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Weer rustig in Ysselsteyn
Inmiddels zijn de klanken van de punk, hardcore en metalcore die op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 juni over Ysselsteyn neerdaalden, weer vervaagd.
Op zaterdag eindigde namelijk de 26e editie van Jera on Air. Tientallen bands lieten deze drie dagen hun nummers horen op de diverse podia met als absolute headliner
de Amerikaanse punkrockband NOFX. Over het weer had de organisatie in ieder geval niets te klagen. Onder een stralend zonnetje konden de duizenden bezoekers genieten van de muziek uit de wat hardere genres. “It was a blast”, liet de organisatie op Facebook weten. Het Engels was nodig vanwege het feit dat er mensen uit zo’n 25 landen een bezoekje brachten aan het festivalterrein in Ysselsteyn. “We willen iedereen bedanken voor alle energie die jullie lieten zien in de hete zon.” Kijk voor meer foto’s
van Jera op pagina 19.

Gemeenteraad steunt b
 urgemeester in strijd
voor politiekracht
De gemeenteraad van Venray staat achter de strijd die burgemeester Hans Gilissen bij het politiekorps en
de landelijke politiek voert om meer blauw op straat te krijgen in de politieregio Venray. Dat liet zij donderdagavond 28 juni weten tijdens de raadsvergadering.
De overheid besloot half juni
om het politiekorps uit te breiden
in Nederland. Van de 1.100 extra
agenten komen er slechts 31 in
provincie Limburg, verreweg de
kleinste toevoeging van alle politieregio’s. Dat betekent voor Venray
slechts één extra fte in het politieteam. “Een druppel op de gloeiende
plaat”, reageerde burgemeester Hans
Gilissen, die al lange tijd pleit voor
uitbreiding van het politieteam in
de regio Venray. Vorig jaar schreef

hij samen met drie andere Limburgse
gemeentes een brandbrief aan de
politiechef met een oproep voor meer
politieagenten in Limburg. Naar aanleiding van het besluit van de overheid
vorige maand heeft de burgemeester
nog eens met alle Limburgse collega’s
bij de politiek in Den Haag aandacht
gevraagd voor de problematiek in
Limburg.
Het CDA vroeg zich tijdens de
raadsvergadering af of de brandbrief
die de burgmeester gestuurd heeft,

wel brandend genoeg was. “Het is
slecht gesteld met de veiligheid in
Venray en het is noodzakelijk dat er
meer blauw op straat komt. Het aantal
wijkagenten in Venray is zwaar onder
de maat. Inwoners voelen zich in toenemende mate onveilig en ervaren
de inzet van de politie onvoldoende”,
aldus het CDA. Burgemeester Gilissen
kon de partij er tijdens de raadsvergadering van overtuigen dat beide
brandbrieven, die aan de politiechef
en aan de minister, zeker brandend

genoeg waren. “Ik heb de Venrayse
problematiek heel duidelijk en prangend aangerijkt”, aldus de burgemeester. De belangrijkste problemen
in Limburg, en Venray, zijn volgens
hem de landgrenzen en de vergrijzing
in het korps. In Venray specifiek is de
politieregio ook nog heel groot en
moeilijk bereisbaar. “De discussie over
de verdeling is noodzakelijk en die
gaan we ook zeker voeren.”
De volgende stap voor de burgemeester is een verlengde van wat hij
nu al doet, stelde hij. “We blijven op
de trommel slaan vanuit de basiseenheid Venray. Niet alleen naar Den
Haag, maar ook naar Maastricht, de

Limburgse politie. Want daar moeten we het op de eerste plaats zien
te realiseren.” De gemeenteraad
gaf met een raadsbrede motie aan
achter de burgemeester te staan
en hem te steunen in zijn pogingen
meer aandacht te krijgen voor de
Limburgse en Venrayse problematiek. Daan Janssen (D66): “We willen
een signaal afgeven. We zijn niet
over de verdeling te spreken en we
willen de burgemeester een steun
in de rug geven. We zijn blij met de
extra politieinzet van de overheid,
maar de verdeling is bijna lachwekkend en daar moet wat ons betreft
wat aan gedaan worden.”
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Extra bijdrage van gemeente nodig

BiblioNu in financiële problemen
BiblioNu heeft financiële problemen. De reserves van de bibliotheek
raken op en als er geen ondersteuning komt van gemeenten Venray en
Horst aan de Maas zouden de vestigingen in beide gemeenten begin 2019
de deuren moeten sluiten. Of de gemeenten ook daadwerkelijk financieel
bij willen springen, wordt momenteel besproken.
Het gaat in het totaal om een
tekort van enkele tonnen, laat
BiblioNu-directeur Jimmy Hendriks
weten. Wat het tekort per gemeente
is, wordt momenteel nog onderzocht.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Rob Dieleman, Anne Jakobs,
Anne Jeuken, Roy Verhaegh
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

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

Het financiële resultaat van 2018 gaat
naar verwachting negatief uitvallen,
wat betekent dat BiblioNu zonder hulp
in het eerste kwartaal van 2019 niet
meer aan haar betalingsverplichtingen kan doen. “Dat zat er al heel lang
aan te komen”, stelt Hendriks, die
sinds maart 2017 de rol van directeur-bestuurder bekleed. “Als gevolg
van de financiële en economisch
crisis hebben Nederlandse gemeenten, waaronder Venray en Horst aan
de Maas, moeten bezuinigen op het
cultuurbeleid. In die periode is afgesproken om de exploitatietekorten die
hierdoor zouden gaan ontstaan vanuit
de bibliotheekreserves aan te vullen.
Als die reserves volledig gebruikt zouden zijn, zou opnieuw naar de situatie
gekeken worden. Zo’n beleid voorziet
volgens mij niet in een gemeenschappelijke prikkel om samen noodzakelijke veranderingen te realiseren.
Het kan dan ook niemand verbazen
dat het potje nu ook echt bijna leeg
is. Alleen de snelheid waarmee dat
is gebeurd, is nieuw en te wijten aan
actuele gebeurtenissen.”

Geen
verzuimverzekering
BiblioNu had meer kunnen doen
om deze situatie te voorkomen, aldus
Hendriks. “We moeten natuurlijk ook
de hand in eigen boezem steken:
alle partijen, en dus ook BiblioNu,
hadden meer verantwoordelijkheid
kunnen en misschien wel moeten
nemen om in te spelen op de nieuwe
situatie. Daar mogen we best kritisch op zijn.” Een reden waardoor het
tekort van de bibliotheek zo snel toenam, is de langdurige ziekte van drie
van haar werknemers. BiblioNu bleek
daar geen verzuimverzekering voor
te hebben afgesloten, waardoor het
de kosten zelf moest betalen. “In het
verleden is die verzekering stopgezet.
In de administratie was niet duidelijk dat de verzekering was opgezegd,
waardoor we dachten dat deze nog
gewoon liep. Toen we begin dit jaar
te maken kregen met verzuim, bleek
die verzekering er niet meer te zijn.”
Inmiddels heeft BiblioNu de benodigde verzekering afgesloten, maar
onder andere deze kosten hebben er
wel voor gezorgd dat het tekort van de

stichting steeds verder opliep. De subsidie die BiblioNu ontvangt is een stuk
lager dan het landelijk gemiddelde dat
bibliotheken krijgen, zegt Hendriks.
“Voor bibliotheken in grote steden
is dat ongeveer 25 euro per inwoner
en voor landelijk gelegen bibliotheken heeft de Vereniging Nederlandse
Gemeenten het minimum op 17 euro
per inwoner vastgesteld. Wij ontvangen 12 à 13 euro per inwoner.”
Met die subsidie kan BiblioNu naar alle
waarschijnlijkheid nog tot het eerste
kwartaal van 2019 haar broek ophouden. “Als er nu niets gebeurt en de
subsidie niet meer richting dat landelijk minimum gaat, heeft dit gevolgen
voor de dienstverlening. In het ergste
geval zouden we dan begin 2019 onze
deuren moeten sluiten. Dat zou ik heel
erg vinden, want de bibliotheek ligt
echt in het hart van de gemeenschap.
We hebben de gemeente destijds
geholpen met hun begrotingstekort
door zelf op onze reserves in te teren.
Wat mogen wij nu terug verwachten?“
Om continuïteit te kunnen bieden
is BiblioNu bezig met het opstellen
van een toekomstplan, dat in september aan gemeenten Venray en
Horst aan de Maas wordt aangeboden. In dat toekomstplan staat nog
steeds de verhuizing van beide vestigingen beschreven, een ambitie die
in beide gemeenten leeft. De bibliotheek van Horst moet in het nieuwe
’t Gasthoês ondergebracht worden
en Venray heeft plannen om te verhuizen naar het Schouwburgplein.

Hendriks: “Maar een verhuizing is
complex en moet bovendien gefinancierd worden. We zijn daarover
in gesprek met de gemeenten. In de
nieuwe bibliotheekwet staat dat de
gemeente verantwoordelijk is voor
het in stand houden van een bibliotheekvoorziening. Dit betekent dat
de gemeente als opdrachtgever van
het bibliotheekwerk de kaders en het
beleid voor een bieb moet definiëren. Zij moet beslissen wat voor soort
bibliotheek ze in de toekomst wil hebben. Als de gemeente kiest voor een
sobere dienstverlening, dan kunnen
we niet meer al onze diensten blijven
aanbieden.” Hendriks zelf zou in de
toekomst zelf juist nog méér diensten
willen kunnen aanbieden. “BiblioNu
heeft nog zeker een goed toekomstperspectief. Ons ledenaantal is met
17 à 18.000 personen de laatste jaren
stabiel. We hebben 220.000 bezoekers per jaar. Als het aan ons ligt, gaan
we steeds meer samenwerken met
andere maatschappelijke organisaties
en we willen moeilijke doelgroepen
beter bereiken.”

Wederzijds
vertrouwen
De komende tijd gaat BiblioNu
in gesprek met gemeenten Venray
en Horst aan de Maas over mogelijke
financiële steun, maar ook over een
gezamenlijke visie op de toekomst.
Hendriks laat weten dat de samenwerking op dit moment goed is en dat er

sprake van wederzijds vertrouwen is.
Wethouder Han Geurts van gemeente
Horst lijkt zich in ieder geval in te willen zetten voor het behoud van de
bibliotheek in zijn gemeente. “Het laatste dat we willen is dat de bibliotheek
failliet gaat”, stelt hij. “De bibliotheek
heeft een maatschappelijke functie.
De gemeente is de grootste financier
en we zijn er medeverantwoordelijk voor dat de bieb behouden blijft.
We moeten dit moment aangrijpen
om er voor te zorgen dat er straks in
’t Gasthoês een bieb is die toekomstbestendig is en die meebeweegt in
de veranderende samenleving.” Of er
ook echt meer subsidie komt, is aan
de gemeenteraad, geeft Geurts aan.
“Maar we moeten snel gaan schakelen, zodat we in elk geval, voordat de
bieb in ‘t Gasthoês opent, de boeken in
Horst behouden kunnen blijven.
Gemeente Venray lijkt wat voorzichtiger. “De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen of de gemeente
gaat bijspringen in het begrotingstekort en een bedrag hiervoor ter
beschikking stellen”, aldus wethouder Anne Thielen. “In het najaar moet
hierover duidelijkheid zijn. Het is in
ieder geval duidelijk dat BiblioNu een
mogelijke verhuizing niet uit eigen
middelen kan realiseren. Feit is wel
dat de gemeente daarbij een keuze zal
maken over hoe een gezonde bibliotheek in de toekomst eruit ziet en
welke ruimte daarbij passend is. In het
najaar is naar verwachting inzichtelijk
hoeveel geld hiervoor noodzakelijk is.”

DRO onderzoekt vervoersbehoefte dorpen
Een werkgroep van het dorpsradenoverleg (DRO) van Venray gaat de vervoersbehoefte in de verschillende dorpen peilen. Zij gaat kijken of er in
de dorpen genoeg openbaar vervoer is en hoe hier gebruik van gemaakt wordt.
Onder andere naar aanleiding
van het weghalen van een aantal
bushokjes op busroutes door Venray,
gaat het dorpsradenoverleg zich buigen over de vervoersproblematiek
in de verschillende dorpen. Zij willen kijken hoe het zit met het open-

baar vervoer per dorp en hoeveel er
gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast
zijn ze benieuwd of er in de dorpen
behoefte bestaat aan meer of ander
soort vervoer. “We gaan eerst kijken
welk vervoer er al is en of daar wel op
de goede manier gebruik van wordt

gemaakt”, stelt interim-voorzitter Jan
Nelissen. “Als er ander soort vervoer
nodig is, dan gaan we daar met alle
dertien dorpen de schouders onder
zetten.”
Daarnaast wil het dorpsradenoverleg ook meer aandacht voor de fiets-

paden in gemeente Venray. “Er zijn
niet zoveel goede fietspaden hier”,
stelt het overleg. “We moeten aan
de gemeente laten zien dat we dit
belangrijk vinden”, aldus Nelissen.
Het DRO gaat een brief opstellen aan
de gemeente hierover.
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Stormschade kost gemeente
80.000 euro
De storm die afgelopen januari ook over Venray raasde, kost de gemeente bijna 80.000 euro. Dat geld is
gebruikt voor het opruimen van de ravage.
In Venray bezweken door de
januaristorm van donderdag 18 januari verschillende gemeentelijke
bomen, waaiden takken uit bomen
en ontstond er flink wat ravage.
Ook de Venrayse bossen hadden het
plaatselijk zwaar te verduren, stelt
de gemeente. Het opruimen van
alle rotzooi heeft de gemeente zo’n
97.000 euro gekost. De gemeente
heeft wel nog hout kunnen verkopen
voor 17.500 euro.
De gemeente heeft in januari
na de storm meteen actie ondernomen om de stormschade snel
en adequaat op te ruimen. Dit om
de veiligheid van weggebruikers en bewoners te waarborgen.
Omgewaaide bomen werden opgeruimd, instabiele bomen werden
geveld en bomen met loshangende

takken zijn gesnoeid. Inmiddels zijn
deze werkzaamheden grotendeels
afgerond. In de bossen zijn niet alle
omgewaaide bomen meteen opgeruimd. Daar waar het een belemmering vormde voor de recreatie zijn
bomen meteen weggehaald, maar de
overige bomen worden meegenomen
met de reguliere werkplannen.
De storm heeft grote schade aangericht onder de bomen in Venray.
Verschillende bomen waaiden om
of werden onherstelbaar beschadigd. Ook is er veel schade ontstaan
door het afbreken van takken. “De
impact van de storm was dusdanig, dat zelfs gezonde bomen hier
niet tegen bestand zijn”, aldus de
gemeente. Bomen die zijn bezweken
zijn waar mogelijk op dezelfde locatie terug geplant. Is dat niet mogelijk,

dan wordt er naar een alternatieve
locatie gezocht. “Door de herplant
van bomen blijft de groene uitstraling van de omgeving zoveel
als mogelijk behouden”, aldus de
gemeente. De herplant vindt plaats
aan het einde van 2018.
De totale kosten van 79.600
euro waren onvoorzien en kunnen dus niet uit het budget voor het
opruimen van stormschade worden gedekt. Dat budget is alleen
bedoeld voor reguliere beheerswerkzaamheden, aldus de gemeente.
Voor deze kosten wordt daarom een
beroep gedaan op het potje van de
gemeente voor onvoorziene kosten.
Ook geeft de gemeente aan dat er
voor het opruimen van de stormschade ruim 300 extra uren zijn
gemaakt.

Nog dit jaar plaatsen

Cameratoezicht bij negen
afvalinzamelpunten
Gemeente Venray gaat bij negen afvalinzamelpunten cameratoezicht houden om zo afvaldumping tegen te
gaan. De gemeenteraad droeg het College van B&W eerder dit jaar via een motie op cameratoezicht te onderzoeken na verschillende klachten van burgers over de grote hoeveelheid illegaal bijgeplaatst afval. De camera’s
moeten nog dit jaar geplaatst worden. Er komen drie camera’s die rouleren tussen de negen inzamelpunten.
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Gemeente gaat
onderzoek doen naar
rattenoverlast
Gemeente Venray gaat binnenkort een onderzoek starten naar de
overlast van zwarte en bruine ratten. Dat liet wethouder Carla Brugman
(VENRAY Lokaal) weten in de gemeenteraadsvergadering van donderdag
28 juni.
Tino Zandbergen stelde namens
VENRAY Lokaal vragen over de overlast van ratten in de gemeente.
De partij gaf aan meerdere meldingen te hebben ontvangen van verontruste burgers over de aanwezigheid
van concentraties van zwarte ratten.
“Een verontrustende gedachte, omdat
de aanwezigheid van ratten een risico
vormt voor de algemene hygiëne,
gezondheid en voedselveiligheid”,
aldus Zandbergen.
In de gemeente zijn eerder rattenplagen geweest, stelt VENRAY Lokaal.
In 2015 was er een rattenplaag in het
buitengebied van Venray. Destijds
waren het de zwarte ratten die een
last waren voor hoofdzakelijk agrarische ondernemingen. In april 2017
was er een plaag in het centrum en
in maart in Oostrum. “En nu lijkt het
weer raak te zijn in het centrum”,
aldus Zandbergen.

Forse stijging in
meldingen
Verantwoordelijk wethouder Carla
Brugman liet weten op de hoogte te
zijn van de rattenplaag. “Er is inderdaad sprake van een grote concentratie ratten in Venray, net als in
grote delen van Nederland. We zien

een toename in de overlast.” Ze laat
weten dat met de agrarische bedrijven is afgesproken dat zij zelf moeten
zorgen voor bestrijding, maar dat de
gemeente wel ingrijpt bij rattenoverlast bij gewone huishoudens. “De meldingen die we ontvangen, worden
sinds 2017 doorgegeven aan het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu, red.). Die cijfers van het
RIVM laten zien dat er een forse stijging is in het aantal meldingen.”
In 2014 werden er in Venray 74 meldingen gedaan van bruine ratten in
woongebieden. In 2015 waren dat er
134 en in 2016 126. In 2017 zijn er 232
meldingen gedaan van bruine ratten.
“Dat is voor ons wel degelijk reden
om te kijken naar de oorzaak van deze
overlast”, aldus wethouder Brugman.
Het RIVM start binnenkort met een
pilotonderzoek naar de rattenoverlast,
maar gemeente Venray is niet geselecteerd om hieraan mee te doen.
Daarom start de gemeente zelf met
een onderzoek om de oorzaak van de
overlast te achterhalen. “We weten
nog niet precies waar de concentratiegebieden zijn in Venray en welke
ratten waar worden gemeld. Ook kan
ik nog niets zeggen over de maatregelen, dat hangt af van de uitkomsten
van het onderzoek.”

Raad: tevreden over
coalitieakkoord,
maar mag concreter
De gemeenteraad is grotendeels tevreden over het coalitieakkoord
dat CDA, D66 en VENRAY Lokaal onlangs gepresenteerd hebben.
De focus op duurzaamheid kan rekenen op goedkeuring van de partijen, maar de oppositiepartijen geven aan dat het akkoord op sommige punten niet concreet genoeg uitgewerkt is.

In totaal zijn er zestien afvalinzamelpunten in de gemeente Venray.
Bij meer dan de helft wordt er ook
afval naast de containers neergezet. “Hierdoor ontstaan er overlastsituaties, irritaties en mogelijk
zelfs gezondheidsrisico’s”, aldus de
gemeente. Ook brengt het opruimen
kosten met zich mee die weer doorberekend worden in de afvalstoffenheffing, aldus de gemeente. De
gemeente probeerde het probleem
onder meer te verhelpen door borden
in de buurt van de containers te plaatsen, er was extra toezicht van BOA’s
en het bijgeplaatste afval werd vier
keer per week opgeruimd door een
aannemer.
De gemeenteraad onderkende het

probleem eerder al en bij de raadsvergadering van 30 januari werd een
motie aangenomen die het college
opdracht gaf cameratoezicht te onderzoeken. Het college zette een pilot op
die nog dit jaar van start moet gaan.
Op drie plekken in Venray komen
camera’s te hangen die de afvalpunten constant in de gaten houden.
De drie camera’s rouleren tussen de
negen aangewezen plekken waar
regelmatig overlast is geconstateerd.
De pilot moet 3 jaar duren waarbij regelmatig gecheckt wordt of de
camera’s wel effect hebben.
In Venray worden zeven plekken de komende jaren in de gaten
gehouden. Het gaat om de locaties Kiosk/Brukske (bij winkel

Jumbo), Veltumse Kleffen (Jumbo/
Aldi), Kruidenlaan (Plus), De Gouden
Leeuw (Action), Raadhuisstraat (Jan
Linders), Langeweg (Albert Heijn)
en Blekersveld (Emté). In Wanssum
wordt het punt bij de Burgemeester
de Weichshavenstraat (Jumbo) in de
gaten gehouden en in Ysselsteyn het
Lovinckplein.
Het toezicht kost de gemeente
23.100 euro voor onder meer de aanschaf van de camera’s, borden waarop
het cameratoezicht wordt aangekondigd, de aansluiting van camera’s en
borden met ‘Afval in de bak’ erop
die bij alle zestien inzamelpunten
geplaatst gaan worden. Structureel
gaat het toezicht de gemeente 3.000
euro per jaar kosten.

Het coalitieakkoord van CDA,
D66 en VENRAY Lokaal focust op
duurzaamheid, een inclusieve
samenleving en veiligheid. Drie overkoepelende thema’s waarin alle
partijen uit de raad zich grotendeels
kunnen vinden, blijkt tijdens de
bespreking van het akkoord tijdens
de gemeenteraadsvergadering van
dinsdag 3 juli. PvdA geeft aan het
jammer te vinden niet in de coalitie
te zitten, maar noemt de samenwerking tussen CDA, D66 en VENRAY
Lokaal ‘the next best’. “Vooral het
werken aan een sociale en leefbare
leefomgeving die ook gezond en klimaatbestendig is, spreekt ons aan”,
aldus Henk Bisschops. Ook met de
geplande terugkomst van de bladkorven, is hij blij. Jan Hendriks van SP
geeft aan deze keer beter de invloed
terug te zien van D66 en VENRAY
Lokaal. “Maar de armoedebestrijding en schuldhulpverlening komen
er maar povertjes van af”, stelt hij.

Ook ziet SP graag meer stellingname
van het college bij schimmelproblemen in de Venrayse wijk Brukske.
Harrie van Oosterhout vindt het
coalitieakkoord op sommige punten
te vaag. “Ik mis meetbare doelstellingen over wat we over vier jaar
willen bereiken. Op die manier wordt
het bijzonder lastig om verantwoording af te leggen straks.” Ook maakt
VVD zich zorgen over de aanpak van
de veiligheid in Venray. “De veiligheid zou toenemen in Venray,
maar mijn perceptie is dat dit zeker
de laatste tijd minder is.” Martin
Leenders van Samenwerking Venray
stelt ook dat het akkoord vaag is.
“Veel woorden, weinig concreetheid.” Joep Gielens van ProVenray:
“Er zitten veel algemeenheden in het
akkoord. Dat mag concreter. Wel is
het akkoord niet dichtgetimmerd.
We hopen en verwachten dat de partijen openstaan voor goede ideeën
en argumenten.”
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‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray

Klein smetje op OLS vol prijzen
Liefst negen prijzen mocht schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray mee naar huis nemen bij het OudLimburgs Schuttersfeest in het Belgische Ophoven op zondag 1 juli. Een recordaantal voor de vereniging.
Toch zorgde de misser in de laatste kavelronde, en mag zij dus niet terugkomen op zaterdag, voor een smetje op
de succesvolle dag.

De bus waarmee ‘t Zandakker
Gilde mee naar huis kwam, lag door
al het zilverwerk een stuk lager dan
op de heenweg. In liefst zeven categorieën van de optocht die vroeg in
de middag door Ophoven trok werd de
eerste prijs gepakt door de vereniging.
Daarnaast waren er nog een derde en
tweede prijs voor de Venraynaren. De
prijzenregen kwam volgens voorzitter Bernie van Lierop mede door de
grote jeugdafdeling van de schutterij. “Het geeft een hele goede uitstraling als je met veel jeugd in de
optocht voorbij komt. Dat heeft wel
invloed op de jury.” Dat de jeugd bijdraagt aan het succes blijkt wel uit de

prijzen. Zo werden de eerste prijzen
behaald bij ‘Beste jeugdexercitiepeloton’, ‘Beste commandant jeugdexercitiepeloton’ voor Mandy van
Rhee en ‘Beste jeugdmuziekkorps’.
Verder waren ook de solisten succesvol
met twee eerste plekken. Romy Litjens
werd ‘Beste soliste 3e divisie’ en Teun
Bom won bij ‘Beste solist 4e divisie’.
“Dat komt ook door onze formule bij
de vereniging”, vertelt Bernie. “Onze
interne opleiding voor solisten is erg
goed en dat zie je in de prijzen.”
Verder nam ‘t Zandakker ook nog
de eerste prijs voor ‘Mooiste marketenster’ (Stephanie Henssen) en
‘Mooiste koningspaar oude exercitie’

tribune kwamen de deelnemers in
een gedeelte waar geen wind stond
en daar was het voor veel mensen
net alsof ze tegen een muur botsten.
Dat waren zware meters.”
Het schieten later op de dag leek
ook in een succes te gaan eindigen.
De eerste vier rondes werden zonder
problemen overleefd, maar in de allerlaatste kavelronde was het toch einde
oefening voor de Venrayse schutterij.
“Het was een schitterende dag, maar
het missen was wel een klein smetje”,
vertelt Bernie. “We zijn gestrand in

het zicht van de haven. Er komt toch
een bepaalde druk op de schutters te
liggen als je bijna door bent. Normaal
mogen we de zaterdag nog terugkomen, dus de verwachting lag wat
hoger. Jammer dat dat net niet lukte,
maar we zijn wel tevreden over de
dag.”
De 28 schutterijen die nog niks
misten, gaan zaterdag 7 juli verder
met kavelen om uiteindelijk uit te
maken wie met D’n Um, de eerste
prijs, naar huis gaat en volgend jaar
het OLS mag organiseren.

(Jarno Lamers en Romy Litjens) mee.
Lisa van Lierop werd nog derde bij
‘Beste bordjesdrager oude exercitie’
en Huub Stevens ging bij ‘Beste tambour-maître vierde divisie’ met de
tweede plaats naar huis.

Gestrand in zicht
van haven
Veel prijzen dus voor de
Venraynaren die allemaal de optocht
uitliepen. Dat was dankzij de op
plekken verzengende hitte een hele
prestatie. “Na het defilé kregen veel
lopers een slag”, vertelt Bernie, die
zelf niet meegelopen heeft. “Na de

Kronos Solar

Vergunning
aangevraagd
zonnepark Smakt
Zonneparkontwikkelaar Kronos Solar heeft een aanvraag ingediend
bij gemeente Venray voor een zonnepark ten zuidwesten van Smakt.
Het perceel met zonnepanelen moet bijna 25 hectare groot worden en
grenst gedeeltelijk aan de A73.
Het zonnepark moet verrijzen langs de Pelgrimslaan en
Nijverheidsstraat. De panelen
van het park wekken volgens de
gemeente stroom op voor 7.700
huishoudens. Ontwikkelaar Kronos
Solar verbindt zich voor 25 jaar aan
het Smakter zonnepark. Volgens de
gemeente leveren de zonnepanelen een bijdrage van circa 9 procent
aan de gemeentelijke ambitie om in
2030 CO2-neutraal te zijn.
De aanvraag voor het zonnepark
ligt nog tot donderdag 9 augustus ter
inzage bij de gemeente. Het College
van B&W verwacht in de loop van
september de vergunning te kunnen verlenen, waarna Rijkssubsidie
aangevraagd kan worden. “Deze
subsidie is op dit moment nog nood-

zakelijk om zonne- of windparken
op land te exploiteren”, aldus de
gemeente.

Participatie
Gemeente Venray overlegde
onlangs met energiecoöperatie
Bee Power, Dorpsraad Smakt en
Kronos Solar over het park. Er kwamen volgens de gemeente diverse
mogelijkheden van participatie ter
sprake. “De verwachting is dat inwoners en bedrijven uit Venray straks
een zonnedeel kunnen kopen en
daarop rendement hebben”, aldus
de gemeente. Hoe dat precies eruit
komt te zien, wordt nu nog onderzocht. Na de zomervakantie volgt
nog een openbare informatieavond
van de vier betrokken partijen.

Castenray herdacht
vliegtuigcrashes
Stichting Heemkundig Genootschap Castenray organiseerde zaterdag 30 juni op drie locaties een
herdenking voor in totaal zestien slachtoffers van vliegtuigcrashes in 1943. De herdenking werd
muzikaal opgeluisterd door twee doedelzakblazers. Kinderen fungeerden als vlaggendrager,
brachten een bloemenhulde en droegen zelfgemaakte gedichten voor. Chantal Emonts sloot de
ceremonies op de drie locaties af met het blazen van de Last Post. Burgemeester Hans Gilissen sprak
bij het monument op ’t Schoor de aanwezigen toe. (Foto: Hay Strijbos)
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Extra waterstandsdaling stroomgebied Maas
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zorgt ervoor dat de waterstand van de Maas in het stroomgebied
tussen Broekhuizen en Geijsteren nog iets verder daalt dan nodig is voor alleen de veiligheid. Deze extra ruimte
mogen bedrijven in het stroomgebied gaan gebruiken. De eerste bedrijven kregen woensdag 27 juni een
Provinciale Instemmings- en Akkoordverklaring hiervoor uit handen van gedeputeerde Hubert Mackus van
provincie Limburg.

In het plangebied van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
in Noord-Limburg bestond echter
de wens om economische ontwikkelingen te realiseren rond de Maas.
Projectbureau Ooijen-Wanssum:
“Door een integrale aanpak is het de
samenwerkende overheden, het rijk,
de provincie, gemeenten en waterschap, gelukt om ook deze wens in
het project in te vullen, door meer
waterstandsdaling te realiseren dan
voor de hoogwaterbescherming alleen
nodig is: de extra waterstandsdaling
vormt de genoemde noodzakelijke
compensatie.” De ontwikkelingsruimte die ontstaat als gevolg van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
wordt gereserveerd in een ontwikke-

lingsfonds dat wordt beheerd door de
provincie Limburg. De regeling heeft
een duur van 10 jaar.

Ongekend bedrag
De komende jaren worden er
in het gebied tussen de dorpen
Ooijen en Wanssum aan de Maas in
Noord-Limburg tal van maatregelen
genomen om de waterveiligheid te
verbeteren. Gemeenten, provincie
Limburg, Waterschap Limburg en het
rijk investeren gezamenlijk zo’n 200
miljoen euro in hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en economie. “Een ongekend bedrag voor een
dergelijk landelijk gebied met iets
meer dan 5.000 inwoners”, aldus projectbureau Ooijen-Wanssum.

Mishandeling Oostrum
In Oostrum werd op maandag 2 juli een vrouw mishandeld.
Dit gebeurde op de weg tussen de rotonde aan de N271 en
Varkenshandel Camps.
Gedeputeerde Hubert Mackus overhandigt ontwikkelruimte aan
Ruud Hagens van Datrans in Wanssum (links) en Joep Feldmann uit Blitterswijck (rechts)
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum realiseert extra centimeters
waterstandsdaling om bedrijfsuitbreiding in het stroomgebied van de
Maas tussen Broekhuizen en Geijsteren
mogelijk te maken. Bedrijven kunnen
deze extra ruimte inzetten als compensatie bij de aanvraag van een waterwetvergunning bij de rijksoverheid.
Provincie Limburg heeft een belangrijke trekkende rol bij de regeling.
Nu de aannemer met de rivierverruimende werkzaamheden is begonnen,
is de ‘Regeling Ontwikkelingsruimte’
van start gegaan.

In de afgelopen eeuwen hebben
particulieren, bedrijven en overheden
veel ruimte aan de Maas onttrokken
voor bijvoorbeeld wegen, bedrijfsgebouwen of woningen, stelt projectbureau Ooijen-Wanssum.

Hoogwater
problematiek
“De overstromingen in 1993 en
1995 hebben echter duidelijk gemaakt
dat de Maas die ruimte nodig heeft
om bij hoogwater goed af te kunnen
voeren. Naar aanleiding van de hoog-

waterproblematiek wordt ingezet op
ruimte voor de rivier.”

De vrouw zat op de fiets en werd
rond 14.30 uur mishandeld op de
weg in Oostrum. De politie was in
eerste instantie nog dringend op

zoek naar de mishandelde vrouw en
deed een oproep voor de vrouw om
zich te melden. Inmiddels heeft het
slachtoffer zich gemeld bij de politie.

Noodzakelijke
compensatie
Daarom gelden sinds 1996 beperkingen aan het bouwen in het stroomvoerende en bergende deel van de
Maas. Zo moeten bedrijven die daar
toch willen bouwen en daarmee dus
de ruimte voor afvoer van het water
beperken, ook weer ruimte realiseren
voor het water tijdens hoogwatersituaties.

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

Dedert Icesticks in Horst is een internationaal opererend bedrijf
dat jaarlijks 130 miljoen vrieslollies produceert. Dit doen we met
zelf ontworpen en gebouwde machines die wij met ons klein
technisch team al meer dan 40 jaar onderhouden en verder
ontwikkelen. Wij streven naar een prettige werksfeer en collegiale
samenwerking, die ervoor zorgen dat wij in het ijsseizoen een
optimale productie kunnen draaien.
Wij zoeken twee sociale vakmensen, ter ondersteuning van onze
technische en productieafdeling die:
• graag praktisch en nauwkeurig bezig willen zijn
• de handen uit de mouwen willen steken en geen 9-5 mentaliteit hebben
• samenwerkend en zelfstandig oplossingsgericht werken om tot het
beste resultaat te komen.

ALLROUND MONTEUR m/v
Verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie, constructiewerkzaamheden en innovatie aan mechanische installaties in samenwerking met ons
technische team. Wij vragen: LBO+/MBO niveau; kennis en ervaring met
lassen, frezen, hydrauliek en constructiewerkzaamheden.

PROCESOPERATOR m/v
Dorpsplein Geijsteren geopend
In Geijsteren werd zaterdag 30 juni het nieuwe dorpsplein officieel geopend door de dorpsraad.
Wethouder Jan Loonen (CDA) was hierbij aanwezig. Het nieuwe dorpsplein werd eind juni opgeleverd
door de aannemer, een aantal weken eerder dan gepland. Het plein werd afgelopen tijd op verschillende onderdelen aangepakt. Er is een vuilwater- en infiltratieriool aangelegd om de wateroverlast
bij hevige regenval te verminderen. Ook is het plein vlak gemaakt, waardoor het nu geschikter is
voor evenementen. Daarnaast zijn er verplaatsbare bloembakken neergezet op het plein. Als er
kermis wordt gehouden in het dorp, kunnen deze bakken bijvoorbeeld verplaatst worden. Tijdens de
opening werden alle vrijwilligers bedankt. De officiële openingshandeling was het plaatsen van een
aantal niet-parkerenbordjes op het plein.

Verantwoordelijk voor het oplossen van kleine, herhalende storingen
en alles wat er voor nodig is om het productieproces soepel te laten
verlopen. Wij vragen: MBO niveau/BBL mogelijk.
Wij bieden voor beide functies: fulltime baan van 40 uur per week,
prima arbeidsvoorwaarden, een goed salaris en een fijne werksfeer.
Voor aanvullende informatie bel naar Dominique van der Meij op
077 - 398 17 94 of 06 - 53 22 23 40.
Wij zien jouw reactie graag tegemoet binnen 14 dagen, per post of
per e-mail: Dedert Icesticks B.V. of info@dedert.nl
T.a.v. D. van der Meij, Industriestraat 15, 5961 PG Horst
Voor meer informatie www.dedert.nl
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Groot gebrek aan arbeidskrachten
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

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.
Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.
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.

Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Quickscan naar
plekkenvoor opvang
arbeidsmigranten
Gemeente Venray gaat in de zomermaanden een quickscan uitvoeren naar potentiële plekken voor, al dan
niet, grootschalige opvang van arbeidsmigranten. Volgens de gemeente is het gebrek aan arbeidsmigranten zo
hoog, dat er zo snel mogelijk een tijdelijke opvang voor tussen de 100 en 150 mensen gerealiseerd moet worden.
De locaties die uit de quickscan
naar voren komen, worden getoetst
aan verschillende criteria. De snelheid waarmee de locatie gerealiseerd
kan worden, is voor de gemeente een
belangrijk uitgangspunt. “Uiteraard
hebben de beheersbaarheid en het
voorkomen van eventuele overlast
hoge prioriteit”, aldus de gemeente.
Na de quickscan wordt de gemeenteraad geïnformeerd en komt er vanuit
het College van B&W een voorstel om
huisvesting voor 100 tot 250 personen mogelijk te maken op één en
waarschijnlijk meerdere plekken in
gemeente Venray. Op welke termijn
dat zou zijn, kan de gemeente nog niet
zeggen.
De urgentie voor huisvesting is
hoog, zo schrijft de gemeente in een

brief aan de gemeenteraad. “De noodzaak voor het inhuren van arbeidskrachten is uitgebreid aangetoond door
onderzoeken en wordt onderschreven
door de werkgevers. Mocht er geen
goede huisvesting voor arbeidsmigranten zijn, dan is het risico groot dat ze
op onwenselijke en mogelijk onveilige locaties worden ondergebracht.
Als gemeente waar de krapte op de
arbeidsmarkt groot is, kan het in de
ogen van het college niet zo zijn dat
we deze groep in onze gemeente geen
goede plek kunnen bieden om te verblijven”, schrijft het college.
Nog voordat de quickscan uitgevoerd wordt, wil de gemeente op
zeer korte termijn een opvanglocatie
voor 100 tot 150 personen realiseren.
“Dit om, vooruitlopend op oplossingen

met een meer permanent karakter, op
een zo kort mogelijke termijn aan de
breed gevoelde noodzaak onder werkgevers en arbeidsmigranten zelf tegemoet te kunnen komen.” Ook hierbij
kan de gemeente geen indicatie geven
over op welke termijn dat zou zijn.
Ondanks de hoge urgentie houdt
de gemeente naar eigen zeggen goed
rekening met de gevoelens die huisvesting van arbeidsmigranten met zich
mee kunnen brengen bij omwonenden. “Bij het uiteindelijk realiseren van
huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten zullen wij er streng op toezien
dat maatregelen worden getroffen die
een bijdrage leveren aan het beheersbaar houden van de feitelijke situaties
die deze gevoelens in de samenleving
veroorzaken.”

Kwaliteit leefomgeving verbeteren

Wethouder blij met
integrale aanpak
intensieve veehouderij
Wethouder Martijn van der Putten van gemeente Venray is blij met het plan van provincie Limburg voor een
integrale aanpak op het gebied van intensieve veehouderij. De provincie maakte in juni bekend om met zes
‘schone-stallengemeenten’ in Limburg, waaronder Venray, de overlast van intensieve veehouderij aan te willen
pakken.
Provincie Limburg wil in het najaar
komen met een integrale aanpak om
stankoverlast en uitstoot van ammoniak en fijnstof van de intensieve veehouderij tegen te gaan. Dat meldde
gedeputeerde Hubert Mackus half
juni. Mackus: “Dit brede draagvlak is
noodzakelijk, aangezien de taken en
bevoegdheden van de provincie alleen
onvoldoende toereikend zijn om het
beoogde effect van een verbetering
van de kwaliteit voor de leefomgeving
door een emissiereductie van geur,
fijnstof en ammoniak te bewerkstelligen.” De provincie wil in het gezamenlijke plan onder andere de regels voor
het uitbreiden van geitenbedrijven
aanscherpen en inzetten op een stoppersregeling voor verouderde stallen.
Met de zes gemeenten wil zij bespreken op welke manier er gehandhaafd
moet worden op overbelasting.

Huwelijk of jubileum?

‘Plan sluit aan bij Visie
Veehouderij’

Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

Eind mei was de gedeputeerde
op bezoek in Venray bij de wethouders Martijn van der Putten (D66) en
Jan Loonen (CDA) om zijn plan toe te
lichten. Verantwoordelijk wethouder
Martijn van der Putten ziet die aanpak wel zitten, meldt hij desgevraagd.
“Het is beter om samen te bekijken

www.hallo-venray.nl

hoe we de vraagstukken bij de landen tuinbouw oplossen als het gaat om
met name gezondheid, duurzaamheid en de klimaatdoelstellingen.” Het
plan van Mackus sluit goed aan bij de
doelstellingen die de gemeenteraad
van Venray in januari heeft afgesproken in de Visie Veehouderij, stelt de
wethouder.
De plannen van de provincie
kunnen uiteindelijk van invloed zijn
op de Visie Veehouderij, verwacht
de wethouder. “De afspraken in de
visie blijven staan, maar de wijze
waarop hier invulling aangegeven
gaat worden kan wel veranderen.
De gemeente wil via een nieuwe
Ruimte voor Ruimte-regeling
veehouderijbedrijven die te dicht
bij de dorpen liggen, stimuleren
om te verplaatsen. Bij andere
veehouderijbedrijven zijn misschien
de saneringsgelden van het Rijk een
uitkomst bij hun keuze om definitief
te kunnen stoppen.” De keuzes die
ondernemers moeten maken zijn
vaak complex, stelt hij. De provincie
wil een expertteam instellen om
de ondernemers bij hun keuzes
te ondersteunen. “Een dergelijk
expertteam is een goede aanvulling
op onze aanpak. Wij willen als
gemeente in gesprek met ondernemer
en burger voortdurend inzetten op de

kansen die er liggen. Ook hier is een
integrale aanpak van belang. We zien
steeds vaker dat er kansen ontstaan
doordat we twee problemen aan
elkaar kunnen koppelen waardoor er
een oplossing ontstaat voor iedereen.”

‘Ruimte voor bedrijfs
ontwikkelingen’
Volgens Van der Putten is het
ook belangrijk dat er in de gezamenlijke aanpak nadrukkelijk gestuurd
moet worden op kwaliteit. “Er dient
ruimte te komen voor bedrijfsontwikkelingen op de goede plek waarbij
geld nodig is voor het stimuleren van
innovatie. De saneringsgelden die het
Rijk beschikbaar gaat stellen, moeten
vooral worden ingezet om knelpunten op te lossen. Daarbij gaat het dan
met name om de plekken waar nu de
luchtkwaliteit voor de omwonenden
te slecht is.” De provincie heeft met
de zes deelnemende Peelgemeenten,
Venray, Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Leudal, Nederweert en Weert,
afgesproken de verdere aanpak te
bespreken. Dit moet nog worden opgestart. De provincie en de gemeenten
gaan het plan de komende tijd verder
uitwerken. In oktober willen zij het
plan bespreken in de Statencommissie
voor Ruimte, Landbouw en Natuur.
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Sint Jozefweg, Noordsingel en Overloonseweg

Rotonde bij kruising

Bij de kruising van de Noordsingel met de Sint Jozefweg en de Overloonseweg in Venray wordt eind 2018 een
rotonde aangelegd. Dat liet wethouder Carla Brugman dinsdag 28 juni tijdens de raadsvergadering weten naar
aanleiding van vragen van VENRAY Lokaal over de verkeersveiligheid op dat kruispunt.

nieuws 07

Bushokjes zonder overleg weggehaald

Wethouder:
‘Moeten we niet
meer zo doen’
Wethouder Carla Brugman heeft in de raadsvergadering van dinsdag 28 juni aangegeven de gang van zaken bij het weghalen van
zeventien bushokjes in de gemeente te betreuren. De dorpsraden van
de betreffende dorpen zijn niet betrokken bij deze beslissingen, maar
dat had wel moeten gebeuren, stelt zij nu.
Eerder deze maand werd er
door de gemeente onder andere in
Blitterswijck een bushokje bij een
bushalte verwijderd. “Een ongebegrijpelijke beslissing”, aldus Tino
Zandbergen van VENRAY Lokaal.
In totaal staan er zeventien bushokjes bij bestaande buslijnen
op de planning om weggehaald
te worden. VENRAY Lokaal vroeg
zich tijdens de raadsvergadering
af waarom dorp- en wijkraden
in Venray niet op de hoogte zijn
gesteld van deze beslissing.

VENRAY Lokaal maakt zich zorgen over de veiligheid van de kruising van de Noordsingel met de
Sint Jozefweg en de Overloonseweg
in Venray. Die kruising wordt veel
gebruikt door schoolgaande jeugd,
stelt zij. Voor de komst van de
BinckBank Tour, die finisht op de
Noordsingel, moesten in 2017 de
wegmarkeringen en de heuvels bij
het kruispunt tijdelijk weggehaald
worden. Destijds is in de gemeenteraad gevraagd of die tijdelijke

aanpassing niet aangegrepen kon
worden om de kruising voorgoed
veiliger te maken. Tino Zandbergen:
“De wethouder had hier toen wel
oren naar, maar tot onze verbazing werden de markeringen toch
weer opnieuw aangebracht na de
BinckBank Tour. Hoe zit dat in 2018
en 2019, als de BinckBank Tour
opnieuw naar Venray komt?”
Verantwoordelijk wethouder
Carla Brugman legde uit dat dit jaar
opnieuw de wegmarkeringen en

heuvels weggehaald worden voor
de BinckBank Tour en dat ze na de
tour ook weer worden herplaatst.
“De situatie bleek veel omvattender
dan de wethouder vorig jaar dacht”,
stelde zij. Dat betekent niet dat er
niets gedaan wordt aan het kruispunt. De gemeente gaat er namelijk
eind 2018 een rotonde plaatsen met
extra aandacht voor de veiligheid van
fietsers. “Dan hebben we een definitieve oplossing”, aldus de wethouder.
“In 2019 is de situatie dus veiliger.”

Beeldkwaliteitsplan
Brabander vastgesteld

Kost gemeente
15.3000 euro
Verantwoordelijk wethouder
Carla Brugman (VENRAY Lokaal)deelt
de schok over het weghalen van de
bushokjes zonder dat er van tevoren
overleg is geweest, stelt zij. “Heel
spijtig dat dit zo gebeurd is. Er is
inderdaad geen overleg geweest
met de wijk- en dorpsraden en dat
is zeker een leermoment voor de
gemeente. Dat moeten we niet meer
doen. Als we in de openbare ruimte
iets veranderen, dan moeten we dat
communiceren en in overleg gaan.”
Wethouder Brugman: “De abri’s
worden geplaatst en beheerd door
Reclamebureau Limburg, omdat

er ook reclameuitingen op de bushokjes staan. Het bureau zorgt
ook voor schadeherstel als er bijvoorbeeld hokjes vernield worden.
En dat is erg duur, omdat het om
glas gaat.” Door de opkomst van
sociale media is het gebruik van
de abri’s voor reclameuitingen de
laatste tijd afgenomen. Brugman:
“Waar Reclamebureau Limburg ons
eerst betaalde voor het gebruik van
de openbare ruimte, willen zij nu
betaald worden voor het onderhoud
van de abri’s. Daarom moesten we
kijken wat we met al die bushokjes
moesten gaan doen. Momenteel kost
het de gemeente 15.300 euro.”

Bushokjes niet
teruggeplaatst
De gemeente besloot de abri’s
bij bushaltes waar minder dan vijftien personen per dag instappen weg
te halen. “Anders is het niet in verhouding met de uitgaven”, aldus de
wethouder. Dorpsraden hebben overigens aangegeven de bushokjes wel
te willen onderhouden. “Maar vandalisme, de grootste kostenpost,
zou nog steeds voor rekening van
de gemeente komen. Dat wordt een
probleem. Daarom worden de bushokjes niet teruggeplaatst.

De gemeenteraad van Venray heeft ingestemd met het beeldkwaliteitsplan voor de laatste uitbreiding van
de wijk Brabander in Venray. Er komt een mix aan woningtypes en de buurt krijgt een groen karakter. Dat werd
donderdagavond 28 juni besloten tijdens de raadsvergadering.

Venray promoten

Shirts voor
Vierdaagselopers
Gemeente Venray stelt gratis loopshirts beschikbaar voor deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse uit Venray. Wethouder Jan Loonen,
die zelf ook meeloopt, deelt de shirts uit op woensdag 11 juli om 19.00
uur.

Het laatste gedeelte van de wijk
ligt aan de rand van Venray, rondom
de straat Tureluur. Er liggen nog oude
boerderijen, landwegen, bestaande
bomen en groenelementen in het
gebied en er is zicht op het open landschap. Het huidige plan voor cluster
4 van de wijk Brabander sluit aan op
de eerste drie clusters in de wijk. In
het stedenbouwkundig plan is ruimte
voor een mix aan woningbouwtypes:
vrijstaande woningen, tweekappers
en korte rijtjes. De nieuwbouw moet

aan bepaalde criteria voldoen die bijvoorbeeld inspelen op de bestaande,
op de jaren 30 geïnspireerde bebouwing en de invloed van het landschap
met woonboerderijen.
De gemeente wil een eenzijdig straatbeeld in de nieuw te bouwen wijk voorkomen en stelt daarom
niet alleen eisen aan de architectuur,
maar ook aal de hele impressie van
de straten. Zo is het de bedoeling dat
het laatste gedeelte van de Brabander
een groene uitstraling krijgt, die

wordt versterkt door het gebruik van
groene erfafscheidingen naar het
openbaar gebied. Ook is duurzaamheid heel belangrijk in het plan en
wordt het gebruik van zonnepanelen
toegejuicht.
Eerder werd dit gebied nog
bestempeld als een mogelijke locatie voor een nieuwe supermarkt in
Venray. Met dit nieuwe beeldkwaliteitsplan is het echter niet meer
passend om er een supermarkt te
vestigen, stelt de gemeente.

Het grootste wandelevenement van Nederland, de Nijmeegse
Vierdaagse, gaat dinsdag 17 juli van
start. Gemeente Venray wil hierbij de
gemeente promoten en deelt gratis
shirts uit in de hal van het gemeentehuis.

Gezonde en
vitale inwoners
Op het shirt staat een afdruk
van Venrayse herkenningspunten
en het logo van Venray Beweegt.
“De gemeente Venray streeft
naar gezonde en vitale inwoners.
Dit wordt uitgedragen en gestimuleerd door de buurtsportcoaches

van Venray Beweegt. De Nijmeegse
Vierdaagse is een mooie gelegenheid om dit streven op een sportieve
manier te uiten”, aldus de gemeente.
Wethouder Jan Loonen (CDA)
is ook dit jaar van de partij bij de
Vierdaagse. “Het is ieder jaar weer
ontzettend leuk om mee te doen
aan dit bijzondere evenement. Nog
leuker is het om samen met enthousiaste Venraynaren onze gemeente
op de kaart te zetten.” Op woensdag
11 juli om 19.00 uur zijn wandelaars
welkom in de hal van het gemeentehuis om hun shirt op te halen. Na de
uitreiking van de shirts gaan alle
deelnemers samen op de foto met
wethouder Jan Loonen.
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GEPLUKT Patrick van der Broeck
geen politiek. Ik ben toen wel voorzitter van de dorpsraad in Oirlo geworden, en dat heeft me gemotiveerd om
na die vier jaar wel weer de politiek in
te gaan.”

Weer terug
de politiek in

Hij werd geboren in Kerkrade, heeft overal en nergens gestudeerd en gewerkt, maar zit inmiddels helemaal op zijn plaats in zijn huis in Oirlo. Hij
werkt, na verschillende andere banen gehad te hebben, nu anderhalf jaar als dijkgraaf bij Waterschap Limburg. Deze week wordt Patrick van der
Broeck (52) geplukt.
Patrick werd geboren in Kerkrade,
waar hij opgroeide. Na de basisschool

en de middelbare school te hebben
afgerond, wilde hij de hbo-opleiding

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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Nomadenbestaan

Oplossing vorige week:

3
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

1

Tuin- en Landschapsinrichting gaan
studeren in Boskoop. “Maar daar
werd ik uitgeloot, dus ben ik naar de
Middelbare Tuinbouwschool in Venlo
gegaan. Daar heb ik twee jaar ontzettend hard gestudeerd en toen haalde
ik mijn diploma. Eigenlijk wilde ik toen
opnieuw Boskoop proberen, maar toen
ik hoorde dat dat nog meer leren was
dan in Venlo, ben ik Cultuurtechniek in
Velp gaan studeren.” Ook deze opleiding rondde hij met succes af. “Daarna
kon ik eigenlijk al op drie plaatsen
aan de slag in de bodemsanering,
maar dat had niet mijn voorkeur, dus
ik besloot er nog een opleiding achteraan te plakken. Aan de Universiteit
van Utrecht heb ik toen nog een driejarige opleiding Fysische Geografie
gedaan.”
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Inmiddels had Patrick op de
Middelbare Tuinbouwschool zijn vrouw
Jolanda al ontmoet. “Op mijn achttiende al. Vanaf die tijd leidde ik een
soort nomadenbestaan, waarin ik op
en neer reisde tussen mijn geboorteplaats Kerkrade, Jolanda’s woonplaats Venray en de plaats waar ik
op dat moment studeerde.” Toen hij
klaar was met zijn studies was hij 28.
“Toen was ik ook wel echt klaar met
het leren en had ik zin om te gaan

werken.” De banenmarkt was inmiddels echter een stuk minder ruim
geworden. “Dus toen kwam ik, na
eerst zelfs even zonder werk te hebben gezeten, alsnog in de bodemsanering terecht, waar ik juist niet wilde
werken. Ik had meer interesse in het
gebied van ruimtelijke ordening.”
Een aantal jaar bleef hij uit noodzaak
in de bodemsanering aan het werk.
“Toen kwam er een vacature vrij bij de
Dienst Landelijk Gebied. Daar heb ik
ruim acht jaar in de hoek van de ruimtelijke ordening gewerkt.”
In de tussentijd was Patrick ook
hard aan zijn politieke carrière aan het
werken. “Dat is eigenlijk al begonnen in mijn jeugd. Ik heb in Kerkrade
de jongerenafdeling van het CDA mee
opgericht. Van die jongerenafdeling
heb ik uiteindelijk in het gemeentelijk, provinciaal en landelijk bestuur
gezeten. Toen kon ik statenlid worden
in Limburg, wat ik vier jaar gedaan
heb. In die periode verhuisde ik ook
naar Venray.” Patrick vond het werk
bij Provinciale Staten leuk, maar hij
besloot ook al snel dat hij er niet mee
verder wilde. “Ik vond dat het werk
te ver van de mensen afstond, dus ik
wilde de gemeenteraad in.” Dat lukte
niet, Patrick kreeg niet genoeg
stemmen voor een plek in de raad.
“Dus dat betekende vier jaar lang

Patrick werd wethouder in Venray.
“Daarmee stond ik wel heel dicht bij
de mensen. Ik zat daar tenslotte niet
voor mezelf, maar voor de inwoners
van Venray.” Patrick was een kleine
zes jaar wethouder, toen hij toch weer
in de provinciale politiek terechtkwam.
“Ik ben nog zes jaar deputé geweest
in Limburg. Ik had me verder ontwikkeld, waardoor een baan bij de provincie toen beter bij me paste.” Inmiddels
heeft Patrick een nieuwe stap gezet.
In januari 2017 is hij begonnen als
dijkgraaf bij het Waterschap. “Dat is
vergelijkbaar met de burgemeester
in een gemeente, maar dan binnen
het Waterschap”, legt hij uit. Zo heeft
Patrick dus al flink wat banen op zijn
cv staan. “Ik ben niet iemand die lang
hetzelfde doet. Ik wil op een gegeven
moment iets nieuws.”
Hij heeft het druk met zijn werk,
maar heeft ook nog tijd voor andere
dingen. Zijn gezin, bestaande uit
vrouw Jolanda, zoon Rowen (19) en
dochter Lynn (15) zijn een centraal
punt in zijn leven. Ook is hij dol op
koken en eten. “Dat is al begonnen
toen ik nog heel jong was. Allebei mijn
ouders werkten, dus dan paste mijn
tante Lies op. Zij kookte dan ook en
om mij bezig te houden gaf ze me dan
een pan in de hand. Ik ‘kookte’ vervolgens voor de vogeltjes”, lacht hij.
Koken doet hij nog steeds met plezier.
“Natuurlijk omdat ik houd van lekker eten, maar er zit ook een belangrijk sociaal component in. Je weet dat
wat je kookt, je dadelijk samen met je
gezin op gaat eten en dat je dan gezellig met z’n allen aan tafel zit.”

Met z’n allen
aan tafel
Een andere hobby van Patrick is
zijn huis. “Ik heb iets met dit huis.
Als kind was ik gefascineerd door
een soortgelijk huis in Kerkrade, oud
en vrijstaand. Ik zei toen altijd dat ik
daar later wilde wonen. Dat gebeurde
natuurlijk niet, maar toen ik dit huis
in Oirlo zag, was ik meteen geïnteresseerd. Jolanda en ik gingen kijken en
eerst wisten we nog heel zeker dat we
het niet gingen kopen, in zo’n slechte
staat verkeerde het. Uiteindelijk hebben we het toch gedaan en hebben we
er samen honderden, misschien wel
duizenden uren in gestoken om het op
te knappen.” Nu zit hij er helemaal op
zijn plek en geniet hij van alles wat het
huis te bieden heeft. “Er zit geschiedenis in dit huis. Zo zitten er granaatscherven uit de Tweede Wereldoorlog
in de balken en kun je de resten van
kogels uit diezelfde oorlog nog zien
zitten. Ook hebben we een oude klok
uit 1860 die heel veel heeft mee
gemaakt. Het huis is gaan leven en
daar kan ik van genieten.”
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In mijn woning zal altijd gas nodig zijn
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Hebben we in de toekomst geen gasmeter meer nodig? Dat vraag opiniewebsite Burgers van Venray zich af. Als het aan de overheid ligt, is in 2050
geen enkele Nederlandse woning meer aangesloten op het gasnet. Die maatregel moet helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dit heeft gevolgen
voor bijna alle huishoudens in Nederland. We moeten overschakelen op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.
We krijgen 32 jaar de tijd om het aardgas uit onze huizen te krijgen. Die tijd
is hard nodig om de zogenoemde energietransitie te bewerkstelligen, stelt
Burgers van Venray. Maar wat houdt die transitieperiode in? We zullen eraan
moeten wennen dat we op zoek moeten naar een alternatief voor aardgas,
ook al is dat nog niet direct aan de orde. Maar één ding is zeker: geen enkel
huishouden ontkomt eraan.
Vroeger was het zo dat elektrisch verwarmen een vermogen kostte, maar
dat geldt echt niet meer. Er zullen maatregelen genomen moeten worden om
de woning aan te passen. Denk maar aan de aanleg van een elektrische warmtepomp in huis, het overgaan op elektrisch koken en een betere warmte-isolatie. De kosten daarvan per woning worden geraamd op 10.000 tot 15.000 euro,
afhankelijk van het type woning.
In het buitenland wordt al serieus ingezet op waterstof als alternatief voor
aardgas. Maar ook alle grote automerken hebben al modellen ontwikkeld die
op waterstof rijden. Duitsland bouwt aan een landelijk netwerk van vierhonderd tankstations waar je waterstof kunt tanken. Nu het besef doordringt dat
de Groningse gaskraan dicht moet, begint ook Nederland de mogelijkheden te
zien.

Het kabinet denkt nu aan buitenlands gas als vervanger, maar dat heeft
een andere samenstelling dan ons Groningse gas. Alle gasketels in huizen
en fabrieken moeten dan worden aangepast, of je moet fabrieken bouwen
waar stikstof wordt toegevoegd aan dat hoogcalorische gas. En dan zitten
we nog steeds met een fossiele brandstof, terwijl onze CO2-uitstoot drastisch
omlaag moet om klimaatverandering tegen te gaan.
Bij de verbranding van waterstof ontstaat geen CO2. We kunnen
waterstof produceren met windenergie op de Noordzee. We kunnen
er huizen mee verwarmen, op rijden en het gebruiken in fabrieken.
Voor waterstof kunnen we onze bestaande gasleidingen gebruiken.
Wel moeten de branders in de cv-ketels en fornuizen worden aangepast.
Dat is in de jaren 60 ook huis aan huis gebeurd toen heel Nederland werd
aangesloten op Gronings gas.
De stichting Burgers van Venray wil de mening van de inwoners
van Venray peilen over de toekomst van het verwarmen van woningen.
Buitenlands gas gemengd met stikstof, wachten op waterstofgas of volledig
elektrisch. Tot begin augustus kan iedereen via www.burgersvanvenray.nl
stemmen en reageren op de stelling ‘In mijn woning zal altijd gas nodig zijn’.

Bespreking stelling Burgers van Venray van juni

‘Het gaat ons nog niet voor de wind’
Gedurende de maand juni hebben de respondenten van de website Burgers van Venray gereageerd op de stelling ‘Windmolens verstoren de rust
op Venrays grondgebied’. In totaal was 65 procent van de stemmers het eens met de stelling en 35 procent niet.
De meeste eensstemmers zijn van mening dat bij windmolens sprake
is van horizonvervuiling en geluidoverlast en deze stemmers hebben dan
ook een voorkeur voor zonnepanelen. De oneensstemmers geven aan dat
er best enige vorm van overlast bestaat, maar dat het niet opweegt tegen
de voordelen die windmolens bieden ten opzichte van zonnepanelen. In het
algemeen zijn de reacties zodanig dat we ons bewust moeten worden dat
er in de toekomst onontkoombare behoefte is aan schone energie, zowel
van de zon als van de wind, aldus Burgers van Venray.
Eén van de stemmers vindt dat windmolens niet in het landschap
passen. “Ze bieden geen structurele oplossing en hebben te weinig
rendement. Tip: reken eens met daadwerkelijk rendement ten opzichte
van opgesteld vermogen. Bedroevende cijfers.” Theo van de Laar is het
oneens met de stelling. Hij stelt dat we aan de toekomst moeten denken.
“Als er goed over nagedacht wordt kunnen windmolens zeker op een plaats
geplaatst worden waar ze weinig last of hinder zullen veroorzaken.”
Anny vindt dat windturbines niet in de leefomgeving horen te staan
van mensen. “Het kan de gezondheid schaden, het is horizonvervuiling,
het brengt slagschaduw met zich mee en het rendement is minimaal.

Zet ze in de zee daar heeft niemand last van.” Emma Palmen maakt zich
juist ernstig zorgen over het ontbreken van bewustwording bij veel burgers
over klimaatverandering. “Willen we onze klimaatdoelstellingen halen,
dan zullen we daar allemaal (ja ook burgers) een intensieve bijdrage
aan moeten leveren”, stelt zij. “Dat je er niet altijd vrolijk van wordt om
windmolens op de achtergrond te hebben valt te bediscussiëren, maar één
ding is zeker. Wanneer we blijven hangen in NIMBY (not in my backyard)
gaat ons milieu er niet op vooruit en bereiken we niets. Het is een kwestie
van wennen.
Erik vindt dat Nederland altijd een land van windmolens is geweest.
“Vroeger deden ze dienst voor het droogmalen van gebieden of malen van
graan. Nu moeten ze gaan draaien om energie te genereren. Windmolens
zijn tevens erg geschikt, omdat ze met een klein landoppervlak enorm veel
energie opwekken. Daar zijn heel veel zonnepanelen voor nodig.” Hans van
Kleef denkt weer aan een ander soort windmolen. “Eenzelfde paal, maar
dan met een spiraal rondom. Vergelijk het met de ‘gek’ op de schoorsteen.
Waar blijft het onderzoek hiernaar? De spiraal wordt aangedreven door de
wind en maakt veel minder lawaai dan een enorme propeller.”

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.

Ook de mantelzorger verdient vakantie
Met de zomerperiode voor de deur blijkt dat het regelen van goede
hulp voor ouderen echt een probleem kan zijn. Door alle veranderingen
in de zorg moet men vaker zelf voor een hulpbehoevend familielid
zorgen. Maar in de vakantieperiode kan dit een heel geregel zijn.
Van het kastje naar de muur worden gestuurd, lange wachttijden en
maanden lang regelwerk: door de
veranderingen in de zorg is het voor
veel mantelzorgers moeilijker geworden dit jaar op vakantie te gaan.
In gesprekken met verantwoordelijke organisaties krijgen we
steevast te horen: wij zien geen
problemen. Maar in de praktijk is
het volgens meerdere mantelzorgers
niet goed geregeld. Gemeenten en

zorgverzekeraars stellen steeds zwaardere eisen aan zorgvervanging voor
mensen die even niet voor hun naaste
kunnen zorgen, de zogenoemde
respijtzorg. Daarnaast bieden verpleeghuizen (als er nog één is) minder logeerplekken aan, vanwege de
kosten en het verdwijnen van locaties.
Ook is het moeilijker geworden om
vervangende zorg die wel geregeld is,
beschikbaar te krijgen. Verzekeraars,
het rijk en gemeenten stellen allemaal

eigen regels op voor respijtzorg en
wijzen vervolgens naar elkaar.
Wij vinden dat een initiatief als
logeerhuis de Kapstok ondersteuning
verdiend. Sommige mantelzorgers zijn
maandenlang bezig voor ze weg kunnen. “Ik ben samen met mijn wijkverpleegkundige al vijf maanden bezig
om mijn vader kortdurend te laten
opnemen, zodat ik met mijn gezin ook
even op adem kan komen”, vertelt
een mantelzorger. Zulke gevallen zijn
onacceptabel. Wat zijn uw ervaringen?
Deel ze met VENRAY Lokaal via
info@venraylokaal.nl
Peter Custers,
commissielid VENRAY Lokaal

Wat is het heerlijk als je
mag genieten van live
muziek. Enkele weken
geleden bezocht ik de show
van Roger Waters. De
voormalig frontman van Pink
Floyd speelde een strakke
show van veel oude
klassiekers en een paar songs
van zijn meest recente album.
Waters staat bekend om zijn
politiek activisme en in zijn
en teksten en in de
videobeelden kwamen veel
verwijzingen naar de
machthebbers in onze wereld.
Met name Trump moest het
vaak ontgelden.
Afgelopen week zag ik
Queen optreden. Nou ja, in elk
geval twee van de originele
leden, Brian en Roger, aangevuld met geweldige muzikanten
en het zangwonder Adam
Lambert. Veel mensen hoor je
de kritiek geven dat Queen
zonder Freddie Mercury geen
Queen meer is. Uiteraard,
Freddie is onvervangbaar, maar
helaas ook morsdood. Adam
Lambert is springlevend en dat
laat hij ook graag zien in een
zeer vermakelijke show.
Overigens met groot respect
voor Freddie. Hij is geen imitatie
of karikatuur van Mercury.
Uiteraard zijn er verwijzingen,
dat kan ook niet anders,
maar hij blijft vooral zichzelf.
En in het weekend mochten
we genieten van het leukste
festival in Nederland. Ysselsteyn
was wederom het toneel voor
Jera On Air. Ons kleine dorpje
stroomt dan vol met punkers.
Op de diverse podia treden
gevestigde namen uit de punkwereld op zoals NOFX of Billy
Talent. Maar ook aanstormende
bands krijgen een plek op het
festival. Zelfs niet ontdekt
zangtalent kan zich presenteren
als zanger bij een heuse karaoke band. Wat een festival en
wat een organisatie!
Als u dit leest ben ik overigens op weg naar andere grote
namen. Next stop:
Rock Werchter.
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winkel&bedrijf

Multicopy
terug
Multicopy The Communication
Company is sinds maandag 2 juli
weer terug in Venray. Het bedrijf
maakt een nieuwe start.
De nieuwe ondernemers van
Multicopy Venray zijn Robert en
Marjan Gijsbers. Ze hebben al bijna
10 jaar een vestiging in Nijmegen
van Multicopy. Robert Gijsbers:
“We adviseren, ontwerpen, maken
en regelen eigenlijk alles op het
gebied van eigentijdse communicatie. Dat doen we primair voor kleine
en middelgrote bedrijven. Dus ook in
kleine oplagen en binnen elk budget.” Multicopy werkt samen met de
NLW Groep. Marjan: “Zo ook met een
aantal gecontracteerde medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Binnen de strengste eisen van
kwaliteit en leverbetrouwbaarheid
leveren wij en onze klanten zo
meteen een belangrijke bijdrage aan
de Participatiewet. Maar bovenal
hebben we, met onze vertrouwde
professionals, zo een compleet,
gemotiveerd team dat graag voor
bedrijven en ondernemingen in
Venray en de rest van Noord-Limburg
aan de slag gaat.”
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EWS Solutions

Starter tweede kwartaal
EWS Solutions BV uit Venray is de winnaar van de verkiezing Starter van het tweede Kwartaal van gemeente
Venray geworden. Het bedrijf richt zich op de installatie van innovatieve en intelligente cameratechnieken.

MIOS, heeft ontwikkeld. Naast EWS
Solutions, is JD Technologies opgericht.
JD Technologies focust zich op de distributie van deze intelligente camerasystemen. De wereldwijde marktleider
Hikvision is een partnerschap met JD
Technologies aangegaan, waardoor JD
Technologies in de toekomst officieel
distributeur van Hikvision is.

Ondersteuning

Met de verkiezing van de Starter
van het Kwartaal willen de initiatiefnemers, gemeente Venray en gemeente
Horst a/d Maas, Rabobank Horst
Venray en het Venrays Ondernemers
Platform, startende ondernemers een

steuntje in de rug geven. De winnaar
dingt mee naar een prijs van 1.500
euro voor de Starter van het Jaar.
“Intelligente camera’s die alarm
verifiëren en met elkaar communiceren. Hiermee onderscheidt EWS

Solutions zich”, aldus gemeente
Venray. Guus Loesberg is de initiatiefnemer van deze organisatie. Hij maakt
gebruik van de nieuwste cameratechniek met ‘Deep Learning’, waarmee hij een eigen camerasysteem,

MIOS staat voor Mobile Intelligent
Observation System en is tevens een
fundament voor deze nieuwe onderneming. Het is een plug-and-play
systeem, dat zelfstandig opereert
en is daardoor inzetbaar in elk type
omgeving waar observatie nodig
is. MIOS wordt ingezet op bouwlocaties en evenementenlocaties.
Guus Loesberg geeft aan dat de MIOS
dusdanig ontworpen is dat het systeem breed ingezet kan worden en
door iedereen geïnstalleerd kan worden. Zowel wethouder Bob Vostermans
van de gemeente Horst aan de Maas
als wethouder Jan Loonen van Venray
hebben elk in hun gemeente te maken
met grote evenementen. De gemeente
heeft hierbij een verantwoordelijkheid
op het gebied van veiligheid. Zij denken dat dit systeem hierbij een belangrijke ondersteuning kan zijn.

Oh, zit dat zo!
Bijzondere bijstand
en toeslagen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Een ondernemer in financieel zwaar weer kan soms een beroep
doen op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (Bbz). Dit is een inkomensondersteunende maatregel. Bbz wordt als inkomen gezien, dat is logisch,
een normale bijstandsuitkering is immers ook inkomen.

Venrayse in finale
WELLA Trendvision
Hairstyliste Astrid Litjens uit Venray staat in de finale van de nationale
WELLA Trendvision Awards 2018 op zondag 10 september tijdens het COTY
Livfe event. Trendvision is een prestigieuze haarstylistencompetitie die
ieder jaar wordt georganiseerd door WELLA Professionals. De winnaar van
de finale gaat door naar de grote internationale finale.
Astrid Litjens uit Venray, werkzaam
bij kapperszaak Change Venray doet
mee aan de finale. Dit jaar wordt de
finale georganiseerd in samenwerking
met Amsterdam Fashion Week. Astrid:
“Tijdens het werken in de salon en de
gedrevenheid van saloneigenaresse
Kim Vermeulen leer je pas echt de
kneepjes van het vak. Ik leer veel van
mijn collega’s en heb al vaker mogen
assisteren tijdens wedstrijdwerk.
De lat ligt hoog, maar dat stelt mij in

staat om mezelf meer te ontwikkelen
en te triggeren om het hoogst haalbare niveau binnen de kapperswereld
te behalen. Nu is het mijn beurt om te
stralen op de grote Nederlandse podia
en ik ben ontzettend blij dat ik alle
steun krijg van mijn collega’s, vrienden en familie.” Astrid volgt een intensief opleidingstraject binnen Change.
Zo zijn er wekelijkse interne opleidingen en volgt zij regelmatig trainingen
in de WELLA studios in Rotterdam.

Echter, toekenning van Bbz
voor ondernemers vindt in eerste
instantie plaats als een lening.
Pas achteraf, aan de hand van de
daadwerkelijke inkomensgegevens,
wordt deze lening kwijtgescholden.
Pas bij kwijtschelding van de lening
is er sprake van een definitieve
vermogensovergang en daarmee
van fiscaal inkomen. Op dat moment
krijgt de ondernemer echter geen
geld meer er is enkel nog sprake
van een papieren inkomen.
Zeker als in een jaar de Bbz
over een aantal jaren wordt
kwijtgescholden, kan dat leiden
tot een éénmalig fors papieren
inkomen. Daardoor kan de

ondernemer ineens geen recht meer
hebben op Zorgtoeslag, Huurtoeslag
of andere inkomensafhankelijke
regelingen, terwijl de ondernemer
dat wel zou hebben gehad als de Bbz
gewoon jaarlijks bij het inkomen zou
zijn geteld.
Om dat op te lossen wordt
vanaf 2017 kwijtgescholden
Bbz fiscaal aangemerkt als
eindheffingsbestanddeel voor de
Loonheffing. Dat is een techniek
waardoor de uitkeringsinstantie wél
Loonbelasting dient af te dragen
over de kwijtschelding van de Bbz,
maar waardoor de kwijtschelding
geen onderdeel meer uitmaakt van
het Inkomen van de ondernemer.
De kwijtschelding van de Bbz heeft
daardoor dus geen invloed meer op de
inkomensafhankelijke toeslagen.
Voor de oudere jaren bleef
het probleem echter bestaan.
In eerste instantie wilde de regering

ook niet denken over een
overgangsregeling. Onlangs
echter heeft de Staatssecretaris
van Financiën op vragen van
de Tweede Kamer aangegeven
17 miljoen vrij te maken voor een
compensatie voor de jaren 2014,
2015 en 2016. Er komt dus alsnog
een overgangsregeling. Hoe deze
compensatie er uit gaat zien is nog
niet duidelijk. Wij houden het voor
u in de gaten!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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aan
Murad Baker

Het is
vakantie!
Lig jij nu ook lekker in het
zwembad, of ga je misschien
al bijna op vakantie?
Afgelopen week hebben de
middelbare scholieren vakantie gekregen en eind deze
week is het ook zover voor
alle basisschoolleerlingen.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Murad Baker
17 jaar
Dendron College Horst
Venray

Heb je een bijbaantje?
Nee, op dit moment heb ik geen bijbaan.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word van meer dingen heel enthousiast, maar ik denk dat ik vooral heel
enthousiast word van feestjes met
mijn vrienden.
Wat wil je later worden?
Ik wil al heel lang heel graag advocaat
worden. Daarom ga ik volgend jaar
ook rechten studeren aan de HAN in
Nijmegen.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby is gamen. Het spel
Naruto (een Japans spel), Fortnite
en Call of Duty vind ik heel leuk om
te spelen. Daarnaast vind ik uitgaan
met mijn vrienden ook heel gezellig. Ik ga dan meestal naar café
De Lange in Horst en soms naar een
festival.

Wat is je leukste vak op school?
Ik vind twee vakken echt super leuk op
school. Het is moeilijk om te kiezen tussen geschiedenis en Engels. Ik denk dat
ik dan toch geschiedenis het leukste
vind, omdat je dan waargebeurde dingen bestudeerd en verbanden legt tussen verschillende gebeurtenissen.
Wat is het beste wat je hebt bereikt
op school?
Het Spektakel presenteren op het
Dendron College in Horst is het beste
wat ik heb bereikt op school. Bij het
Spektakel treden leerlingen en personeel van het Dendron College op
met verschillende acts, zoals cabaret,
zang, dans, goochelen en acrobatiek.
Dat was echt super leuk om te doen.
Het was iets dat ik eigenlijk nooit
meer ga vergeten.
Wat zou je ooit nog een keer over
willen doen?
Het lijkt me leuk om weer een jaartje groep 8 te doen, omdat ik toen
veel meer vrije tijd had dan dat ik nu
heb. Dan kan ik na school nog lekker
gamen met vrienden.

Wie zijn jouw helden?
Mijn helden zijn drie personen.
Mijn ouders en één van mijn ooms.
Mijn ouders omdat ze echt allebei
geweldige mensen zijn, en mijn oom,
omdat ik het al sinds kleins af aan
heel goed met hem kan vinden.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Dat was een tijdje geleden, toen ik
iemand van mijn vrienden hielp met
het leren voor geschiedenis. Ik vind
geschiedenis namelijk een heel leuk
vak.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen, is dat ik mezelf moet
blijven, onder welke omstandigheden
dan ook. Op het einde van de dag ben
en blijf ik mezelf en niemand anders.
Dat vind ik echt heel belangrijk.
Waar ben je het meest trots op?
Ik denk dat ik gewoon trots ben op het
leven dat ik leid. Ik heb namelijk een
geweldige familie, heb genoeg vrienden en ik voel me altijd wel goed.

Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest, is op vakantie naar Irak, naar
mijn familie. Ik ben zelf in Nederland
geboren, maar mijn ouders komen
daar vandaan.
Wat is je grootste blunder?
Mijn grootste blunder was op de
allereerste schooldag van de middelbare school. Ik kreeg een bloedneus,
dat vond ik toch wel ongemakkelijk,
omdat ik mijn klas toen nog niet zo
goed kende.
Heb je een verborgen talent?
Ik praat best wel makkelijk voor een
grote groep, dat is iets wat niet iedereen zo makkelijk vindt. Ik ben in april
van dit jaar in de debatwedstrijd, de
beste debater van het Dendron College
geworden.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Het meest zenuwachtig was ik voor
mijn examens die ik net heb gedaan,
daarnaast ben ik eigenlijk niet zo vaak
zenuwachtig.

Afgelopen week hebben de
middelbare scholieren van het
Raayland College hard geleerd
voor de proefwerkweek en
donderdag was het dan eindelijk zover, we hebben vakantie!
Ik leverde donderdag mijn
allerlaatste toets van natuurkunde in en ik liep samen met
mijn vriendinnen de school uit,
voor heel veel kinderen het
mooiste moment van het hele
schooljaar. Met een blij gevoel
stapte ik op de fiets om de
vakantie te gaan vieren. Nu
hebben we zeven weken lang
vakantie. Ook de kinderen die
een herkansing mochten
maken, hebben afgelopen week
de uitslag gekregen en mogen
nu gaan genieten van hun
welverdiende vakantie. Voor de
kinderen van het vmbo in
Maastricht is dat wel anders, zij
zitten nog steeds in onrust af te
wachten of ze een diploma gaan
krijgen.
Voor iedereen is de vakantie
anders: de één gaat op vakantie, de ander gaat niet op
vakantie.
De één houdt weer van een
relaxvakantie en doet het
liefste niet zo veel, de ander
houdt weer van een actieve
vakantie en wil graag leuke
dingen doen. Ik ga dit jaar op
vakantie naar Italië. Ik houd het
meeste van een actieve vakantie, maar ik vind het natuurlijk
ook heel leuk om een dagje
naar het strand te gaan. Het
belangrijkste is dat je kan
genieten van je vakantie samen
met familie en vrienden, op wat
voor een manier dan ook!
Anne
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Mantelzorgers

Cursus
‘Blijf in balans’
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IVN organiseert cursus
Landschapsgids Maasdal
Het IVN organiseert van oktober tot februari een cursus Landschapsgids Maasdal. In dertien bijeenkomsten
leren de deelnemers alles over het Maasdal en hoe ze groepen door het landschap kunnen gidsen.

Synthese organiseert in juli de cursus ‘Blijf in balans’ voor mantelzorgers uit Venray en Horst aan de Maas. De cursus vindt plaats bij
Synthese in Venray.
“Zorgen voor een naaste met een
ziekte of beperking kan veel voldoening geven. Het langdurig zorgen
kan echter ongemerkt zwaarder
worden. Om het zorgen op langere
termijn goed vol te houden, kan een
cursus ‘Blijf in Balans’ waardevol
zijn”, aldus Synthese.

Handreikingen
“Het kan overbelasting voorkomen. Je krijgt handreikingen aangeboden en kunt ervaringen en tips
uitwisselen. Thema’s die aan de orde
komen zijn: keuzes maken, hoe zorg
je voor meer energie en grenzen
stellen.”

De cursus wordt gegeven op
maandag 16, 23 en 30 juli van
19.00 tot 21.00 uur. Er zijn geen
kosten aan de cursus verbonden.
Aanmelden kan tot 10 juli. De cursus gaat door met minimaal vijf
en maximaal twaalf deelnemers.
Bij meer aanmeldingen, komt er
een wachtlijst voor de volgende
cursus.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het
Steunpunt Mantelzorg Venray via
de mantelzorglijn telefoonnummer 0478 51 73 90 of per mail via
mantelzorg@venray.nl

Presentatie

Terugblik
Match on Tour
Match on tour bezocht donderdag 28 juni het wijkgebouw den
Hoender in de wijk Zuid-West. De stichting gaf een presentatie over
haar werkzaamheden.
Tijdens de bijeenkomst vertelde
Match voor vrijwilligers de aanwezigen waar de stichting mee bezig
is en voor wie. De presentatie was
gebaseerd op de drie pijlers van
Match: verbinden, waarderen en
opleiden.

Gesprekken
met vrijwilligers
Er werd onder andere gesproken over de website, persoonlijke
gesprekken met vrijwilligers op
kantoor en bezoeken op afspraak.
Voor persoonlijke begeleiding bij het
vinden van vrijwilligerswerk heeft
Match vrijwilligerscoaches opgeleid,
die beschikbaar zijn voor begeleiding. Waarderen gebeurt via Match &
Catch permanent en op 7 december,
de Nationale dag van de vrijwilliger,
wordt de Pluum gehouden, waar

15 juli
juli aanstaande
aanstaande houden
15
houdenwe
we

weer een
een kofferbak
kofferbak verkoop
weer
verkoop
opde
de mooie
mooie wielerbaan
wielerbaan van
op
vanhet
het
Thyas complex aan de Minister
Thyas complex aan de Minister
Calsstraat 9 in Panningen.
Calsstraat 9 in Panningen.
Wij zijn open van 9 uur tot 15 uur.
tot 15
uur.
Wijentree
zijn open
9 uur
De
is totvan
12 jaar
gratis
en vanaf
De entree
tot per
12 jaar
gratis
en vanaf
12 jaaris€2,persoon
kosten
12 jaar €2,- per
kosten
€8,-persoon
voor auto
€10,standhouders
€8,- voor
auto
€10,standhouders
voor bus voor meer
info of
boeken
voor bus voor meer info of boeken
0624452810//0651890760

0624452810//0651890760
mail heldensweb@outlook.com

mail heldensweb@outlook.com

www.heldensmarkten.nl

www.heldensmarkten.nl

genomineerde vrijwilligers extra in
het zonnetje worden gezet.
Het opleiden wordt gedaan via
allerlei trainingen. Deze onderwerpen worden aangedragen door
vrijwilligers naar behoefte en gepresenteerd door vrijwilligers of uitgenodigde specialisten. Verder kwam
aan de orde met welke organisaties Match samenwerkt, zoals
de gemeente, Synthese en het
Werkleerbedrijf in maatschappelijke
projecten. Tot slot werden de aanwezigen uitgenodigd binnen hun netwerk aan te geven dat Match voor
vrijwilligers graag langs komt om te
vertellen over hun werkzaamheden
en bedoelingen.
De volgende Match on Tour vindt
plaats op donderdag 30 augustus in
wijkcentrum ’t Stekske Landweert in
Venray van 20.00 tot 22.00 uur met
het thema ‘Hoe gaat het met u’.

IVN Regio Maasdal organiseert
de cursus Landschapsgids Maasdal.
De cursus biedt een brede basiskennis
over onder andere geologie, vegetatie, cultuurhistorie en landschapsinrichting van het Maasdal, het gebied
tussen Venlo en Nijmegen en tussen
de Peel en de Duitse grens. Daarnaast
is in elke les aandacht voor technieken
om een groep door een landschap te
gidsen en voor overdracht van kennis
en inzichten.
Het doel van de cursus is om
maximaal 24 cursisten op te leiden tot
landschapsgidsen die zelfstandig een
landschapsexcursie kunnen ontwerpen, uitzetten en begeleiden. De cur-

sus omvat acht lesdagen op zaterdag,
vier lesavonden op donderdag en één
zaterdagochtend. In de lessen, gegeven door ervaren docenten, komt de
theorie aan bod. Verder gaan de cursisten regelmatig naar buiten waar het
geleerde in praktijk wordt gebracht.
De cursist ontwerpt in de loop van de
cursus een landschapswandeling dat
als afstudeerwerkstuk dient.
De lessen zijn gepland op de volgende zaterdagen: 13 oktober, 27
oktober, 10 november, 2 maart (ochtend), 16 maart, 6 april, 27 april, 11
mei en 7 juni en de volgende donderdagavonden 29 november, 17 januari,
7 februari en 21 februari. De cursus

sluit op de laatste dag af met een presentatie van de ommetjes en de uitreiking van het cursuscertificaat.
Geïnteresseerden kunnen zich
voor 1 september aanmelden bij
cursus-coördinator Cora Oosendorp,
coraoostendorp@gmail.com van IVN
de Maasdorpen. De kennismakingsavond is op donderdag 27 september
om 19.30 in ‘t Zoemhukske in Horst.
Meer informatie over de inhoud van
de cursus en de invulling van de
cursusdagen staat op de website
www.ivn-geysteren-venray.nl (onder
de tab cursussen) of kan men verkrijgen bij de cursus-coördinator,
coraoostendorp@gmail.com

Traning voor volwassenen

Opkomen voor jezelf
Synthese organiseert in september, oktober en november een training Opkomen voor jezelf voor volwassenen.
Voel je je ook niet altijd op je
gemak in gezelschap? Vind je het
weleens moeilijk om voor jezelf op te
komen? Vormt dit soms een belemmering in de omgang met anderen?
“Hiervoor biedt de training Opkomen
voor jezelf voor volwassenen uitkomst. Je komt mensen tegen die met
dezelfde vragen te maken hebben.

In de training wordt geoefend met
relevante situaties en hoe je hiermee kunt omgaan. Een opluchting
om te merken dat je niet de enige
bent”, aldus Synthese. De training
wordt gegeven bij Synthese aan de
Leunseweg in Venray. De trainingsdata zijn op de woensdagen 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21

november. De training duurt telkens
van 19.00 tot 21.00 uur. Er zijn geen
kosten verbonden aan de training en
aanmelden kan tot 21 september.
Voor meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met
Marjo Raijmakers, groepswerkvenray@synthese.nl en kijk voor meer
informatie op ww.synthese.nl
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Samenwerking IVN en
Fietsvierdaagse
De Fietsvierdaagse Venray vindt dit jaar plaats van dinsdag 24 juli tot en met vrijdag 27 juli. Elke dag zijn er
routes van 30, 45 en 60 kilometer. Ook dit jaar draagt IVN Geijsteren–Venray haar natuursteentje bij aan het
fietsfestijn, laat de organisatie weten.

Duizenden deelnemers stappen
tijdens dit evenement op de fiets om
te genieten van Venray en omgeving. Op woensdag 25 juli en voor
de eerste keer op vrijdag 27 juli is er
een speciale tocht van 18 kilometer
voor de jeugd met een extra natuurlijk tintje. Deze tocht is ook uitermate
geschikt voor mensen in een scootmobiel. De start en finishlocatie is bij
De Witte Hoeve in Venray.
De deelnemers komen op
woensdag door de plaatsen Wanssum

en Geijsteren. Er is een halteplaats
bij zaal De Kei in Geijsteren. Deze
tocht, speciaal voor kinderen en
hun begeleiders wordt voor de
negende keer gehouden om ook
jongeren enthousiast te maken
voor de fietsvierdaagse. Nieuw is
de extra route van 18 kilometer op
vrijdag. De stop is bij het Pelgrimshuis
in Smakt. De routes gaan door
een groene omgeving en voor de
kinderen heeft IVN Geijsteren weer
haar natuursteentjes aangeleverd. Bij

de Witte Hoeve kunnen de kinderen
genieten van de kinderspelen.
Al bijna traditiegetrouw krijgt de
Fietsvierdaagse ook dit jaar weer de
ondersteuning van IVN GeijsterenVenray. Onderweg bieden gidsen van
IVN Geijsteren-Venray de deelnemers
de mogelijkheid om even iets anders
te doen dan fietsen, namelijk genieten van al het moois dat onder of
rond het water leeft. Bij terugkomst
op de finishlocatie zijn er volop activiteiten voor de kinderen.

Excursie De Rake Kwasten
Schildersgroep De Rake Kwasten nodigde onlangs hun collega AVOS-leden uit om hun expositie in
de Bleek te komen bekijken en om vervolgens een wandeling te maken naar hun atelier op het
Annaterrein. Paul Reiniers, ook AVOS lid, bood spontaan aan om van die wandeling een kunstroute
te maken met hem als gids. Dit maakte het programma compleet. De Rake Kwasten, Kees Moerkerk,
Anton Biemans, Peter Peeters en Wim (G) Custers, vertelden aan de ruim twintig aanwezigen over
hun (amateur-) kunstschilderwerk, over het werken in acryl, olieverf en combinaties hiervan, over
hun favoriete kunstenaars en over gevolgde of nog te volgen cursussen. De gids leidde de deelnemers naar het Annaterrein. Hij vertelde onderweg over kunst in de Bleek, over het museum de
Borggraaf, over het plein bij het museum, over het Stadspark, over de Engelse tuin en over de Hoven
van Jerusalem. Bij het atelier aangekomen werd een indruk gegeven van het atelier en wat daar aan
kunst nog meer wordt gepresteerd. Daarna werd in dichtvorm uitgelegd wat ‘de muur’, die tijdens
het evenement Schijt aan de Grens door De Rake Kwasten werd opgericht, aan voorstellingen laat
zien. “Na dank aan de gastheer Guus Seibert ging iedereen met wat extra kunstbagage naar huis.
Kortom deze activiteit was weer raak”, aldus De Rake Kwasten. (Foto: Willem van Riet)
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Gezellig druk

Eerste prijs voor
Marcel Classens en
Highlight

Pannatoernooi in
Oranjebuurt
In de Oranjebuurt in Venray werd zondag 1 juli voor de eerste keer een pannatoernooi georganiseerd door de
bewoners.

Door: Ruitersportvereniging De Eendracht
Marcel Classens van De Eendracht uit Castenray heeft zondag 1 juli
een selectiewedstrijd dressuur gewonnen in Horst. Hij kwam uit in de
klasse M1.
De selectiewedstrijd dressuur
werd verreden op de terreinen
van de Kasteelse Bossen in Horst.
De organisatie was in handen van
Ruiterclub Wittenhorst uit Horst.
Marcel Classens was met zijn paard
Highlight van de partij. Hij kwam

uit in de klasse M1 en reed onder
stralende weersomstandigheden een zeer goede proef. De jury
beloonde zijn proef met 204,5 punten. Het eindresultaat was een eerste prijs met slechts een half puntje
meer dan de nummer twee.

Vier klassen

Open Nederlands
kampioenschap
stockcars
Modelstockcarclub De Peeldrivers organiseert op zondag 8 juli het
Nederlands kampioenschap Modelstockcars op modelraceway Venray.
Er verschijnen zo’n vijftig rijders aan de start in vier verschillende klassen.
Tom Voermans, Sander Brugmans,
Paul Goumans, John van Veghel, Niels
Hermsen en Niek Spronken hadden dit
jaar het idee om in de Oranjebuurt een
pannatoernooi te organiseren. Zo willen zij kinderen uit de Oranjebuurt
zoveel mogelijk samen laten buitenspelen en lekker laten voetballen.
“De eerste editie was meteen
een groot succes”, aldus de wijk.
Negentien teams hadden zich ingeschreven en hebben tegen elkaar

gespeeld in diverse poules. “Het weer
was natuurlijk fantastisch waardoor er
ook veel bezoekers kwamen kijken.”
Alle deelnemers kregen een goodiebag en voor de winnaars waren er
bekers.
De organisatie: “Het leek wel of
alle kinderen uit de Oranje buurt mee
gedaan hebben, want het was gezellig
druk op het schoolplein van de Petrus
Banden School.” De Petrus Banden
School ondersteunde dit nieuwe initi-

atief door het schoolplein en andere
faciliteiten ter beschikking te stellen.
De overige hulp kwam van vrijwilligers en sponsoren. Tussen de wedstrijden door konden de kinderen uit
de Oranjebuurt nog gebruik maken
van een springkussen en was er een
voetbalspel.
De organisatie laat weten dat ze
ook weer voor volgend jaar gaat bekijken wanneer er een tweede editie
georganiseerd kan gaan worden.

(A d ve r to r i a l )

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van
Pamela. Na een re-integratietraject werkt Pamela alweer twee maanden met veel plezier op de afdeling
Financiën, Planning & Controle bij de gemeente Venray. Daar werkt ze als medewerker financieel beheer.
Dat Pamela plezier in haar werk heeft, blijkt uit het enthousiasme waarmee ze vertelt over haar huidige
werkgever, haar collega’s en haar werkzaamheden. Pamela is veel bezig met de crediteurenkant en sinds
kort ook de salarisadministratie. Ondanks dat ze nog maar net begonnen is als medewerker financieel
beheer, heeft ze het nu al goed naar haar zin. Ze vindt het werk leuk, heeft hele fijne collega’s en ze
heeft het gevoel weer dat ze meetelt. Nieuwsgierig hoe Pamela deze samenwerking ervaart?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.

Deze klasse bestaan tijdens dit NK
uit witdakkers, geeldakkers, blauwdakkers en rooddakkers. De klasse
rooddakkers zijn de grote mannen in
de modelstockcarwereld. Deze toprijders behalen met hun relatief kleine
racewagens topsnelheden van zo’n
80 to 90 kilometer per uur op het racecircuit van de Peeldrivers. Omdat het
een open kampioenschap is, zullen er
dit jaar ook zo’n twaalftal Engelse rijders overkomen om zich te meten met
de top van Nederland. Diverse rijders
uit Nederland gaan ook jaarlijks naar
Engeland om daar deel te nemen aan
het British kampioenschap.

Grote namen
uit Limburg
Een modelstockcar is te vergelijken met de grote stockcars die
onder andere hun wedstrijden rijden op het grote Raceway Venray.
Stockcars zijn echter nagebouwd op
schaal 1:8. Op dit open Nederlands
kampioenschap komen ook enkele
grote namen uit Limburg aan de start,

zoals Gijs Verkoijen uit Wanssum,
Sven Versteegen uit Melderslo, Jeroen
Janssen uit Sevenum en Davy Wilms
uit Maasbracht. Om goed te kunnen
presteren op zo’n grote wedstrijd is het
belangrijk de auto zo goed mogelijk af
te stellen en de goede bandenkeuze
te maken. Maar ook een beetje geluk
moet een kampioen hebben om met
deze hoge snelheden te proberen een
aanrijding met andere rijders te voorkomen. De Europees kampioen 2018
Maikel Rutten uit Pannerden verschijnt
in Ysselsteyn ook aan de start
Zaterdag 7 juli zijn er de trainingen van 12.00 tot 17.00 uur. Zondag
8 juli start om 10.00 uur de voorronde.
Na de voorrondes worden de beste
24 rijders bekend en deze gaan om
14.00 uur strijden in de kwartfinales.
Hierna gaan de beste twaalf rijders
door naar de halve finales. De grote
finale waar de beste zes rijders aan de
start verschijnen, begint om 16.45 uur.
Modelraceway Venray van de
Peeldrivers ligt aan de Peelweg 47
in Ysselsteyn. De entree is op beide
dagen gratis.
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Iedereen mag meedoen

Open Podium Venrays
Mannenkoor
Het Venrays Mannenkoor houdt op donderdag 5 juli een Open Podium op de Grote Markt in Venray.
Hiermee sluit zij net als voorgaande jaren haar repetitieseizoen af.

cultuur 15

Chris Jagger
naar Venray
Chris Jagger, de jongere broer van Rolling Stones-zanger Mick
Jagger, komt naar Venray. Op vrijdag 28 september geeft hij samen met
zijn band The Rock Kronies een optreden in Schouwburg Venray.
Chris Jagger en The Rocking
Kronies zijn slechts op vijf plekken te zien en daar is Venray er één
van. “Chris schreef nummers mee
met de bandleden van de allergrootste rockband allertijden”, aldus
de Schouwburg. Albums van The
Rolling Stones waar werk van Chris
in verweven zit zijn ‘Dirty Work’ en
‘Steel Wheels’. De jongere Jagger
werkte daarnaast samen met namen
als Bob Dylan, David Gilmour en

Eric Clapton. De programmeur,
Maarten van Erp, van Schouwburg
Venray geeft aan ontzettend trots
te zijn dat deze artiest in het programma van de schouwburg staat.
Het staconcert van Chris Jagger
is op vrijdag 28 september om 20.00
uur in Schouwburg Venray. In het
concert komt onder andere werk
voorbij van zijn album ‘All The Best’
waaronder de duetten met Mick
Jagger.

Fotospeurtocht
tijdens
Kunstmarkt
Venrays Mannenkoor organiseert een meezingavond, die wordt
geopend met enkele nummers van
het mannenkoor zelf. Daarna is het
podium vrij voor iedereen die van
zich wil laten horen: eenlingen, duo’s,
grotere groepen, alles kan. Met of
zonder begeleiding, karaoke of playback. bezoekers kunnen een mix van
Nederlandstalige meezingers, popnummers en rockmuziek verwachten.

Van het koor gaan de verschillende
ensembles binnen het koor hun bijdrage leveren.
Daarnaast houdt het Venrays
Mannenkoor op zaterdag 22 september een concert samen met
No Borders Show Chorus in
Schouwburg Venray. Naast het Venrays
Mannenkoor en het No Borders Show
Chorus isook gemengd kwartet Angels
en Demons aanwezig en de top van

de mannelijke Nederlandse barbershop. Ook het recent opgerichte koor
Momentum met internationale zangers en Nederlands kampioenskwartet
Men2B zijn erbij. Voorafgaand aan dit
concert worden overdag workshops
gegeven. Het Venrays Mannenkoor
heeft vier coaches uit de koorwereld
bereid gevonden om deze workshops
te geven. De workshops zijn voor
beginnende en geoefende zangers.

Tijdens de achtste editie van de Kunstfladder Kunstmarkt in Venray
vindt ook een fotospeurtocht plaats. De markt wordt gehouden om zondag
8 juli van 11.00 tot 17.00 uur.

Pop Up Galerie LIHVE
opent deuren
Pop Up Galerie Let it Happen in Venray (LIHVE) opent vrijdag 6 juli haar deuren in Venray voor een expositie. Verschillende kunstenaars laten hier deze zomer hun werk zien. De opening is om 17.00 uur in het pand
van Kapelaanspad 38 in Venray.
Thea van Herpt (bronzen beelden), Louis La Rooy (glaskunst),
Saskia Weerepas (schilderijen) en
Miriam Meulepas (beelden, installaties en assemblages) laten deze
zomer zien wat ze in huis hebben in
de Pop Up Galerie. LIHVE staat open
voor diverse vormen van kunst en
creativiteit: van beeldhouwwerk,
tot sieraden, van graffiti tot tattoo art, voor ieder kunstwerk is er
plek. De werkgroep LIHVE probeert

op deze manier diverse kunstenaars
met totaal andere uitgangspunten en
creatieve ideeën samen te brengen in
leegstaande winkelpanden.
Primair richt de organisatie zich
op lokale en regionale kunstenaars,
maar ook bekende kunstenaars van
elders worden uitgenodigd om hun
beste werk in Venray te laten zien en
ten verkoop aan te bieden. De eerste
expositie duurt tot begin september
en is een voorbeeld voor wat uit moet

groeien tot een permanente verschijning in Venray Centrum. De galerie
is geopend op vrijdagen van 14.00
tot 20.00 uur, op zaterdagen van
11.00 tot 16.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 16.00 uur. De organisatie van LIHVE is in handen van de
gelijknamige werkgroep. De werkgroep LIHVE werkt onder toezicht van
Stichting Cultura Venray. Kijk voor
meer informatie op www.lihve.nl of
www.culturavenray.nl

Tijdens de kunstmarkt staan
ongeveer zestig kunstenaars op het
Schouwburg- en Henseniusplein, die in
TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN marktkramen hun kunst presenteren,
demonstreren en verkopen. Tijdens
Voor al uw dakwerkzaamheden
de kunstmarkt kan iedereen meedoen aan een fotospeurtocht, waarbij
je een kunstzinnige prijs kunt winnen.
Deelnemers zoeken aan de hand van
T 0478 533702 • M 06 54366249
dakwerkzaamheden
foto’s een aantal kunstwerken die op
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
de kunstmarkt te zien zijn, en noteT 0478 533702 • M 06 54366249
ren de naam van de kunstenaar die
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
het gemaakt heeft. Het formulier kan

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw

T 0478 533702 • M 06 54366249

worden ingeleverd bij de infokraam.
Deelnemers maken kans op een
mozaïekworkshop bij atelier Hart voor
Kleur. Er is er nog meer te beleven op
de kunstmarkt. Er zijn verschillende
kunstenaars die live werken tijdens
de kunstmarkt, er zijn workshops voor
groot en klein, en bij de Kleurdoos kan
iedereen zich de hele dag gratis laten
schminken. Toegang tot de kunstmarkt
is gratis. Kijk voor meer informatie
op www.kunstfladder.nl en
www.facebook.com/kunstfladder
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Derde editie Smartlappenfestival

‘Spontane polonaise is niet uitgesloten’
Smartlappenkoor de Sjanellekes houdt op zaterdag 7 juli voor de derde keer een smartlappenfestival in het centrum van Venray. Vanaf 13.00 uur
treden verschillende koren op en vanaf 17.00 uur is er een straatfestival met alle koren.

Smartlappenkoor de Sjanellekes
werd opgericht in 2001 in Venray.
“Een paar dames van de tennisclub
hadden op een feestavond het idee
om te starten met zo’n koor”, vertelt voorzitter Colien Jacobs. Het koor
bestaat uit 39 dames, inclusief dirigente Gerdie Alards. Iedere maandagavond wordt er gerepeteerd. “Maar we
hechten net zoveel waarde aan andere
activiteiten dan zingen”, aldus Jacobs.
“We delen lief en leed met elkaar en
houden bijvoorbeeld een jaarlijkse
Sjanellendag. Onlangs zijn we nog
met z’n allen naar een concert van
De Toppers geweest bijvoorbeeld.”
Het koor kent weinig verloopt en heeft

nog steeds een wachtlijst.
De Sjanellekes zingen onvervalste
smartlappen en Nederlandstalige
levensliederen. “Die zijn voor iedereen
toegankelijk en bereiken een groter
publiek dan je denkt”, aldus Jacobs.
“Smartlappen zijn herkenbaar. Publiek
kan gemakkelijk meezingen met dit
genre muziek en dan is het al gauw
feest.” Het koor zingt alles zonder
tekstboeken, waardoor er veel contact
is met het publiek. “Ook betrekken we
het publiek bij het optreden door onze
acts.”
Het eerste smartlappenfestival van
het koor werd georganiseerd bij het
15-jarig bestaan. Maar dat is niet het

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!

enige optreden van de Sjanellekes:
als ze willen, kunnen ze ieder weekend ergens op het podium staan.
“We treden het hele jaar door in heel
Nederland op”, aldus de voorzitter.
“In Venray waren we wel bekend als
koor, maar we hadden ons nog niet
vaak gepresenteerd voor het grote
publiek.“ Voor het koor een reden om
in het centrum van Venray, met medewerking en steun van Venray Bloeit,
Venray Centraal, ondernemers en een
gedeelte van de de Horeca, Venray
kennis te laten maken met de smartlap en natuurlijk met de Sjanellekes.
Dit jaar doet een tiental koren
uit heel Nederland mee aan het

een huisconcert van de Sjanellekes,
wordt hier ook bekendgemaakt. Het
avondprogramma wordt verzorgd
door de smartlappenband Trane met
Tuite op het hoofdpodium. Een dj
draait in de tussentijd smartlappen en
Nederlandstalige muziek. “Feest dus”,
aldus Colien.
Het festival is bedoeld voor jong
en oud. Jacobs: “En of je nu houdt
van smartlappen of niet, je wordt als
het ware meegesleurd in de leuke,
ongedwongen sfeer die smartlappen
oproept. Dat is ook de sfeer die we
willen bereiken: iedereen, publiek of
deelnemer, een gezellige ongedwongen dag bezorgen waarbij spontane
polonaises niet uitgesloten worden.
Als we zien dat het publiek meezingt,
meedeint en een dansje waagt en ook
alle koorleden met plezier hun optreden verzorgen, is onze opzet geslaagd
en zetten we Venray op de kaart.”
Het is de derde keer dat het festival georganiseerd wordt. Veel is er
sinds het eerste jaar nog niet veranderd, geeft Jakobs aan. “Het raamwerk voor de invulling van deze dag
smartlappenfestival. De deelneis vanaf het eerste moment goed
opgezet en ieder jaar wordt een festimende koren zijn De Boa’s uit
Amersfoort, Uit het leven gegreval geëvalueerd en mogelijke verbeterpunten meegenomen voor een
pen uit Hoevelaken, Huur Os uit
volgende editie. Wij streven altijd
Grubbenvorst, Amor uit Den Bosch,
naar perfectie en voeren dat ook door
Schoen Luuj uit Venlo, Now Weej uit
in de organisatie van deze dag. Het
Venray, De Golden Liesjes en de De
moet goed zijn en anders gaat het
Rooyse Dommelklanken. De driehonniet door.” De tombolawinkel op de
derd koorleden worden ontvangen in
de foyer van de schouwburg en treden hoek van de Schoolstraat en De Bleek
groeit ieder jaar en wordt telkens
daarna vanaf 13.00 uur op op negen
mooier, merkt het koor. Bezoekers
plekken in het centrum van Venray.
kunnen hiervoor tot 17.30 uur een
Het hoofdpodium staat op de Grote
lootje kopen. “En vergeet onze vrijwilMarkt. Om 17.15 uur vindt een laatste
optreden plaats van de Sjanellekes
ligers niet die ieder jaar weer meezelf, samen met alle deelnemende
werken en zonder wie de dag niet
koren. De hoofdprijs van de tombola,
mogelijk zou zijn.”

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

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.

Livemuziek van Saull in het park
Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

Muziekstudio Saull hield op zondag 1 juli een concert in het park bij de Grote Kerk Venray onder
de naam Saull @ The Park. Studenten van de muziekstudio lieten hun zangkunsten horen onder
begeleiding van pianist Maartje Smedts. Saull organiseerde het concert in samenwerking met
gastrobar Tof. De weergoden waren de organisatoren goed gezind. De optredens vonden namelijk
allemaal plaats onder een stralend zonnetje.
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Kunstenares wil schoner Venray

Tussen kunst en kots
Kunstenares Helmie van de Riet uit Hegelsom is tien dagen ‘artist in residence’ bij Cultura Venray.
De eerste dag dat ze in het centrum van Venray rondliep viel het haar meteen op: overal braakselvlekken.
Donderdagochtend 28 juni prijkte er ineens in iedere vieze vlek een prikker met een schuursponsje. “Ik wil
bewustwording creëren”, aldus Helmie.

mensen goed zijn zoals ze zijn, je
hoeft niets van jezelf uit te gummen.”
Eén van de thema’s die vaak
terugkomt in haar eigen werk als
beeldend kunstenaar is het menselijk
lichaam. “Ik vind het onvoorstelbaar
hoe dat allemaal in elkaar zit.
Dat fascineert me”, legt ze uit.

‘Iets van ons
allemaal’
Ze koos voor haar periode als
‘artist in residence’ bij Cultura Venray
voor het niet voor de hand liggende
thema ‘kots’. “Overgeven of braken klinkt heel vies, maar het is iets
dat bij het menselijk lichaam hoort.
Iedereen heeft het wel eens gedaan,
het is iets van ons allemaal.” Het
onderwerp kwam niet zomaar uit de
lucht vallen. “Mensen die hier vaak
komen valt het misschien niet op,
maar er liggen ontzettend veel van
deze smerige plakkaten in het centrum. Ik liep hier door het centrum en
keek toevallig naar de grond. Eerst
zag ik één kotsvlek en toen alweer
een. En weer een. Binnen een paar
honderd meter heb ik wel vijftien van
die plakkaten zien liggen. Dat is een
ding, dacht ik meteen. Ik wist dat ik
daar iets mee wilde doen in mijn tijd
als artist in residence.”
Helmie van de Riet is kunstenares
en heeft haar eigen atelier Zonder
Gum. Ze geeft onder andere tekenles,

teambuilding en workshops aan
kinderen en volwassenen. “Niet te
veel gummen, geef ik hen altijd mee.

De foute lijntjes mag je best laten
staan, anders kun je niet leren van
je fouten. Dat wil ook zeggen dat

‘Mag best wat
schoner’
Ze fotografeerde alle vieze plekken die ze tegenkwam in het centrum en in de nacht van woensdag
27 op donderdag 28 juni ging ze
met haar schoonzusje op pad om
alle braakselplekken te markeren
met een prikker met een spuurspons. Meer dan driehonderd van
die prikkers vonden de bewoners
en bezoekers van het centrum don-

derdagochtend. Een guerilla-actie”,
legt ze uit. “Daarmee wil ik mensen in beweging brengen. Want het
mag best wat schoner hier in het
centrum.” Met de prikkers wil ze de
mensen bewust laten worden van de
viezigheid in het centrum. “Mensen
zijn echt smeerlappen hoor. Maar het
laat ook zien dat de gemeente het
niet opruimt. Het komt van twee
kanten.”

Gesprekken
losmaken
‘Artists in residence’ van Cultura
Venray worden uitgenodigd met het
doel iets blijvends in Venray achter te
laten. “Ik wilde nu juist geen kunstwerk maken, maar iets abstracters”,
legt ze uit. “De prikkers en mijn actie
hebben gesprekken losgemaakt in
het centrum, dat merkte ik de ochtend na de actie al meteen. Ik zie
dat ze erover praten als ze zo’n prikker zien. En dat is precies wat ik wil
bereiken, bewustwording. Want zo
start je een grotere beweging en misschien leidt het wel tot een schonere
uitstraling van Venray.” Mensen aanspreken op hun vieze gedrag, heeft
volgens Helmie weinig zin. “Moet je
ze dan op de schouder tikken en zeggen ‘Moet je hier nu zo nodig kotsen?’. Dat werkt niet.”
Uiteindelijk hoopt Helmie een
aanzet te kunnen geven voor een
andere ‘vibe’ in Venray. “Een nieuwe
energie. Eigenlijk zijn de burgemeester en ik met hetzelfde bezig”, stelt
ze. “De uitstraling van het centrum
veranderen. De burgemeester met
zijn samenscholingsverbod en ik met
mijn actie. Ik zou ook graag eens
met hem van gedachten willen wisselen over het centrum van Venray.
Misschien heb ik nog wel goede
ideeën voor hem.”

FUNGO SUBSTRATES
Wij zoeken:

Vakantie
medewerkers (40 uur)
Poco à Poco in Engelse tuin
Meer dan tweehonderd mensen kwamen zondag 1 juli naar het picknickconcert van
strijkersensemble Poco à Poco in de Engelse tuin in Venray. Het strijkersensemble Poco à Poco staat
onder leiding van Sander Hendrix. Zijn zus Liesbeth Hendrix nam leerlingen mee van haar
vioolschool die met het orkest mee mochten spelen. “Het concert werd enorm gewaardeerd door het
publiek”, aldus de organisatie. “Ook het orkest zelf en de kinderen vonden het samenspelen een
belevenis. Iedereen genoot ervan.” In de pauze vond een interview plaats met een leerling en twee
orkestleden, die vertelden over hun muzikale carrière en hoe zij ertoe zijn gekomen om viool te
spelen. Verschillende stukken van onder andere Purcell en Sibelius werden gebracht en ook het
bekende ‘Rooy mien dörp’. Op 29 juli en 16 september zijn er weer nieuwe evenementen met muziek
en nog meer activiteiten in de tuin.

De organisatie
De organisatie Fungo Substrates produceert houtsubstraat voor de
productie van speciale paddenstoelen zoals Shiitake en Erengii in
onze locatie in Lottum.
Fungo Substrates Lottum is op zoek naar enthousiaste medewerkers
vanaf 16 jaar.
Wil je een afwisselende
vakantie baan die uit diverse
werkzaamheden bestaat,
weet je van aanpakken en wil jij
graag aan de slag in een schone
omgeving en een ambitieus team?
We zoeken (jeugd-)medewerkers
voor de vakantieperiode voor 40
uur per week.

Heb je interesse?
Kom jij graag als vakantiemedewerk(st)er ons team
versterken, neem dan contact op
met Luc Heldens.
Telefoon: 06-57 88 33 76
of mail naar
l.heldens@fungosubstrates.com
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Agenda t/m 12 juli 2018
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Ontbijtseminar: ontslagzaken en
vergoedingen

Kermis Ysselsteyn
Locatie: Ysselsteyn

Tijd: 07.40-09.30 uur
Organisatie: Van Hoef Advocatuur
Locatie: Odapark Venray

Presentatie nieuwbouwproject
Leunen-Zuid
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: dorpsraad Leunen
Locatie: Café 1878

za
07
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Alzheimer Café
Tijd: 19.00-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Venray
Locatie: De Kemphaan Venray

Smartlappenfestival
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: smartlappenkoor De Sjanellekes
Locatie: centrum Venray

di
10
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Kermis Ysselsteyn
Locatie: Ysselsteyn

Dutch open Sheep Dog Trial

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 09.00 uur
Locatie: landgoed Geijsteren

Organisatie: dorpsraad Veulen
Locatie: Hoefslag Veulen

Dutch open Sheep Dog Trial

Kermis Ysselsteyn

Tijd: 06.30 uur
Locatie: landgoed Geijsteren

Locatie: Ysselsteyn

Uitdelen shirts Nijmeegse
Vierdaagse

Kermis Ysselsteyn

Kunstmarkt Kunstfladder

Locatie: Ysselsteyn

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Kunstfladder
Locatie: centrum Venray

Opening Pop Up Galerie

Open dag Bliss

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: Let it Happen Venray
Locatie: Kapelaanspad 38, Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Bliss Kunst Training Coaching,
Meerlosebaan 43, Wanssum

Dutch open Sheep Dog Trial

Dorpsfeest Veulen

Tijd: 06.30 uur
Locatie: landgoed Geijsteren

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Hoefslag Veulen

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

vr
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Locatie: Ysselsteyn

Tijd: 10.00-18.00 uur
Locatie: Schouwburgplein

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

zo
08
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Kermis Ysselsteyn

Speelstad Venray

Zomeravondbridge

Open podium

ma
09
07

Tijd: 19.00 uur
Organisatie:: gemeente Venray
Locatie: hal van gemeentehuis Venray

do
12
07

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

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

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
Terlago is een sfeervol restaurant in het centrum van Horst.
Bij Terlago hebben wij oog voor aandacht. Gastvrijheid staat bij ons
hoog in het vaandel en samen met het team gaan we elke dag voor
een optimale beleving. Wij willen onze gasten laten genieten van een
culinair bezoek, waarin ze zich speciaal voelen.
Met liefde voor het vak geven wij onze gasten persoonlijke aandacht.
Wanneer onze gasten genieten, genieten wij. Bij ons kunt u terecht
voor een van onze koﬃe specialiteiten of een goed glas wijn.
Daarnaast serveren wij in de middag verschillende lunchgerechten
en in de avonduren kunt u zich laten verrassen door onze tapas.

STRANDVAKANTIE, STEDENTRIP
OF EEN ACTIEVE REIS?

Bax steunt
Naar de Top
voor KiKa

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

• zelfstandig werkend kok m/v
• gastheer/gastvrouw
• medewerker afwaskeuken m/v
Meer informatie over deze vacatures staat op www.terlago.nl
Vind je het leuk om bij ons te komen werken?
Stuur je motivatiebrief en CV naar info@terlago.nl
Terlago Bar Restaurant Kerkstraat 9 Horst T 077 - 398 69 78

Proficiat!
Wij zijn trots op jullie!

UW HYPOTHEEK EN VERZEKERINGEN
ALLES DICHTBIJ EN ONDER ÉÉN DAK

De toekomst begint vandaag
0478 690 998 • info@baxfd.nl
www.baxfd.nl
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Nagenieten van Jera
Duizenden liefhebbers van de wat stevigere muzieksoorten konden hun geluk niet op in Ysselsteyn op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 juni. Bij Jera on Air in
Ysselsteyn konden ze helemaal losgaan op hun favoriete muziek én genieten van het prachtige weer. Hier een kleine sfeerimpressie van het festival.

ROERMOND

HEERLEN

WWW.SUPERKEUKENS.NL

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

HORST

compleet met combimagnetron, gaskookplaat, afzuigkap, koelkast,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koel-vriescombinatie, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

197 + 283 + 162 cm

Casali

300 cm

€ 9299,-

Breitner

€ 4199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

