op eigen kracht,
zonder tussenkomst van een bureau of
adviseurs.”

Voor onze afdeling extrusie zijn wij per direct op zoek
naar een fulltime (40 uur)

negatieve wijze waarop in dit tijdsgewricht wordt aangekeken tegen
schaalvergroting en fusies in de
gezondheidszorg”, aldus Vincent van
Gogh en Pro Persona.

Kost te veel tijd
en aandacht
Zij stellen dat er met veel
betrokkenen van gedachten is
gewisseld tijdens het onderzoek.
Uiteindelijk hebben ze moten
concluderen dat het doorzetten van
een fusie te veel tijd en aandacht
van zowel het managementteam als
van de medewerkers zou vragen.

Jubileum

Open dag bij Bliss
Bliss Kunst Training Coaching in Wanssum houdt op zondag 8 juli
open dag. Eigenaresse Bianca Ambrosius startte het bedrijf een jaar
geleden en ter gelegenheid van het éénjarig jubileum nodigt ze geïnteresseerden uit in haar atelier.

Medewerker recycling
Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.
Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

Bij de productieprocessen van onze verpakkingen ontstaan er productieresten. In de
functie als medewerker recycling zorg jij ervoor dat deze productieresten worden vermalen
tot snippers. De snippers, het maalgoed, wordt vervolgens opnieuw ingezet voor de
productie van onze folies en verpakkingen.
Jouw werkzaamheden bestaan uit het volledig bedienen van de maalmolens voor
kunststofrecycling. Je controleert de automatische vul- en menginstallaties van
grondstoffen en daar waar nodig vul je grondstoffen aan. Je zorgt ervoor dat de
apparatuur wordt schoongehouden en zo in goede staat blijft verkeren. Daarnaast verleen
je assistentie bij de diverse afdelingswerkzaamheden en draag je dagelijks zorg voor een
schone en opgeruimde werkomgeving.
Het werk is afwisselend in een 2-ploegendienst: 1 week vroege dienst – 1 week late dienst.
Vroege dienst: maandag t/m vrijdag van 05.45-14.00 uur.
Late dienst: maandag t/m donderdag van 13.45-22.00 uur en vrijdag van 13.45 -18.00 uur.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een teamplayer die zich thuis voelt in een
organisatie met een hands-on mentaliteit. Je maakt deel uit van een vast team met
gedreven, ervaren en enthousiaste collega’s.
Jouw profiel
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent energiek, leergierig en wilt werken in een 2-ploegendienst
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en werkt gedisciplineerd
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving
Wij bieden
Wij bieden je een brede en afwisselende functie in een groeiende en innovatie organisatie.
We hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder veel aandacht voor jouw
persoonlijke ontwikkeling en een marktconform salaris dat meegroeit met je ervaring.

Aquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in deze profielschets.
Kom dan ons team versterken! Stuur je CV met motivatie naar
personeel@verstappenpackaging.com t.a.v. Mieke Verstappen.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl

Een jaar geleden gooide Bianca
Ambrosius het roer om. Na 13 jaar
als kunst- en cultuurcoördinator
gewerkt te hebben in het
praktijkonderwijs, startte ze Bliss
Kunst Training Coaching, waarbij het
haar missie is anderen te inspireren
om dichter bij hun diepste geluk
te komen door je hart te volgen.
Voor coaches, therapeuten en

trainers ontwikkelde ze unieke
trainingen om creativiteit als middel
in te zetten om doelstellingen
effectiever te bereiken, diepere
inzichten te verkrijgen en heling
nog meer te versterken. Op zondag
8 juli houdt ze van 11.00 tot
17.00 uur open dag in haar atelier
aan de Meerlosebaan 43 in
Wanssum.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 25

Samenscholingsverbod lost problemen niet op
De burgemeester heeft vorige week een samenscholingsverbod ingesteld
voor de Vergeten Driehoek in het centrum van Venray. Groepen jongeren en
jongvolwassenen zorgen daar al tijden voor overlast, maar kunnen tot nu toe
niet goed genoeg tot orde worden geroepen.
Van de stemmers op de poll vindt 75 procent dat zo’n samenscholingsverbod de problemen niet oplost. Wouter Born is één van de inwoners van Venray
die geen heil ziet in de oplossing van gemeente en politie. “Het samenscholingsverbod geeft de politie op papier wellicht meer mogelijkheden, maar de
gemeente zal de gehele Vergeten Driehoek structureel moeten aanpakken.

Met name de combinatie van vervallen panden (antikraak) en coffeeshops
zorgt voor de aanwezigheid van mensen die onder invloed zijn van drank of
drugs. Zolang de gemeente dat in stand houdt, zal de overlast in en rondom
Vergeten Driehoek niet veranderen.”
Aan de andere kant heeft een samenscholingsverbod in 2012 en 2015 ook
(tijdelijk) geholpen tegen overlast rondom de coffeeshops in Venray. De overige 25 procent van de stemmers verwacht dat het dit keer ook een oplossing
gaat bieden. Als de onrustzaaiers zich niet meer kunnen verschuilen in groepen, dan zijn ze meteen kwetsbaar.

Gemeentelijk vuurwerkverbod heeft
geen zin eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besliste woensdag 20 juni
onder druk van een meerderheid van de Tweede Kamer dat gemeenten
voortaan zelf mogen beslissen of hun inwoners met de jaarwisseling vuurwerk
mogen afsteken of niet.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde de minister om iets te doen
aan het vuurwerk dat ieder jaar met oud- en nieuw duizenden incidenten
veroorzaakt. Een landelijk vuurwerkverbod vond de minister te ver gaan, maar
hij besliste wel dat gemeenten voortaan zelf een vuurwerkverbod kunnen
instellen.
Veel Nederlandse gemeenten, waaronder Venray, zijn van mening dat
deze regeling weinig zin heeft. In Venray is het dan ook nog niet nodig
om een vuurwerkverbod in te stellen, vindt burgemeester Hans Gilissen.
Een vuurwerkverbod is alleen effectief als dit voor het hele land geldt, stellen

het VNG en de burgemeester. Het zou tot een ongewenst waterbedeffect
leiden, omdat er dan in de ene gemeente wel vuurwerk afgestoken mag
worden en in de andere niet. De incidenten verplaatsen zich dan alleen maar.
Als mensen echt graag vuurwerk af willen steken, dan gaan ze wel naar een
gemeente waar dit nog wel mag. Daarnaast is het voor een gemeente een
moeilijke beslissing om vuurwerk te verbieden als het in de omliggende
gebieden wel allemaal nog mag.
Aan de andere kant zijn er natuurlijk gemeenten waar meer overlast van
vuurwerk is dan op andere plekken. Denk bijvoorbeeld aan grote steden. Het zou
niet eerlijk zijn als hierdoor in alle gemeenten geen vuurwerk meer zou mogen
worden afgestoken. En daarnaast zullen de echte vuurwerkfanatici naar een andere
gemeente verplaatsen, maar veel andere personen zullen dit niet de moeite waard
vinden. Het vuurwerkgebruik neemt dan altijd af en daar gaat het om.

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 lokale politiek dichtbij
Een plek waar ‘de Venraynaar’ elke maandag zijn boodschapjes bij
elkaar verzameld, een visje of kippetje eet, een rits laat maken en een
leuke wenskaart scoort, maar vooral elkaar ontmoet. Men praat over
gezondheid, werk, de mensen om zich heen, maar vooral ook over de
omgeving waarin men leeft. Over Venray.
VENRAY Lokaal maakt hier graag
deelgenoot van uit. Het is een
mooie plek met de inwoners, maar
ook gasten, in gesprek te gaan.
Waarom Venray? Waar stoort u zich
nou aan? Voelt u zich vertegenwoordigd door de partij waarop u stemde?
Wij staan middenin de maatschappij en halen daar onze voeding, we
willen tenslotte dé lokale politieke
partij van Venray zijn. In gesprekken zegt men zich niet te interesse-

ren voor politiek, maar aan het einde
van het gesprek ronden we vaak af
met: “Maar dít is nu lokale politiek.”
De actievelingen bij VENRAY Lokaal
zijn ook ‘gewone Venrayse inwoners’.
Maandag 18 juni op de weekmarkt:
Wanneer komen de groenkorven?
Cameratoezicht verplaatst het probleem. Waarom worden er geen extra
verkeersremmende maatregelen genomen op de rondweg van het Brukske
en Raadhuisstraat? Waarom wordt

er niet gehandhaafd op fietsen en
fietsparkeren in het centrum? Kan er
gehandhaafd worden op claxoneren
langs de singels? Wanneer gaat men
nu eens beginnen aan het Leunse
dorpsplein? Iedereen lijkt het erover
te hebben: toezicht en handhaving.
En laat nou net Carla Brugman, VENRAY
Lokaal wethouder, dat in haar portefeuille hebben.
Men weet ons nu te vinden, ook
via de digitale weg. We zien gezichten
bij de raadsvergaderingen en men
maakt gebruik van het spreekrecht.
Wij brengen de lokale politiek
dichterbij.
Laura Puts, fractiesecretaris en
PR-lid VENRAY Lokaal

Goede buren
Er wordt mij in het Leescafé
regelmatig gevraagd waar mijn
liefde voor boeken vandaan
komt. Nou, de drukinkt zit me
in het bloed, mijn ouders hadden een boekenwinkeltje in
Friesland en ik ben dus, samen
met mijn broertje, opgegroeid
tussen de Donald Ducks en
Roald Dahls.
Eigenlijk was het mijn vader
die kort daarvoor nog een ‘rommelwinkeltje’ startte in 1974, met
tweedehands spulletjes. Op een
goede dag, ergens rond die tijd,
werd hij benaderd door een
ambtenaar van de gemeente
Wymbritseradiel, waar mijn
dorpje deel van uitmaakte.
Ze waren een oude loods aan het
opruimen en kwamen daarbij een
honderdtal oude houten ‘poeptonnetjes’ tegen. Deze werden
lang vóór het rioleringstijdperk
een aantal keer in de week door
de gemeente huis aan huis
opgehaald, om te worden ontdaan van de delicate inhoud, en
ter plekke schoongespoeld zodat
ze weer rijkelijk konden worden
gevuld. Mijn vader mocht ze op
komen halen, anders zouden ze
worden weggegooid. De partij
stond al jaren droog in de
gemeenteloods, dus van onwelriekende geurtjes was gelukkig
geen sprake meer, dus m’n pa
hield z’n neus er niet voor op.
Ze hebben jarenlang bij ons in de
schuur gestaan, vlakbij het rommelwinkeltje, maar geen hond
die er natuurlijk stelling voor had.
Tót er zich op een zonnige zomerdag een zéér enthousiast Duits
toeristenechtpaar meldde. Zij
waren bezig om ergens in NoordDuitsland een biologische kaasboerderij op te starten, en waren
daarvoor op zoek naar authentieke kaasmaakmaterialen. Zij
hadden daarbij op hun strooptocht door de provincie de partij
tonnetjes zien staan en vroegen
mijn vader: “Sind das orginale
butterfässer?” Mijn vader heeft
ze, ondernemer als hij was, in
deze hoedanigheid goed kunnen
verkopen. Of het met die kaasboerderij is gelukt weten we niet,
maar het zou zomaar een groot
succes geweest kunnen zijn:
Duitse biologisch-organische kaas
met een vleugje Friesland.
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Fairtrade werkgroep Venray haalt geld op
voor boeren in Mexico
Fairtrade Werkgroep Venray heeft een cheque van 250 euro aangeboden aan Frans van der Hoff en zijn familie uit Ysselsteyn. Zij voeren actie
om geld op te halen voor Mexicaanse koffieboeren die getroffen zijn door
aardbevingen.
Frans van der Hoff, de oprichter
van Max Havelaar, is even terug in
Nederland om uit te rusten van zijn
werk met koffieboeren In Mexico. Van
der Hoff steunt daar een groot aantal
boerencoöperatie bij het telen, verwerken en verkopen van hun koffie.
Dat doet hij al meer dan 35 jaar, aldus
Fairtrade Werkgroep Venray. Vorig jaar
is zijn werkgebied getroffen door een
aantal aardbevingen. Om de boeren te
helpen de gevolgen hiervan te boven
te komen voert de familie van Frans
van der Hoff uit Ysselsteyn een geldinzamelingsactie.
De Fairtrade Werkgroep uit Venray
besloot deze actie te steunen, omdat
het geld direct ten goede komt van
boeren die fairtrade producten produceren. De werkgroep haalde 250 euro

op en overhandigde dit aan Frans van
der Hoff en zijn broer en schoonzus in
Ysselsteyn.

Enorm boeiend
levensverhaal
“Voor hem is het doel van fairtrade dat mensen de stap kunnen
zetten van ellendige armoede naar
fatsoenlijke armoede. Maar het blijft
armoede. Fatsoenlijke armoede is dat
de producenten van koffie een dak
boven hun hoofd hebben, voldoende
eten en dat de kinderen naar school
kunnen. Frans van der Hoff is een
priester-arbeider, zoals er in de jaren
60 en 70 veel meer waren, met een
enorm boeiend levensverhaal”, aldus
de Fairtrade Werkgroep.

Schutterij Venray naar België voor
Oud-Limburgs Schuttersfeest
Het grootste jaarlijkse schutterstreffen vindt op zondag 1 juli plaats tijden het Oud-Limburgs Schuttersfeest in het Belgische Raam. In totaal komen
30.000 mensen samen om te kijken naar het Limburgse schutters- en gilde wezen. Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is ook aanwezig.

de Venrayse schutterij hofleverancier
qua aantal jeugdsolisten. “Dit typeert
de kracht van de Venrayse schutterij”,
aldus de schutterij.

Eindzege

Jeugd speelt een grote rol bij de
schutterij in Venray. “Het aantal jeugdleden groeit fors. De animo en sfeer
is daarbij zeer goed, getuigende ook

het feit dat de jeugd met eigen ideeën
komt”, aldus de schutterij. “De schutterij marcheert in de oude exercitie en de jeugd kwam op een idee

om een jeugd-exercitiepeleton op te
richten en zodoende gaan zij op het
Oud-Limburgs Schuttersfeest voor het
eerst uitreden voor een deskundige

jury.” Deze jeugd werd in de afgelopen maanden opgeleid door de commandant van de schutterij van Sint
Joseph Buchten, Henk Merry. Ook is

Het Oud-Limburgs Schuttersfeest
draait uiteindelijk om de schietwedstrijden en diegene die in een deelnemersveld van 146 schutterijen niet
zal missen, heeft de eer om het OudLimburgs Schuttersfeest te mogen
organiseren in 2019. De laatste jaren is
er bij de schutterij in Venray gebouwd
aan het zestal en door vertrouwen en
kwaliteit samen te brengen hoopt de
Venrayse schutterij resultaat te kunnen
boeken. Het zestal bestaat uit Henk de
Klein, Patrick de Klein, Geert Hendriks,
Alex Lamers, Ron Linders en Hans van
Rhee. Als het zestal erin slaagt om de
eerste wedstrijddag op zondag 1 juli te
overleven, gaat het op zaterdag 7 juli
strijden om de eindzege van het OudLimburgs Schuttersfeest.

Plezier op en rond het boerenerf
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

• kinderboerderij
• Speeltuin en indoor
• Pannenkoeken eten

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

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

‘We willen mensen helpen’
De ComputerClub Venray bestaat al bijna dertig jaar. Het begon als een groepje vrienden dat elkaar hielp met
computers, maar had in de hoogtijdagen ruim honderd leden. Inmiddels komt de club nog steeds iedere week
samen.

“Toen we begonnen wist ik van
niets”, vertelt Willy Peters, voorzitter
van de club. “De pc was toen echt op
aan het komen en we zijn er ingegroeid.” De leden van de club kwamen wekelijks bij elkaar om elkaar

te helpen met de computer en dat
doen ze nog steeds. “De onderwerpen
lopen erg uiteen, van problemen met
downloaden tot leren photoshoppen
of muziek afspelen. Iedereen heeft
zijn eigen gebied van kennis. Met zo’n

45 leden hebben we dus behoorlijk veel kennis over computers binnen de club”, legt Gerard Hovens uit.
Peters voegt toe: “Bovendien is het
vooral ook heel gezellig. We zijn een
echte vriendenclub geworden en heb-

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

ben bijvoorbeeld ook één keer per jaar
met z’n allen een etentje.”

Laagdrempelige club
In de hoogtijdagen van
ComputerClub Venray kende de
vereniging ruim honderd leden.
Hovens: “Dat was in de periode rond
2000. Windows XP kwam toen op en
bovendien konden mensen voor weinig geld een computer aanschaffen.”
Secretaris Rob Heesbeen voegt toe:
“Als ze dan problemen hadden met
het begrijpen van hun pc, konden wij
ze daar als laagdrempelige club mee
helpen.” Dat is nog steeds het doel
van de computerclub: mensen helpen.
“En meestal lukt dat ook wel”, zegt
Hovens. “Hoewel er ook dingen zijn
waar we minder kennis over hebben.
Toch kunnen we de meeste zaken wel
oplossen.”
Door de jaren heen organiseerde
ComputerClub Venray verschillende
cursussen. “Bijvoorbeeld in Word,
Excel, Outlook en PhotoShop”, zegt
Peters. “Dat willen we in de toekomst
ook weer meer gaan doen, maar
goede leraren zijn moeilijk te krijgen,
zeker tegen een betaalbare prijs.”
Ook het volgen van alle technologische ontwikkelingen is soms lastig
voor de club. Peters: “De technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat
we niet meer alles bij kunnen houden.
Robots, tablets en andere kunstmatige intelligentie staan best ver van

ons af. Maar over computers weten we
nog steeds wel bijna alles, daar zijn
we echt in meegegroeid.” De computerclub staat bovendien open voor
uitbreiding van de kennis. “Niet per
se individueel meer kennis over de
nieuwe ontwikkelingen”, legt Hovens
uit. “Maar als er iemand komt die
veel kennis heeft over bijvoorbeeld
de virtual realitybril, dan is die zeker
welkom binnen de club om die kennis
over te brengen op anderen.”

Uitbreiding van kennis
ComputerClub Venray heeft
wekelijks op vrijdagavond van 18.00
tot 22.00 uur een bijeenkomst.
Per bijeenkomst zijn er meestal tussen
de vijftien en de twintig mensen
aanwezig. Veel van de bezoekers zijn
ouderen, die met de tijd mee willen
gaan. Peters legt uit: “Zij voelen zich
bezwaard om telkens hulp te vragen
aan hun kleinkinderen, die het vaak
te druk hebben. Bij ons hebben ze
dat gevoel niet. Tegen een kleine
vergoeding kunnen ze lid worden
en dan kunnen we ze voortaan
altijd helpen met hun problemen.”
Heesbeen voegt toe: “Dat is een van
onze goede eigenschappen als club,
dat we laagdrempelig zijn.”
ComputerClub Venray komt
wekelijks bij elkaar in WOC ’t
Schöpke in de wijk Veltum in Venray.
Meer informatie is te vinden op
www.computerclubvenray.nl

Natuurbelevingstuin

Crossen
in Landweert
In de Venrayse wijk Landweert werd zaterdag 23 juni voor de
tweede keer een fietscrosswedstrijd voor kinderen gehouden. In de
Natuurbelevingstuin de wijk streden kinderen in verschillende leeftijdscategorieën tegen elkaar.

Dertig muziekkorpsen in Venray
Het centrum in Venray stond zondag 24 juni niet alleen in het teken van de koopzondag, maar
ook van de Euregioparade. De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (L.B.T.) en de Vlamo
organiseerden dit evenement in samenwerking met schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray.
Dertig Muziekkorpsen waren in Venray aanwezig om zich te presenteren. Dit gebeurde in het defilé
en op diverse locaties in het centrum. “De bezoekers konden genieten van funshopping, genietend
op de boordevolle terrassen van de muzikale klanken van de muziekkorpsen”, aldus schutterij
‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray.

Behalve de crosswedstrijden
was er ook een demonstratie van
een op afstand bestuurbare auto
en kon er op een quad gereden
worden. Daarnaast was er ook een

springkussen op het terrein. Het was
de tweede keer dat de fietscross
gehouden werd en ook in 2019
staat de cross op het programma in
Landweert.
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Geen bestuursleden gevonden

Jeugdnatuurwacht trekt stekker uit vereniging
Na twee jaar alles op alles gezet te hebben om nieuw bloed voor het bestuur te vinden, trekt
Jeugdnatuurwacht de stekker uit de vereniging. De inmiddels op leeftijd geraakte bestuursleden konden
niemand vinden om hun plek of de vacante positie van voorzitter te bezetten. “Dat is heel jammer, maar het
gaat niet meer.”

met de uitleg over het stoppen.
Verschillende ouders reageerden al
met dat ze het jammer vonden, maar
de beslissing wel begrepen.”

‘Het lukt gewoon niet’
Volgens Theo is het bestuur van de
vereniging al twee jaar aan het zoeken
naar nieuwe leden. “Het lukt gewoon
niet. We zijn met acht man, van wie
er vier 70 jaar of ouder zijn. We hebben de politiek aangeschreven, alle
ouders van leden benaderd, berichten
in de media gezet, niets heeft geholpen. Er was één iemand die een tijdje
mee heeft gelopen, maar die is ook
alweer weg. Onze conclusie is dat
Jeugdnatuurwacht niet meer bij deze
tijd past. Als een vereniging niet meer
levensvatbaar is, heeft het geen zin
het op te rekken. Zo voelde het wel de
afgelopen twee jaar.”
Jeugdnatuurwacht Venray
organiseerde ieder jaar zes grote
wandeltochten waar alle leden aan
mee konden doen. “Dat was altijd op
zondag met steeds een andere route”,

De natuurorganisatie voor
kinderen van groep 6, 7 en 8
is officieel al gestopt, vertelt

penningmeester Theo Martens.
“Anders hadden we in juli de
potentiële nieuwe leden benaderd of

ze bij ons wilden komen na de zomer.
Dat hoeft niet meer. Alle 142 leden
hebben een mailtje gekregen

Word jij onze nieuwe
Onderhoudsmonteur?
Jarenlange ervaring,
moderne productiefaciliteiten en drang naar
perfectionisme zorgen
ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de

vertelt Theo. “De kinderen kregen een
A4’tje mee met vragen over de natuur
en de route erop. Op de pauzeplekken
moesten ze dan nog wat dingen
uitzoeken. Daar kregen ze punten
voor, wat uiteindelijk resulteerde in
een winnend groepje. Zo leerden ze
over de natuur en wat er zoal te zien
en te vinden is.”
Met het verdwijnen van de
natuurorganisatie verdwijnt er een
stukje natuureducatie voor de jeugd in
gemeente Venray. “Ik hoop dat er iets
anders voor in de plaats komt”, vertelt
Theo. “Natuur is toch een beetje een
ondergeschoven kindje in deze tijd.
Landelijk zie je ook dat er steeds
meer Jeugdnatuurwacht-afdelingen
verdwijnen. Wijzelf zijn de afgelopen
jaren van 400 naar 142 leden gegaan
op het einde. Een duidelijke dalende
tendens. Onze fanatiekere leden gaan
wellicht nog naar het IVN en voor
de rest zal de natuureducatie wel
wegvallen, gok ik. Dat is heel jammer.
De jeugd moet eigenlijk achter dat
beeldschermpje weg.”

KunstWerkPlaats
exposeert in bieb
De deelnemers van de KunstWerkPlaats Venray exposeren bij
BiblioNu Venray. De expositie is de hele maand juli te bekijken.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij voor onze locatie in Grubbenvorst op zoek naar een enthousiast,
flexibel persoon voor de functie van:

Allround Onderhoudsmonteur M/V

(fulltime)

TAKEN
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je
verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze gebouwen
en productiemachines, zoals verpakkingslijnen, meng-installaties en
transportsystemen. Je verricht hieraan preventief, periodiek en correctief
onderhoud. Ook analyseer je knelpunten en verhelp je storingen en zorg je
voor de uitvoering van technische verbeteringen. Het werk is vooral
elektrotechnisch en mechanisch.
VEREISTEN
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef. Je bent nauwkeurig, een
teamplayer, flexibel en stressbestending. Ook ben je bereid om
storingsdiensten mee te draaien.

juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

OPLEIDING EN VAARDIGHEDEN
- MBO werk- en denkniveau
- Opleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of vergelijkbaar
- Kennis uit praktijkervaring is een pré
Heb je interesse in deze uitdagende functie, met veel techniek en een
behoorlijke verantwoordelijkheid? Wij bieden jou een baan met
uitstekende arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie.
Vertel ons je motivatie om onze nieuwe onderhoudsmonteur te worden en
wie weet krijg jij deze mooie kans! Je reactie en C.V. kun je uiterlijk
donderdag 12 juli a.s. sturen aan vacature@bvb-substrates.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hans Spreuwenberg:
(077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

De KunstWerkPlaats biedt geregisseerde dagbesteding op het
gebied van kunst en creativiteit
voor mensen van alle leeftijden.
Vanuit twee ateliers in Venray worden diverse activiteiten aangeboden:
tekenen, schilderen, fotografie, keramiek, beeldhouwen en metaalbewerking. Ook kunnen de deelnemers
aan de slag met sieraden maken,
linodruk en handwerken.
“Bij de creatieve dagbesteding gaat het erom dat deelnemers
hun eigen talenten en kwalitei-

ten ontdekken. Elke deelnemer bij
de KunstWerkPlaats werkt op zijn
eigen manier en niveau. Zo ontstaan de meest veelzijdige creaties.
De expositie is dan ook zeer divers
en verrassend”, aldus BiblioNu.
“De expositie biedt deelnemers
van de KunstWerkPlaats een mooie
gelegenheid om hun werk te presenteren. Het is voor de deelnemers
belangrijk om trots te zijn op hun
werk en waardering hiervoor te ontvangen.” Kijk voor meer informatie
op: www.kunstwerkplaatsvenray.nl
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en zo 15

GEPLUKT Bas Künen
had ik daar last van. Toen Isa net
geboren was, werkte ik 50 uur in
de week en volgde ik mijn hboopleiding. Dat bleek ‘too much’.
Ik had het nooit van mezelf gedacht,
maar ik kreeg een burn-out.” En dat
pastte eigenlijk helemaal niet bij
hem, vond Bas. “Ik ben heel positief
ingesteld, zoiets gebeurt mij niet
dacht ik.” Zijn burn-out bleek een
keerpunt in zijn leven. “Ik ben me
bezig gaan houden met mindfulness.
Het hielp me met relativeren: af
en toe moet je gewoon een stapje
terug doen.”

Curriculum futurum
Sinds zijn burn-out is Bas niet
minder plannen gaan maken, maar
is hij deze wel beter gaan verdelen.
“Ik heb een ‘curriculum futurum’
gemaakt, een toekomstplanning
voor mijn leven. Ik was altijd een
dolende dertiger, ook toen ik
veertig werd. Toen ben ik al mijn
levensdoelen op gaan schrijven
en gaan ordenen in een tijdslijn.
Zo weet ik wat ik allemaal nog wil
bereiken. Het houdt me scherp.”
Een paar dingen heeft hij al kunnen
afstrepen: een hbo-opleiding, een
gezin en een baan in de productie.
“Ik werkte lang in de logistiek, maar
sinds een paar maanden heb ik een
nieuwe baan in de productie bij
filmtafelproducent Steenbeck. Dit wil
ik minimaal tien jaar blijven doen.
Daarna wil ik nog iets in de nonprofitsector doen.

De wereld een
beetje beter maken
Het glas van Bas Künen (47) uit Oostrum is niet halfvol, maar helemaal vol. Alles is mogelijk, als je maar bereid bent om hard te werken voor je
doel, vindt hij. En doelen? Die heeft Bas genoeg. Een fijn gezin en leuke baan kan hij al van zijn lijstje afstrepen, maar in de toekomst wil hij in
ieder geval nog een boek schrijven, autoracen en voor zijn vijftigste die marathon lopen. Deze week wordt hij geplukt.
Oostrum is heel belangrijk voor
Bas. Hij is er geboren en getogen. Zijn
beste vrienden leerde hij er letterlijk
in de wieg kennen. “Een groep van
zeven man”, vertelt hij. “Uiteindelijk
is de groep uitgewaaierd, maar is
bijna iedereen weer terug op de
geboortegrond. We komen nog vaak
allemaal bij elkaar. Onlangs zijn
we bijvoorbeeld nog naar Pinkpop
geweest. Het is heel speciaal, die
groep. We zijn heel close. Eén van de
groepsleden is in 2000 overleden.
Dat heeft een hoop impact gehad,
maar daardoor zijn we uiteindelijk
alleen maar nog hechter geworden.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Zijn vrouw Inge ontmoette
Bas 22 jaar geleden op
carnavalsdinsdag. “Ik zag haar
net voordat het café ging sluiten”,
weet hij nog. Inge is zijn steun en
toeverlaat. “Ik ben soms naïef en
overenthousiast. Zij remt me af als
dat nodig is.” Inmiddels zijn ze tien
jaar getrouwd en hebben ze twee
kinderen: Isa van 9 en Stan van 5
jaar. “Heel burgerlijk: getrouwd, een

dochter en een zoon, een koophuis
en twee middenklassers voor de
deur. We hebben nog net geen
labrador”, lacht hij. “Een doorsnee
gezin.” En de familie Künen heeft
dan misschien geen hond, maar wel
een boot. Die ligt in de jachthaven
in Wanssum. “Ik heb geen boot
gekocht, maar een stukje vrijheid”,
legt Bas uit. “Wat is er lekkerder
dan met vrienden varen op het
Leukermeer? Zonnetje erbij en dan
hoef je even helemaal niets.”

Keerpunt
in zijn leven
‘Even helemaal niets’ komt
echter niet vaak voor in zijn agenda.
’s Zondags is hij vaak in zijn eigen
stukje bos te vinden met een
motorzaag om hout te zagen voor
de kachel, maar de rest van de week
is aardig volgepland. Zijn gezin en
baan krijgen natuurlijk tijd, maar
daarnaast is hij ook voorzitter van
de dorpsraad in Oostrum en sinds
kort raadslid voor VVD in Venray.
“Ja, ik kom wel eens tijd tekort”,
geeft hij toe. “De balans vinden is
af en toe moeilijk. Vooral vroeger

Een ander doel dat hij onlangs
heeft kunnen afvinken is de politiek
ingaan. “Ik wil de wereld een beetje
beter maken. Dan moet je bij jezelf
beginnen. Niet alleen maar praten
over duurzaamheid, maar ook echt
die zonnepanelen op je dak gooien”,
legt hij uit. “In de politiek kun je
ook iets bijdragen aan je dorp of
gemeente, dus ik meldde me aan
bij de VVD. Ik wilde eigenlijk niet
meteen op een verkiesbare plaats
staan, maar door wat interne
verschuivingen binnen de VVD
eindigde ik op plaats twee tijdens de
verkiezingen in maart.” Dat leverde
hem een zetel in de gemeenteraad
van Venray op. “Dus toen ging ik er
gewoon voor. Het vergt veel energie,
maar ik krijg er ook heel veel
energie voor terug. Ik vind het super
gaaf om te doen.”
Zijn ‘curriculum futurum’
loopt door tot zijn negentigste.
“Die leeftijd wil ik graag halen”, legt
hij uit. “Met mijn boerenverstand en
twee voeten op de grond, genietend
van alle momenten. En daarna is
het wel mooi geweest.” Tot die tijd
wil hij in ieder geval nog autoracen,
seminars geven en misschien wel
een boek schrijven. En een marathon
lopen voor zijn vijftigste, niet te
vergeten. “Het lijkt misschien gek,
maar deze planning geeft mij rust.
Het helpt me. Anders doe ik maar
wat.
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Beachvoetvolley in Venray

‘Iedereen kent elkaar’
Na het startshot gaan de eerste
Vriendengroep en zaalvoetbalvereniging FC Coronaas organiseerde zaterdag 23 en zondag 24 juni een
beachvoetvolleytoernooi georganiseerd. Dit is het tweede jaar dat de groep dit evenement heeft opgezet bij café teams flink aan de slag om de wedstrijd te winnen. Sommige zijn fana‘Het Moment’ in Venray. Met flink wat zand hebben ze het terrein omgetoverd tot een beachveld met een echt
tiek en andere zijn meer bezig met
strandgevoel.
plezier maken. Opvallend is dat er
Kijk voor meer foto’s op
alleen maar jongens mee doen aan
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
het toernooi. Peggy Caelen van de
organisatie legt dit uit: “FC Coronaas
is buiten een vriendengroep ook een
zaalvoetbalvereniging. De jongens
van onze groep misten een toernooi
waar iets van voetbal in is verwerkt.
Daarom hebben wij vorig jaar dit
toernooi opgezet. Wij, de vrouwen
van de groep, hadden geen behoefte
aan een voetbaltoernooi, daarom
hebben wij besloten om het te organiseren.” Maar waarom dan beachvoetvolley en geen gewoon voetbal?
Peggy legt uit dat er jaren terug al een
beachvoetvolleytoernooi was op het
Schouwburgplein in Venray. Dit concept was toen al populair en daarom
hebben ze hiervoor gekozen in plaats
van normaal voetbal. Het toernooi
van FC Coronaas is erg populair.
“Binnen 2,5 week zaten we al helemaal vol. Het is heel fijn dat er zo veel
interesse is in ons toernooi, dan orga-

niseer je iets ook met meer plezier,”
vertelt Peggy. Dat er veel belangstelling is voor de wedstrijden blijkt ook
uit de toeschouwers. Veel mensen die
bekend zijn bij de vriendengroep staan
langs de kant om de verschillende
teams aan te moedigen. Iedereen
lijkt elkaar te kennen en dit bevestigt Peggy ook. “Bij dit toernooi kent
iedereen elkaar wel. Hierdoor is het
toernooi ook een groot succes geworden. Wij moeten het echt hebben van
mond-tot-mondreclame. Opvallend is
ook dat er geen enkel team van
FC Coronaas zelf meespeelt. De leden
van de groep zijn over verschillende
teams verdeeld en hebben een eigen
team gevormd. Op die manier doen er
ook buitenstaanders mee.” Dat iedereen elkaar kent, blijkt ook tijdens de
wedstrijden. Als een team niet hoeft
te spelen, gaan ze wel bij een ander
team staan kijken of ze zijn scheidsrechter bij een wedstrijd. In beide
gevallen wordt er veel commentaar
geleverd op spelende teams en wordt
er vriendschappelijk geplaagd. Het is
duidelijk dat het vooral om gezelligheid draait en niet om winnen.

SuperCup National Hotrod op Raceway Venray
Door: Raceway Venray
Bij Raceway Venray stonden zondag 24 juni 22 gevechten op het
programma. Bij de meeste races was er winst voor de grote namen, maar
een enkele keer bleek er een verrassende winnaar te zijn aan het eind.
Bij de belangrijkste race van de
dag, de strijd om de SuperCup, mocht
John van den Bosch vooraan starten. Door jarenlange ervaring wist hij
rustig te blijven en kon de race eenvoudig aan kop uitrijden. Van den
Bosch stootte hierdoor Lars Dreschel,
kampioen van 2017, van zijn troon en
won voor de derde keer in zijn racecarrière de SuperCup National Hotrod.
Dreschel en Reimon Bos reden bumper-aan-bumper, met Bos continu op
zoek naar een mogelijkheid om in
te halen, die Dreschel niet bood. De
einduitslag: Van den Bosch SuperCupkampioen van 2018, Dreschel op
plek twee en Bos op een derde

plek. Het was de Limburgse Maurice
Verstappen die de manche daarna
van begin tot eind domineerde. In de
tweede manche was het Bos die het
snelst was. Dat iedereen als eerste
door de bocht wil, bleek tijdens de
dagfinale. Dreschel en Tonnie Hendriks
kwamen na bocht één al met elkaar
in de knoop waardoor Dreschel werd
uitgeschakeld. Ook Bos raakte bij de
botsing betrokken en kon de finale
niet voortzetten. Christian Simon en
Pieter van Logten voerden tijdens de
finale het veld aan. Voor de derde plek
streden routinier Van den Bosch, jongeling Jeffrey Roefen en de uit Wijchen
afkomstige Hendriks. Rondenlang
werd bumper-aan-bumper gereden
totdat Hendriks uitviel. Van Logten
leek de twee achterblijvers nog voor
te blijven, maar kwam kort voor einde
tot stilstand door een rokende motor.
Einduitslag: Simon op plek één, Jeffrey,
die tijdens de Paasraces ook al zeer
succesvol was, als tweede en Van den
Bosch op plek drie.
Races van de Stockcar F1 klasse
staan garant voor spektakel, zo ook
afgelopen zondag. De eerste vijf ronden in de eerste manche stonden al
bol van de actie. Lee Robinson spinde
en tikte daardoor Roy Maessen uit
het veld en de Engelsman Tom Harris
raakte betrokken bij een botsing en
belandde op de kop. Voor Harris was
het van op de kop naar aan kop met
winst in de tweede manche. In de
finale was het de Limburgse Christiaan
Weyenberg die de koppositie pakte.
Alleen Evert van den Berg bleef in de
buurt en eindigde als tweede. In het
middenveld werd flink gevochten, met

Harris uiteindelijk als sterkste door als
derde over de streep te komen.
Het veld tijdens de Wildcard manche Stockcar F1 was klein, maar daardoor niet minder spannend. Van den
Berg was gebrand op de winst en
geen enkel stootje kon hem hiervan
weerhouden. Van den Berg pakt de
winst en bemachtigde tevens de laatste wildcard voor het WK in Engeland
later dit jaar. De klasse Stockcar F2
junioren kent iedere race weer een of
enkele coureurs meer, zo ook afgelopen zondag. Jarno Emming was op
dreef en schreef twee manches op
zijn naam. Xander van Wijlick had tijdens de finale de overhand. Ondanks
een strijd die de hele manche duurde,
moest Emming ook Bram Leenhouts
voorbij laten gaan, waardoor hij op
een derde plek eindigde. Telkens net
buiten de top drie, maar zeker een
naam om rekening mee te houden is
Lorenzo Boensma. Een coureur klein
van stuk, maar groots van daden.

28
06

cultuur 17

Eerste editie KITSCH Festival

‘Kunst en kitsch horen bij elkaar’
Venray is dit jaar weer een festival rijker. Een groep enthousiaste kunst- en muziekliefhebbers organiseert op
zaterdag 8 september de eerste editie van het KITSCH Festival in het Odapark in Venray. “Een festival voor de
mens die zich jong voelt, voor de mens die zich wil laten inspireren en voor de mens die een a-typisch gezellige
dag wil beleven”, aldus de organisatie.

helemaal rond is, heeft de organisatie er alle vertrouwen in dat dit in de
laatste maanden goedkomt. Met een
crowdfundingsactie werd recent nog
5.000 euro opgehaald. “Binnen één
maand”, aldus Kees.

‘Eerste jaar is het
moeilijkst’
“Dat hadden we echt niet verwacht. Er zaten echt bedragen tussen
waar we van schrokken. Daar hebben we heel veel moed van gekregen.

“Eigenlijk is er in Venray nog niet
genoeg te doen”, vindt Kees Teeuwen,
één van de organisatoren van het
KITSCH Festival. “We kunnen wel wat
meer festivals hier gebruiken, zeker
voor de doelgroep van 25 tot 35 jaar.
Wij willen dat gat opvullen.” De afgelopen twee jaar is de groep organisatoren druk bezig geweest met het
uitwerken van het idee en het plannen
van het festival. “Het idee ontstond
tijdens een wandeling in het
Odapark”, vertelt Kees. “Daar wordt
bijna nooit iets georganiseerd, terwijl
de locatie perfect is. Ik liep er samen
met medeorganisator Anne Loeffen en
ter plekke bedachten we dat we hier
vijfhonderd man bij elkaar wilden
laten komen.” Het doel van het
festival? Meer aandacht voor kunst in
Venray én meer aandacht voor het
Odapark. “Zodat de Venraynaren daar
niet meer alleen komen op Pokémon
Go te spelen”, lacht Kees. “Want het is
écht een hele mooie plek.”

Sushi en speciaalbier
Twee jaar later is het festival bijna
gereed. Een groot deel van de lineup is compleet, het Odapark werkt
mee en ook de financiering is bijna
rond. De organisatie, veertien (ex-)
Venraynaren in de leeftijd van 21 tot
37 jaar, heeft hard gewerkt de afgelopen tijd, aldus Kees. “We zijn een
beetje een bijeen geraapt zooitje.
We kennen elkaar allemaal via via
en zijn door het organiseren van het
festival bij elkaar gekomen. Maar het
werkt. We komen uit allemaal verschillende vakgebieden, dus iedereen kan
zijn steentje bijdragen. De één maakt
een facilitair plan, de ander houdt zich
bezig met communicatie en op die
manier komen we een heel eind.”
De belangrijkste thema’s van het
festival zijn kunst, muziek en culinair.
“Als mensen binnenkomen, worden ze

meteen geprikkeld door kunst”, legt
Kees uit. De naam van het evenement,
KITSCH Festival, gaat ook over kunst.
“Een kunstenaar maakt kunst, maar is
daardoor automatisch ook bezig met
kitsch. Want dat mag het niet worden.
En juist daardoor hoort het weer bij
elkaar. Want als je kunst zegt, zeg je
ook kitsch.” Het festival heeft daarnaast ook een ‘foodcourt’, met allerlei
foodtrucks met verschillende specialiteiten. “Denk aan sushi en speciaalbier.” De muziek is te beluisteren
op de mainstage buiten in het park
en in het theehuis. Onder andere de

optredens van indiepopband Sue the
Night, pop- en rootszangers YORI en
hiphop- en soulact Jay-Way staan op
het programma. Ook treden er dj’s op.
“Mensen vragen ons: waarom laten
jullie geen lokaal talent optreden en
waarom is het niet gratis? Maar wij
willen juist iets anders doen, ons eigen
geluid laten horen. We hebben nu echt
de mogelijkheid om iets te ontdekken, maar dan moet je wel iets nieuws
bieden. En ja, daar vragen we een
entreeprijs voor. Maar daar krijgen de
bezoekers wel kwaliteit voor terug.”
Hoewel de financiering nog niet

Mensen willen dit, dan moet het ook
gewoon gaan lukken.” Ook provincie
Limburg en gemeente Venray dragen
bij aan het festival. “En nu gaan we
bedrijven benaderen om ons te sponsoren. Daar zijn we komende tijd nog
wel druk mee. Maar het eerste jaar is
altijd het moeilijkst”, relativeert Kees.
“We willen er echt een jaarlijks terugkerend festival van maken. We zijn heel
benieuwd hoe het publiek in september gaat reageren. Als de eerste editie
een succes wordt, willen we gestaag
gaan groeien.”

Open Imkerijdag
in Smakt
Imkervereniging Ambrosius-Sambeek organiseert op zondag 15 juli
een open imkerijdag bij ‘t Pelgrimshuis in Smakt. De dag duurt van
10.00 tot 15.00 uur.
De leden van imkervereniging
Ambrosius- Sambeek vertellen de
deelnemers tijdens deze open imkerijdag over het wonderlijke leven van
de honingbij. Ook kunnen bezoekers

verse honing proeven en de koningin in een bijenvolkje zoeken, veilig
achter het glas. De open imkerijdag
wordt gehouden in de tuin van restaurant ‘t Pelgrimshuis in Smakt.
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Agenda t/m 5 juli 2018
do
28
06

vr
29
06

za
30
06

ma
02
07

Kermis

Taalcafé

Merseloop

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 17.30 uur
Locatie: Merselo

Jera on Air

Galaconcert

Inloopavond Ooijen-Wanssum

Tijd: 16.00-01.00 uur
Locatie: Agrobaan Ysselsteyn

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Muziekvereniging Moed & IJver
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 17.00-20.00 uur
Organisatie: Mooder Maas
Locatie: Mooder Maas, Geijsterseweg 11A, Wanssum

Bijeenkomst Match on Tour

Dansavond

Dorpraadsoverleg

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: Den Hoender Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: dansvereniging Amusement
Locatie: Partycentrum ANNO’54

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Jera on Air
Tijd: 11.00-02.00 uur
Locatie: Agrobaan Ysselsteyn

zo
01
07

di
03
07

Kermis
Locatie: Merselo

Locatie: Merselo

Walk&Talk
Tijd: 09.00-11.30 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Muzikalent

Fietstocht Radwandertag

Kermis

Tijd: 18.30-19.45 uur
Organisatie: Muziekvereniging Ons Genoegen en
Fanfare Dorpsklank
Locatie: De Linde Oirlo

Locatie: o.a. Blitterswijck

Locatie: Merselo

Kermisconcert

Pannatoernooi

Eindtoernooi Jeu de Boules

Tijd: 19.00 uur
Locatie: café D’n Tommes Merselo

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: schoolplein Petrus Banden School Venray

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: Jeu de Boulesclub Venray
Locatie: Bouledrome Venray

Kermis

Kermisconcert

Locatie: Merselo

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Fanfare St. Oda
Locatie: feesttent Merselo

do
05
07

Ontbijtseminar: Ontslagzaken en
vergoedingen
Tijd: 07.40-09.30 uur
Organisatie: Van Hoef Advocatuur
Locatie: Odapark Venray

Karttraining

We Love Ibiza Fair

Zomeravondbridge

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 19.30-22.45 uur
Organisatie: Venrayse bridgeclubs
Locatie: MFC Brukske Venray

Jera on Air

Saull at the park

Open podium

Tijd: 11.00-02.00 uur
Locatie: Agrobaan Ysselsteyn

Tijd: 14.00-19.00 uur
Organisatie: Gastrobar TOF
Locatie: Marktstraat Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Venrays Mannenkoor
Locatie: Grote Markt Venray

Herdenking oorlogsslachtoffers

Picknickconcert

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Stichting Heemkunde Genootschap
Castenray
Locatie: De Valkenberg, Het Schoor en
Oosterbosweg Castenray

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Strijkersensemble Poco à Poco
Locatie: Engelse tuin Venray

Muziek in Venray centrum

Open dag Creatru

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: atelier Creatru Venray

Opening dorpsplein

Tuinconcert

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: dorpsraad Geijsteren
Locatie: dorpsplein Geijsteren

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde
Locatie: Pelgrimshuis Smakt

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

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

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

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

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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VakantieBieb gaat weer open
BiblioNu Venray laat weten dat de VakantieBieb weer opengaat. Dit is een initiatief van de Bibliotheek.
Van 1 juli tot en met 31 augustus worden meer dan zestig e-books gratis beschikbaar gesteld.
Met de VakantieBieb heeft
iedereen toegang tot een omvangrijke selectie Nederlandse e-books
gedurende de hele zomer.
De VakantieBieb is een initiatief van
de Bibliotheek om mensen kennis te
laten maken met e-books en jeugd
te stimuleren om in de vakantie te
blijven lezen.
In de VakantieBieb staan ruim
dertig e-books voor de jeugd.
Variërend van avontuurlijke, griezel-,
detective, fantasie- en humoristische e-books voor diverse leeftijds-

klassen. Onder andere ‘Kikker en een
bijzondere dag’ van Max Veldhuis is
te vinden in de VakantieBieb, net als
‘Blitz’ van Rian Visser, ‘Geheim agent
oma’ van Manon Sikkel, ‘Joehoe! Ik wil
een koe’ van Angelique van Dam en
‘Legend’ van Marie Lu.
Volwassenen hebben keuze uit
romans of spannende en informatieve e-books. ‘Meisje uit de trein’, van
Irma Joubert, ‘Lieveling’ van Kim van
Kooten, ‘Het geheim van mijn man’
van Liane Moriarty en de ‘De tolk van
Java’ van Alfred Birney zijn toege-

voegd aan de VakantieBieb. Ook zijn
van 1 juli tot en met 31 augustus
vijf luisterboeken toegevoegd aan
de LuisterBieb die voor iedereen
beschikbaar zijn: Bibliotheeklid of
niet.
De VakantieBieb is gratis te
downloaden op een tablet of smartphone via de App Store of Google
Play Store. De geselecteerde e-books
komen op de boekenplank in de app
te staan. Na het downloaden is voor
het lezen van de e-books geen internetverbinding meer nodig.
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Strijkersensemble Poco à Poco

Picknickconcert
in Engelse tuin
Strijkersensemble Poco à Poco uit Venray treedt op zondag 1 juli op in
de Engels tuin in Venray tussen 14.00 en 15.30 uur. Het is de tweede keer
dat ze dat doen en deze keer met jonge violisten, die een deel van het
picknickconcert meespelen.

Schouwburg maakt kans op
ANWB-prijs
Schouwburg Venray is genomineerd voor de prijs ‘Meest gastvrije theater van Nederland’ in de landelijke
theaterverkiezing van het Land van ANWB. Het is de derde keer dat deze theaterverkiezing georganiseerd wordt.
Schouwburg Venray maakt
kans op de prijs voor ‘Meest
gastvrije theater van Nederland’
in de categorie ‘kleine gemeente’.
De theaters worden beoordeeld op
verschillende criteria en het theater
met de beste beoordeling wint de
titel. De ANWB heeft onderzocht
aan welke criteria een gastvrij
theater moet voldoen. De criteria
zijn aanbod van voorstellingen,
bereikbaarheid, horeca in en om
het theater, prijsniveau, sfeer en

uitstraling, zitcomfort en zicht op het
podium. “Schouwburg Venray doet
haar uiterste best om uit te blinken op
al deze punten, de verbouwing heeft
hier ook aan bijgedragen. Het motto
van Schouwburg Venray is dan ook
niet voor niks ‘Iedereen welkom,
ALTIJD’”, aldus Schouwburg Venray.
Het best beoordeelde theater mag
zich een jaar lang ‘Meest gastvrije
theater van Nederland’ noemen en
krijgt een prijsbokaal en communicatie
in het ANWB Theatermagazine, dat

verschijnt als bijlage bij Kampioen
10/11. In 2017 was de ranking van
de meest gastvrije theater in de
categorie ‘kleine gemeente’ als
volgt: Theater het Kruispunt, Theater
de Leest en Parkgebouw Rijssen.
Welk theater er dit jaar met de
prijs vandoor gaat wordt bekend
op dinsdag 2 oktober. Bezoekers
van de schouwburg kunnen online
Schouwburg Venray beoordelen.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Helmie van de Riet op
bezoek in Venray
De nieuwe Artist in Residence van Cultura Venray is kunstenares Helmie van de Riet. Zij neemt van maandag
25 juni tot en met 3 juli haar intrek in het pand van Cultura Venray aan het Schoutenstraatje in Venray.

Tijdens het picknickconcert spelen zij stukken van Sibelius, Purcell,
Bohm, Nelson en de Venrayse uitsmijter ‘Rooy mien dörp’. Het ensemble
bestaat 14 jaar en wordt gedirigeerd

door Sander Hendrix. Poco à Poco
treedt twee tot vier keer per jaar op in
de regio Venray-Helmond.
Kijk voor meer informatie op
www.orkestvenray.nl

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

BEZORGERS
HALLO VENRAY
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Oostrum,
Oirlo en Castenray voor het nieuwsblad HALLO Venray.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
Deze keer zal Helmie van de Riet,
eigenaar van atelier Zonder Gum
haar werkplek tijdelijk inrichten in
’t Schoutenstraatje 15. “Wat mij triggert als kunstenaar is moeilijk onder
één noemer te vatten. Ik houd ervan
om een statement te maken, maar
niet om belerend te zijn. Ik vind het
belangrijk dat iedereen z’n eigen
mening en visie behoudt. Op de een of

andere manier ontstaat er vaak humor
in mijn werk. Ik doe dus wél een uitspraak in mijn werk. Bovendien vind
ik het fijn om mensen met een glimlach een inzicht te kunnen brengen.
Door bijvoorbeeld een guerrilla-actie te
doen. Een guerrilla-actie gaat over een
ludieke actie met een beperkt budget en met een verrassend karakter.
Iets dat op onverwachte plekken als uit

het niets opplopt,” aldus Helmie.
Dit zul je tijdens het verblijf van
Helmie dan ook terugzien in haar
georganiseerde evenementen en
acties. In het kort gezegd houdt ze van
het gedrag van mensen en het menselijk lichaam. Dit zijn dan ook haar
uitgangspunten. Meer informatie over
haar programma vind je op
www.culturavenray.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

Tummers

Airco’s &
ventilatoren
ruim op
voorraad!

6

!

Bezorgers/Bijrijders

Junior/Ervaren Verkopers
Service Center Medewerker

willen versterken! Bezoek onze site
www.eptummers.nl voor meer info.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe,
enthousiaste collega’s die ons team

Kom werken bij de leukste elektrovakspeciaalzaak van Limburg!

Dat is Tummers!

Apparaat stuk? Geen zorgen, wij kunnen het voor
u repareren op onze eigen reparatie-afdeling.

REPARATIEDIENST

Wij hebben bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Wij kunnen u altijd perfect adviseren!

DESKUNDIG ADVIES

Is het product toch niet helemaal naar wens?
Geen punt. Bij ons heeft u 14 dagen bedenktijd.

NIET GOED, GELD TERUG

Wij bezorgen uw aankoop gratis bij u thuis met
onze eigen, vakkundige bezorgdienst.

GRATIS BEZORGING

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al
uw aankopen en vragen. Zelfs op zondag!

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

O
H OK
O
R
ST

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

GRATIS BEZORGD!

549,-

999,1499,-

749,-

GRATIS BEZORGD!

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

* Na €200,- directe kassakorting

• 65 inch (165 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

SMART

ULTRA HD TV / KD65XE7096

2499,*

4K

ULTRA HD

• 55 inch (139 cm) • OLED
• Ultra HD • Acoustic Surface
• Android Smart TV • X1 Extreme Processor

SMART

GRATIS BEZORGD!
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ULTRA HD TV / KD55AF8BAEP

ULTRA HD

4K

OLED
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• 49 inch (124 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

499,-

SMART

• 43 inch (109 cm)
• Ultra HD • 4K X-Reality PRO
• Smart TV • HDR

699,-

4K

ULTRA HD

ULTRA HD TV / KD49XE7096

SMART

GRATIS BEZORGD!
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De SONY Special ist va n Limburg!

ULTRA HD TV / KD43XE7096

ULTRA HD

4K

’’ m
43 c
9
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Tummers

IN

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

