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Scholen zijn weer
begonnen
De scholen zijn weer begonnen. Basisschool De Klimboom in Landweert in Venray kende een bijzondere eerste schooldag, met het in gebruik nemen van het geheel
vernieuwde schoolgebouw. Het nieuwe schooljaar werd daarom feestelijk ingeluid, met onder andere kinderchampagne en een rode loper. Lees verder op pagina 03

Rapport schimmelwijk aangeboden aan Wonen Limburg

Boze Brukske-bewoners: ‘Dit kan zo niet langer’
De gemoederen liepen maandag 20 augustus hoog op bij de overhandiging van het rapport ‘Brukske,
Schimmelwijk’ door de SP en de Actiegroep voor een Gezonde Wijk aan woningbouwcoöperatie Wonen
Limburg. Uit het rapport blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde huurders uit de wijk vocht- of schimmelklachten heeft in zijn woning.
Bijna een jaar deed de SP
en later de ‘Actiegroep voor een
Gezonde Wijk’ onderzoek in ‘t
Brukske naar vocht- en schimmel
problemen in huurwoningen. In
totaal werden er 776 huurwoningen
bezocht en werd er met 446 huur
ders gesproken. Van deze huur
ders klaagden er 210 over vocht- en
schimmelproblemen. Over de aanpak
van Wonen Limburg zijn de huur
ders niet te spreken. Dat blijkt ook

tijdens de presentatie van maandag
20 augustus, die voorafgaand aan het
rapportoverhandiging werd gegeven
door de actiegroep. Namens de SP is
Bert Vermeulen aanwezig. “We wil
len laten zien hoe de problematiek
mensen raakt, hoe het ze heel de dag
bezighoudt en hoe de bewoners tel
kens weer teleurgesteld worden door
Wonen Limburg.” Initiatiefneemster
en Brukske-bewoonster Mariska van
Stelten voegt toe: “Het is in en in

triest. Mensen klagen jaren achter
elkaar en worden niet geholpen, er
wordt niets met de klachten gedaan.”

Gezondheidsklachten
Aanwezige bewoners delen hun
ervaringen. Schimmel- en vochtpro
blemen door het hele huis, slecht
geïsoleerde muren, stucwerk dat naar
beneden komt, en dat met alle gevol
gen van dien. “En het enige dat er
gebeurt, is dat we van het kastje naar

de muur worden gestuurd”, aldus een
bewoonster. Een andere bewoon
ster vertelt geëmotioneerd over de
gezondheidsklachten die haar gezin
oploopt door de schimmelproblema
tiek: “We hebben bij mij thuis alle
maal last van irriterende ogen en
hoestaanvallen. Met mijn zoontje zit
ik minstens één keer in de maand in
het ziekenhuis, omdat hij geen lucht
meer krijgt. We hebben wel contact
gehad met Wonen Limburg, maar er is
niet één keer iemand komen kijken. Er
moet iets gebeuren, mijn zoontje gaat
hier aan onderdoor.”
De bewoners en de actiegroep
zijn het er over eens: “Dit kan zo niet

langer.” De actiegroep heeft daarom
een aantal verwachtingen richting de
woningbouwcoöperatie opgesteld.

Eerst zien, dan
geloven
Van Stelten: “We willen dat
Wonen Limburg de problemen defi
nitief gaat aanpakken en oplossen.
De gevolgschade komt voor rekening
van de verhuurder. De oplossingen
moet Wonen Limburg laten aanslui
ten bij de huurder en er moet wor
den meegedacht over oplossingen
per geval.”
Lees verder op pagina 04
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Vervolgbijeenkomst werkzaamheden
Smakterbroek
Waterschap Aa en Maas is bezig met het maken van toekomstplannen
voor Smakterbroek. In het gebied rond onder andere Smakt en Geijsteren
worden de beken aangepakt en wil het waterschap ervoor zorgen dat het
teveel aan water, bijvoorbeeld door hevige regenval, beter kan worden
opgevangen. In april werden omwonenden al geïnformeerd, maar op
donderdag 5 september vindt er een nieuwe bijeenkomst voor hen plaats.
Tijdens de bijeenkomst op don
derdag 5 september wil het water
schap samen met de omwonenden
de volgende stap zetten. “Hoe krij
gen we de verschillende functies zo
bij elkaar dat het hele gebied er beter
door wordt?”, aldus het waterschap.
“We gaan laten zien wat studies naar
natuurwaarden en waterberging tot
nu toe hebben opgeleverd en hoe

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

dat past bij de andere belangen, met
namen het wonen en de landbouw.
We gaan deelnemers vragen om van
uit verschillende gezichtspunten deze
toekomstbeelden te bespreken en
aan te vullen. Daarnaast wordt hen
gevraagd mee te denken over hoe we
die k unnen bereiken.”

Op zoek naar ruimte
voor water
Het gaat om het gebied tussen
de Maas en de spoorlijn CuijkVenray en tussen Vierlingsbeek en
Geijsteren. Waterschap Aa en Maas
is in overleg met gemeenten Venray
en Boxmeer, provincies NoordBrabant en Limburg, Waterschap
Limburg, natuurbeheerders,
landbouworganisaties en
Rijkswaterstaat bezig met een
nieuw inrichtingsplan voor het
gebied. Dit plan gaat de komende
jaren uitgevoerd worden. In de
voorbereidingen hiervan gaat zij op

zoek naar ruimte voor water en een
goede combinatie van landbouw,
wonen en natuur. Ook wil zij kijken of
ze iets kan doen aan de wateroverlast
in Smakterbroek.
In april werden al wensen van

omwonenden geïnventariseerd.
Uiteindelijk wil het waterschap in de
tweede helft van 2019 een definitief
plan op tafel hebben. De uitvoering
hiervan zal naar verwachting
in 2020 en 2021 plaatsvinden.

Geïnteresseerden kunnen zich aan
melden voor de tweede bijeenkomst
van het waterschap op 5 september
via eopdam@aaenmaas.nl De bijeen
komst vindt plaats in ‘t Pelgrimshuis in
Smakt om 19.30 uur.

Els Hekkenberg
Kris Wijnands

Bedrijventerrein De Hulst

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt
Anne Jakobs
Anne Jeuken

Uitzendbureau OTTO Work Force wil op bedrijventerrein De Hulst I in Oostrum grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten realiseren.
Daarvoor heeft zij een plan ingediend bij gemeente Venray.
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Nieuw plan huisvesting arbeidsmigranten
Het gaat om zestig mobile homes
die in totaal plaats bieden aan
240 arbeidsmigranten. OTTO Work
Force richt zich met het initiatief op
short stay, dus arbeidsmigranten
die maximaal een jaar in Venray
verblijven. Directievoorzitter Frank

van Gool: “In Venray is een groot
tekort aan goede huisvesting voor
arbeidsmigranten. Via OTTO Work
Force zijn in de gemeente al meer
dan duizend arbeidsmigranten aan
het werk. Voor hen willen we goede
huisvesting.”

OTTO is geen voorstander van
grootschalige huisvesting van
arbeidsmigranten in woonwijken,
geeft Van Gool aan. “Daarom hebben
we een plan ontwikkeld voor een
locatie op bedrijventerrein De Hulst I.
De arbeidsmigranten komen met vier

man in een mobile home te wonen,
die door onszelf zijn ontwikkeld. Er
is 24/7 een beheerder op de locatie
aanwezig.”
Omwonenden zijn uitgenodigd
voor een informatieavond over het
initiatief op maandag 27 augustus.

Zorgboerderij Vorsterhand

Pilot zorg-onderwijsarrangement
voor jongeren
Gemeente Venray gaat de samenwerking aan met zorgboerderij Vorsterhand in Sevenum en het Citaverde College in Horst. Zij starten samen een
pilot met als doel om het stijgende aantal jongeren dat dreigt uit te vallen op school, toch binnen het onderwijs te houden. Daarvoor is een
onderwijs-zorgarrangement opgesteld op zorgboerderij Vorsterhand.
Naast gemeente Venray doen
ook de gemeentes Peel en Maas
en Horst aan de Maas mee met de
pilot, die één jaar gaat duren. Aan de
pilot kunnen in totaal tien jongeren
van vmbo- en mbo-scholen deelne
men, drie à vier uit elke gemeente.
Gemeente Venray gaat uit van drie
leerlingen uit Venray.
Deze leerlingen blijven dan in
een buitenschoolse setting, op zorg
boerderij Vorsterhand, onderwijs
volgen, met intensieve maatwerk
begeleiding vanuit de jeugdhulp en
arbeidstraining. Het onderwijs wordt
aangeboden door het Citaverde
College en de geïndiceerde jeugd

hulp wordt geboden door zorgboerde
rij Vorsterhand. De bedoeling van de
pilot is dat de jongeren binnen ander
half jaar een entreediploma behalen
of succesvol terug te keren naar het
reguliere onderwijs.
“Zowel vanuit het onderwijs als
vanuit de gemeente zien we steeds
meer jongeren die uitvallen of drei
gen uit te vallen op school. Het betreft
jongeren met complexe meervou
dige problematiek, die naast onder
wijs tegelijkertijd intensieve zorg
nodig hebben en waarvoor binnen
een schoolse setting geen passende
begeleiding meer mogelijk is”, aldus
de gemeente. De gevolgen van thuis

zitten zijn groot, stelt de gemeente.
“Jongeren missen een gestructureerde
dagbesteding, contacten met leeftijds
genoten en lopen een leerachterstand
op. Bovendien zet een onderbro
ken en voortijd gestopte schoolloop
baan jongeren op achterstand, omdat
een afgeronde schoolopleiding een
belangrijke voorwaarde is voor maat
schappelijk succes en participatie op
latere leeftijd.”
Het onderwijs-zorgarrangement
kost in totaal 20.000 euro per leer
ling. Vanuit het Programma Regionale
Aanpak Voortijdig Schoolverlaten
2018/2019 komt een bijdrage aan de
pilot. De resterende kosten worden

verdeeld tussen het onderwijs en
de gemeenten. Gemeente Venray
betaalt alleen voor de leerlingen
die afkomstig zijn uit de gemeente.
Uitgaande van drie deelnemende
leerlingen, bedragen de kosten voor
de gemeente 21.000 euro, 7.000
euro per leerling.
Na afloop van de pilotperiode
vindt er een evaluatie plaats met
alle betrokken partijen. De evaluatie
moet uitwijzen wat de pilot opge
leverd heeft en wat de werking is
geweest. Op basis daarvan wordt
besloten of de pilot een vervolg
krijgt en ze eventueel verder ontwik
keld en uitgebreid wordt.
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Geen subsidie tennisclubs
Gemeente Venray heeft besloten geen subsidie te verlenen aan TC Venray, TC Oostrum en TC Rodhe.
De tennisclubs deden aanvraag voor het renoveren of vervangen van de tennisbanen op hun tennisparken,
maar omdat dit niet past in het gemeentelijk sportbeleid, zijn de aanvragen geweigerd.
TC Venray deed een aanvraag voor
het renoveren van zeven tennisbanen,
het duurzaam maken van het clubhuis
en het afstoten van twee tennisbanen
en deze vervangen door een padel
baan, een miniveld en een speelhoek.
Daarvoor vroeg de club een subsidie
van 328.000 euro. TC Oostrum wilde
drie tennisbanen vervangen en daar
voor een subsidie krijgen van ruim
60.000 euro. TC Rodhe wilde subsidie
van ruim 70.000 euro voor het renove
ren van zes smashcourttennisbanen.
Gemeente Venray laat weten dat
ze zich in het gemeentelijk sportbe
leid alleen richt op activiteiten, niet

op accommodaties. Bovendien is er in
een nota over kunstgrassportvelden in
de gemeente opgenomen dat aan
leg, onderhoud en renovatie geheel
door de vereniging zelf moeten wor
den gerealiseerd. Los van het beleid,
geldt voor TC Venray ook nog dat in
1987 een erfpachtovereenkomst is
afgesloten, waarin staat dat de erf
pachter verplicht is om het gebied
voor eigen rekening te onderhouden.
In 2012 werd aan SV Leunen nog
wel een bijdrage verstrekt van twee
derde van de renovatiekosten voor
de tennisbanen. Gemeente Venray
stelt echter dat het verlenen van de

bijdrage destijds niet helemaal op
de juiste manier is uitgevoerd en dat
ze dit voor TC Venray, TC Oostrum en
TC Rohde dus niet gaat herhalen.
De tennisverenigingen zijn inmid
dels op de hoogte gesteld van het
besluit. Wel laat de gemeente nog
weten dat er in het kader van het
nieuwe beleid dat wordt opgesteld,
overleg plaats gaat vinden met
belanghebbenden. Daarbij worden
tegen die tijd ook de betreffende ten
nisverenigingen betrokken. Als het
nieuwe beleid klaar is, kunnen de
verenigingen bovendien een nieuwe
aanvraag indienen.

Speciale eerste schooldag
op De Klimboom
De scholen zijn weer begonnen en voor basisschool De Klimboom in de Venrayse wijk Landweert was de start
van het schooljaar op maandag 20 augustus extra bijzonder. Het jaar werd namelijk begonnen in het vernieuwde
schoolgebouw en dat was reden genoeg voor een feestelijke aftrap.

HALLO in Oostenrijk
Piet en Mien Martens uit Leunen waren samen op vakantie in
Oostenrijk, in het Bregenzerwald. Aan de rivier Bregenzer Ache in
de plaats Au werd even de tijd genomen om HALLO Venray te
lezen en dat moment werd vastgelegd.

90 procent van taxatiewaarde

Op het schoolplein van basisschool
De Klimboom komt de mierzoete geur
van kinderchampagne de aanwezigen
tegemoet. De leerlingen stuiteren al
vol enthousiasme over het schoolplein
als locatieleider Geurt Clevers en
kersverse Klimboomdirectrice Ingeborg
van Horne het woord nemen om het
vernieuwde schoolgebouw te openen.
Samen met een paar leerlingen
wordt er een lint doorgeknipt en
wordt er een kinderchampagnetoast
uitgebracht ‘op een mooi, nieuw
schooljaar’. Dan krijgen de leerlingen
een symbolische dropsleutel, waarna
de groepen om de beurt via een
rode loper de vernieuwde school van
binnen mogen gaan bekijken.

Alles is vernieuwd
Zes maanden geleden werd op
basisschool De Klimboom begonnen
met verbouwen en na een intensieve
werkperiode, werd het geheel
vernieuwde schoolgebouw op de
eerste dag van het nieuwe schooljaar

in gebruik genomen. Clevers vertelt:
“Alles is vernieuwd: er ligt een nieuwe
vloer in, we hebben een heel mooi
nieuw leerplein, er staat een podium
in de school en er is zelfs een stuk
aangebouwd, waar kinderopvang
’t Nest een paar lokalen heeft.” Hij is
heel tevreden met de verbouwing:
“De Klimboom is een fusieschool
van De Landweert en De Vlaswei en
er zitten ook veel kinderen van de
voormalige basisschool De Toverbal.
De school is gegroeid en bovendien
was het gebouw flink gedateerd.
De verbouwing met uitbreiding was
dus echt nodig en ik vind dat het heel
netjes gebeurd is”, aldus Clevers.
Het gebouw is niet het enige
dat nieuw is dit schooljaar, in het
jaar 2018-2019 treedt Ingeborg van
Horne ook aan als nieuwe directrice:
“Voor mij is het een extra speciale
eerste schooldag, met de opening
van dit nieuwe gebouw”, vertelt
ze. Ze voegt toe blij te zijn in de
pas verbouwde school te mogen

beginnen. “Zo’n nieuw gebouw biedt
veel nieuwe kansen. De Klimboom is
een Sterrenschool en in de vernieuwde
school kunnen we dat beter uitdragen.
Zo hebben we een groot speel- en
leerplein en kunnen de lokalen met
elkaar verbonden worden.” Van Horne
heeft er veel zin in. “Het is voor
iedereen een nieuw begin.”

Opening met
feestelijk tintje
Toch is dit nog niet de officiële
opening van het vernieuwde gebouw,
die volgt namelijk pas over een paar
maanden. “Er moet nog een aan
tal kleine dingen gebeuren”, vertelt
Clevers. “In het gebouw gaat het om
wat details, maar ook het school
plein moet nog onder handen worden
genomen.” Daarom wordt de officiële
opening nog even uitgesteld. “Maar
de eerste dag in het nieuwe gebouw
is reden genoeg om dit schooljaar met
een feestelijk tintje te beginnen.”

Meer inspraak raad
bij verkoop gemeentelijk vastgoed
De gemeenteraad van Venray krijgt meer inspraak bij de verkoop
van vastgoed van gemeente Venray. Voortaan worden gevallen waarbij
gemeentelijk vastgoed wordt verkocht voor minder dan 90 procent van
de taxatiewaarde, eerst voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad riep het
College van B&W in 2016 al op om
meer betrokken te worden bij de
verkoop van gemeentelijk vastgoed.
“Het komt steeds vaker voor dat
bestaand, veelal maatschappelijk,
vastgoed vrij komt van gebruik,
waarbij het voor de uitvoering van
het gemeenschappelijk beleid niet
meer nodig is dat de gemeente het
eigendom van dit vastgoed
behoudt”, aldus de gemeente.
Het gaat hier bijvoorbeeld om
scholen of gemeenschapshuizen die
niet meer in die functie gebruikt
worden. Zo werden onlangs de
voormalige schoolgebouwen in

Heide, Geijsteren en Castenray
verkocht aan stichtingen uit het dorp.
De gemeenteraad stelde onder
andere dat verkoop van gemeentelijk
of maatschappelijk vastgoed onder
de taxatiewaarde politiek gevoe
lig is en dat zij hier graag inspraak
over zou willen hebben. Het College
wil het beleid nu zo veranderen, dat
de gemeenteraad haar wensen en
bedenkingen mag uiten over ver
koop van gemeentelijk vastgoed
voor minder dan 90 procent van de
taxatiewaarde. In de raadsverga
dering van dinsdag 18 september
besluit de gemeenteraad over deze
beleidswijziging.
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Aantal leden blijft gelijk

Nog geen duidelijkheid over extra subsidie
BiblioNu
Stichting BiblioNu heeft een tekort van ruim 90.000 euro over het jaar 2017, maakte zij onlangs bekend in
haar jaarverslag van 2017. Eerder werd al bekend dat de stichting in 2019 waarschijnlijk niet meer aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen. Aan de hand van de subsidieaanvraag voor dat jaar, die binnenkort wordt
ingediend, moet gemeente Venray gaan bepalen of en hoeveel geld zij eventueel aan extra subsidie kan verlenen om de bieb te steunen.

Parkeerplaatsen
De Schakel weer voor
vergunningshouders
In de Venrayse buurt De Schakel mag men straks in het achterste gedeelte alleen nog met een vergunning
parkeren. Bewoners vroegen hierom, omdat zij door het nieuwe parkeerbeleid vaak geen parkeerplaats meer
konden vinden in hun eigen buurt. De huidige blauwe zone in dit gedeelte van De Schakel wordt opgeheven.

Bewoners van de buurt willen
terug naar de oude situatie: het ach
terste gedeelte van De Schakel moet
alleen voor vergunningshouders
worden en het voorste gedeelte een
blauwe zone zonder bewonersonthef
fing. De Schakel was voor het nieuwe
parkeerbeleid dat vorig jaar inging een
vergunningshoudersgebied, waar het
voor bezoekers aan het centrum niet
was toegestaan om te parkeren. Nu is

De Schakel een blauwe zone, waar
bewoners en bezoekers de parkeer
plaatsen delen. Alleen voor bewoners
met een bewonersontheffing is het
toegestaan om langer dan twee uur te
parkeren.

Parkeerdruk
Tijdens de evaluatie van het
nieuwe parkeerbeleid in de gemeente,
bleek dat bewoners last hadden van

een hoge parkeerdruk in hun buurt en
dat zij moeite hadden om hun auto
te parkeren. Overdag was er weinig
overlast, maar met name in de avond
uren en de weekenden kwam het voor
dat bewoners hun auto niet konden
parkeren vanwege de drukte. Op basis
van verkeerstelling heeft gemeente
Venray daarnaast vastgesteld dat in de
blauwe zone op De Schakel de door
stroming van verkeer minder is.

Stichting BiblioNu heeft ruim
600.000 euro aan subsidie over het
jaar 2017 ontvangen. Dat bedrag
stelde gemeente Venray deze zomer
vast aan de hand van de jaarrekening
van BiblioNu over 2017. BiblioNu laat
daarnaast weten een negatief resul
taat van 92.761 euro behaald te heb
ben in 2017. Het negatieve resultaat
wordt opgevuld uit de reserves van
Stichting BiblioNu. Eerder dit jaar gaf
de stichting al aan dat deze reserves
op raken. BiblioNu verwacht opnieuw
een tekort in 2018 en denkt in 2019
niet meer aan haar betalingsverplich
tingen te kunnen voldoen en hoopt
hierbij op financiële steun van zowel
gemeente Venray als gemeente Horst
aan de Maas.
Op dit moment kan gemeente
Venray nog geen extra subsidie geven
aan BiblioNu, meldt een woordvoer
der van de gemeente. “In 2018 kan
BiblioNu nog aan de betalingsvoor
waarden voldoen. Bij de subsidieaan
vraag over 2019, die binnenkort wordt
ingediend, zal beoordeeld worden of
en hoeveel geld de gemeente even

tueel aan extra subsidie verleent.”
BiblioNu gaf eerder al aan dat de
subsidie die zij op dit moment ont
vangt een stuk lager is dan het lan
delijk gemiddelde van tussen de
17 en 25 euro per inwoner. Stichting
BiblioNu ontvangt van gemeente
Venray 12 à 13 euro per inwoner,
stelde directeur Jimmy Hendriks begin
juli in een interview in de HALLO. “Als
er nu niets gebeurt, heeft dit gevol
gen voor de dienstverlening”, zei hij
toen. “In het ergste geval zouden we
dan begin 2019 onze deuren moe
ten sluiten.” BiblioNu is bezig met het
opstellen van een toekomstplan, dat
in september aan gemeente Venray en
Horst aan de Maas wordt aangeboden.
Verder is in het jaarverslag over
2017 van BiblioNu te lezen dat het
aantal leden van de bibliotheek
ongeveer gelijk is gelijk is gebleven
en rond de 8.000 leden in Venray
en 7.200 leden in Horst aan de Maas
schommelt. Het aantal uitleningen van
boeken daalde licht, maar er werden
wel meer e-books en meer boeken
aan scholen uitgeleend.

Vervolg voorpagina

Boze Brukskebewoners: ‘Dit kan
zo niet langer’

Van Stelten: “We willen dat
huurders serieus genomen worden
en dat de huurprijs omlaag gaat
zo lang klachten niet verholpen
worden. Dit alles moet binnen een
afgesproken termijn gebeuren.”
De aanwezige vertegenwoordi
ger van Wonen Limburg Venray heeft
het niet makkelijk tijdens de avond.
“Ik vind het verschrikkelijk om deze
verhalen te horen. Ik vind het heel
erg als mensen zich niet serieus
genomen voelen en dat is ook abso
luut niet de bedoeling. Intern wil ik
gaan kijken wat er aan de hand is
bij Wonen Limburg en waarom de
klachten niet goed worden afgehan

deld. Er zijn natuurlijk ook mensen
die wel geholpen worden, maar elk
verhaal dat ik hier hoor is er één te
veel.” Hij geeft aan met de bewo
ners om tafel te willen gaan om
de problemen op te lossen. “Ik wil
serieus met jullie in gesprek gaan
om te kijken naar de totale proble
matiek. Daarvoor zijn we al afspra
ken aan het maken. Wonen Limburg
kan het niet alleen oplossen, maar
door samen te werken moet het luk
ken.” De bewoners zijn echter nog
steeds wantrouwend, want vertrou
wen moet je verdienen, vinden ze.
Of zoals één van de bewoners zegt:
“Eerst zien, dan geloven.”
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Speeltuin Leunen hangplek
voor buitendorpse jeugd
De dorpsraad van Leunen krijgt de laatste tijd steeds meer klachten van dorpsbewoners over overlast van
speeltuin ‘t Bersje. Er zou veel jeugd van buiten Leunen met auto’s en scooters rondhangen.

Bomenkap voor
Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Mooder Maas pakt de tweede helft van augustus de kapwerkzaamheden weer op. Voor de aanleg van waterkeringen en het herstel van
de Oude Maasarm worden op een aantal locaties in Blitterswijck,
Broekhuizen en Broekhuizenvorst bomen gerooid.
De eerste locatie waar wordt
gerooid is aan de Veerweg in
Blitterswijck, ter hoogte van het
kloosterpoortje. Hier wordt de Oude
Maasarm hersteld. Achter de Walkro
aan de Busheiderweg in Blitterswijck
wordt een nieuwe dijk aangelegd,
dus ook daar wordt gekapt. Ook in
Broekhuizenvorst wordt gekapt,
aan de Zeelberg. De hoge grond
dijk kruist namelijk de Zeelberg. De
weg gaat hier omhoog en een aantal
bomen moet wijken voor de opho
ging. In Broekhuizen aan de Veerweg
komt een zogenaamde ‘harde

De overlast bij de speeltuin
was onderwerp van het gesprek
tijdens de dorpsraadsvergadering
van Leunen op maandagavond 20
augustus. “Er komt veel jeugd die
niet uit Leunen komt rondhangen
tegen de avond”, aldus de dorpsraad.
“Ze zijn vaak met auto’s en scooters.

Omwonenden klagen over rotzooi
die wordt achtergelaten en over
drugsgebruik in de speeltuin.Het
lijkt een hangplek geworden te
zijn.” Door de oudere jeugd die in de
speeltuin komt, is het dorp bang dat
de jongere kinderen zich er niet meer
veilig voelen. De groep jongeren is

al eerder aangesproken over haar
gedrag en gevraagd voortaan haar
troep op te ruimen. Ook is de overlast
gemeld bij de wijkagent. Dorpsraad
Leunen wil binnenkort opnieuw in
gesprek met de wijkagent om te
kijken hoe dit soort situaties het
beste aangepakt kunnen worden.

Veranderingen bij supermarkt tankstation Leunen
Het tankstation Vissers Energy Group in Leunen gaat in oktober verbouwen. Het assortiment van de kleine
supermarkt daar wordt daarna kleiner. Dorpsraad Leunen vraagt zich af of een buurtsuper een alternatief zou
zijn voor het dorp.

Tijdens de dorpsraadsvergadering
van Leunen op maandag 20 augustus
uitte de dorpsraad haar zorgen over
de nieuwe formule van de winkel bij
Vissers Energy Group. “Als het winkel
tje weggaat, dan blijft er niet zoveel
over voor de ouderen in het dorp”,
aldus de dorpsraad. “Uit een enquête
bleek dat de oudere bewoners de
winkel erg waarderen.” Tijdens de
vergadering kwam het idee van een
buurtsuper naar voren, geregeld door
het dorp. Of dat ook echt iets is voor
Leunen, wil de dorpsraad komende
tijd gaan bekijken.

Vissers Energy Group geeft aan dat
de winkel bij het tankstation inder
daad onder handen genomen gaat
worden. ‘In oktober gaan we verbou
wen. We gaan het pand moderniseren
en het aanbod gaat wat veranderen.”
Het assortiment van de bakker wordt
uitgebreid en er komen ook meer
mogelijkheden voor het afhalen en
nuttigen van kant-en-klaarmaaltijden.
In de winkel zelf komt een lunchhoek
met 22 zitplaatsen. “Het assortiment
supermarktartikelen wordt beperk
ter”, geeft Vissers Energy Group aan.
“Het krijgt een wat andere vorm. De

basisartikelen als beschuit en melk
blijven we houden, maar daarnaast
richten we ons meer op delicatessen
en streekproducten.” De supermarkt
artikelen leveren Vissers Energy Group
niet genoeg op. “We gooien meer weg
dan dat we verkopen. We verkopen
maximaal tien van die producten per
dag.” De bewoners van Leunen hoe
ven zich geen zorgen te maken, stelt
Vissers Energy Group. “Ze krijgen er
meer voor terug.” In november moet
de nieuwe winkel haar deuren ope
nen. Dan krijgt het ook een nieuwe
naam.

kering’, waarvoor ook wat bomen
gekapt worden.
De bomen worden gekapt bui
ten het broedseizoen van vogels.
Daarnaast wordt ook met andere
flora en fauna rekening gehouden,
zoals met de das. Later dit jaar wor
den nog op andere plekken bomen
gekapt. Mooder Maas geeft aan zorg
vuldig te werk te gaan en niet meer
bomen te kappen dan strikt nood
zakelijk voor de werkzaamheden.
Ook gaat ze bomenkap compenseren
binnen Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum.

Gezinscoachteam
Venray maakt
goede start
Gezinscoach Venray heeft geëvalueerd over de nieuwe werkwijze
die ze sinds 2017 toepast. De organisatie concludeert dat het gezinscoachteam een goede start heeft gemaakt, maar kan nog wat meer
naamsbekendheid gebruiken.
Gezinscoach Venray is een
samenwerking tussen Synthese, MEE
en Bureau Jeugdzorg. Een gezins
coach geeft informatie en advies
aan ouders en opvoeders en aan
kinderen. Ook biedt de coach lichte
opvoed- en opgroeiondersteuning
en coacht ze professionals en vrijwil
ligers die met kinderen en jongeren
werken. Daarbij wordt samenge
werkt met bijvoorbeeld scholen,
peuterspeelzalen, huisartsen en
consultatiebureaus. Na een pilot van
twee jaar werd in Venray in 2015
officieel gestart met het inzetten van
gezinscoaches. In 2016 was er een
evaluatie, waarna een nieuwe werk
wijze werd opgesteld. In 2017 werd
gestart met de nieuwe werkwijze,
waar nu dus opnieuw over geëvalu
eerd is.
Eén van de belangrijkste
punten van verbetering is dat
de gezinscoach nog wat meer
naamsbekendheid nodig heeft.
Uit de evaluatie is gebleken dat
netwerkpartners de gezinscoach
al goed weten te vinden, maar dat
de stap voor ouders moeilijk blijft.
Gezinscoach Venray wil daarom

kijken hoe ze de drempel kan
verlagen. Verder gaat de organisatie
zich richten op het uitbreiden van
het netwerk met verenigingen,
kinderdagverblijven, jeugdsozen en
wijkgerichte initiatieven. Ook wil
Gezinscoach Venray meer gebruik
gaan maken van sociale media,
vaker aanwezig zijn bij activiteiten
van scholen en wil ze trainingen
uitbreiden.

Gemiddeld een 8
van de cliënten
Tijdens de evaluatie werd ook
aan de cliënten gevraagd hoe tevre
den zij zijn met het werk van de
gezinscoaches. De respons van dit
onderzoek was laag en Gezinscoach
Venray geeft daarom al aan dat deze
mogelijk geen goed beeld geeft van
de algehele klanttevredenheid van
2017. Toch krijgen de gezinscoa
ches een 8 gemiddeld van de cli
ënten en geeft de organisatie aan
tevreden te zijn met het resultaat.
Opdrachtgevers en samenwerkings
partners waarderen het werk van de
gezinscoaches met een 7.5.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Over de grens Janne Barten
Een periode meedraaien op een High School, een jaar werken als au-pair, een buitenlandstage van een paar
maanden of een half jaar studeren buiten Nederland. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om vóór, tijdens of na
hun studie een tijdje naar het buitenland te gaan. In de serie ‘Over de grens’ vertellen jongeren uit de gemeente
Venray over hun ervaringen buiten de Nederlandse grenzen. Deze week Janne Barten (17) uit Venray, die
afgelopen jaar tien maanden in Texas, Amerika woonde en meedraaide op een High School.

Via een vriendin hoorde Janne voor
het eerst over de mogelijkheid om na
het behalen van haar havodiploma
een jaar High School te gaan doen in
Amerika. “Eerst was ik helemaal niet
enthousiast, het leek me een beetje
tijdverspilling. Maar toen ik er beter
over na ging denken, besefte ik dat
het een kans was die ik maar één keer
kon krijgen. Ik zei als klein meisje al
altijd dat ik ooit naar Amerika wilde
en nu kreeg ik die mogelijkheid.
Bovendien kun je via zo’n jaar ook
perfect de cultuur ontdekken. Je komt
in een Amerikaans gastgezin en gaat
naar een Amerikaanse school.” Janne
hakte de knoop door en werd via
TravelActive in het stadje Katy in Texas

bij een gastgezin geplaatst.
“Het was zeker wel even schake
len”, vertelt ze. “Ik had heel erg het
gevoel dat ik me thuis moest voelen
en mijn gastgezin echt als mijn fami
lie moest gaan zien. Maar in ieder
gezin is de communicatie natuurlijk
anders, dus ik moest echt wennen.”
Niet alleen aan het wonen bij haar
gastouders en twee gastzusjes moest
ze wennen. “Het zijn ook de kleine
dingen”, vertelt ze. “Dingen die voor
de mensen daar heel vanzelfsprekend
zijn, waren voor mij juist raar. Zo ver
gat ik in het begin regelmatig dat het
water uit de kraan in Texas naar chloor
smaakt en dat je je water dus beter in
een flesje kunt kopen.”

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

Ook op school was alles anders
dan op het Metameer in Stevensbeek,
waar Janne in Nederland naar school
was geweest. “Je kiest daar zelf zeven
vakken en vervolgens heb je vijf
dagen in de week les in diezelfde vak
ken, met hetzelfde rooster. Persoonlijk
vond ik het wat makkelijker dan in
Nederland.” Voor Janne was het wel
fijn dat ze zelf haar vakken kon kiezen.
“Ik ga volgend jaar Verpleegkunde
studeren, dus ik kon in Amerika vak
ken kiezen die daarbij aansloten, zoals
Health Science en Anatomy.” Naast de
reguliere vakken, was ook sport een
centraal punt op de High School van
Janne. “Er is een hele cultuur rondom
sport op school”, legt ze uit. “Ik heb

bijvoorbeeld veel basketbalwedstrij
den van mijn gastzusje gekeken en
het footballteam van de school aange
moedigd. Zelf ben ik bij het wedstrijd
zwemmen gegaan, wat betekende dat
ik iedere dag twee uur zwemmen had
als onderdeel van mijn lesrooster.”
Wat Janne ook opviel, was de trots
van mensen in Texas op hun afkomst.
“Het is bijvoorbeeld helemaal niet gek
om T-shirts te dragen met ‘Katy’ erop,
de naam van het stadje. Ook wilde
mijn gastgezin me alles van hun land
en cultuur laten zien. De rodeo bijvoor
beeld, is iets wat typisch Texas is, met
bijvoorbeeld stieren rijden en paar
denraces. Lachend voegt ze toe: “Toen
ik daarheen ging, had ik al van die
echte ‘boots’ gekregen van mijn gast
ouders. Daarmee was het hele plaatje
compleet.” Door de trots van de
Amerikanen kreeg Janne dus veel van
het land te zien. “Zo mocht ik bijvoor
beeld ook nog met een vriendin, ook
een uitwisselingsstudente, en haar
gastgezin mee naar Louisiana, waar
haar gastouders vandaan kwamen. Zij
wilden ons ook heel laten zien waar ze
vandaan kwamen.”
Hoewel Janne het enorm naar
haar zin heeft gehad, waren er ook
momenten dat ze het moeilijk had.
“In het begin vond ik het moeilijk om

&

Print & Sign in Venray

nieuwe vrienden te maken, dat ging
niet zo soepel. Gelukkig kwam dat
uiteindelijk goed. Ik trok veel op met
de andere uitwisselingsstudenten.
Twee Duitse en een Oekraïense waren
mijn beste vriendinnen. Natuurlijk had
ik ook wel contact met mijn andere,
Amerikaanse klasgenoten, maar dat
was minder hecht.” Ook miste ze
de vrijheid die ze in Nederland had.
“In het gebied waar ik zat, is er gevaar
voor ‘human trafficking’. Dan wor
den meisjes ontvoerd naar Mexico
om daar in de sekshandel te gaan
werken. Mijn gastgezin was daardoor
heel beschermend en ik mocht ner
gens alleen heen, ik werd overal naar
toe gebracht. Ik kon echt niet zo maar
even met de fiets naar de stad.” Dat
was wat beklemmend en zorgde er
ook voor dat Janne Nederland zo nu
en dan behoorlijk miste. “Ik heb zeker
heimwee gehad en daar heb ik het
ook moeilijk mee gehad. Toch heb ik
geen spijt dat ik ben gegaan. Ik heb
het daar heel leuk gehad en heb er
ook zeker iets van geleerd. Ik ging
weg uit Nederland met het idee dat
Amerika de plaats is waar dromen uit
komen. Ik ben er daar achter gekomen
dat Nederland ook een heel fijn land is
en ben veel meer gaan waarderen wat
ik hier heb.”

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl
Zwangerschapsyoga
Voel je welkom! Ma 9.00 u-10.15 u en
20.00 u-21.15 u. www.huysvanpuur.nl
tel.: 06 18 75 16 12.
Woning te koop. Te koop rustig
gelegen tussenwoning aan
kindvriendelijk plein in Castenray.
06 23 93 96 09.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

www.hallo-venray.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Feest op basisschool Coninxhof
Basisschool Coninxhof in Venray kende op maandag 20 augustus een feestelijke opening van het
nieuwe schooljaar. De school bestaat dit jaar namelijk vijftig jaar. En dat is een feestje waard,
volgens de school. “De eerste dag van het nieuwe schooljaar is al bijzonder én Coninxhof bestaat
vijftig jaar.” De leraren werden daarom in een cabrio naar de school gebracht, waar de rode loper uit
was gelegd. Ze werden er ontvangen door de ouders en leerlingen, die hen op stonden te wachten.
Na een woordje van de waarnemend directeur werd het schooljaar geopend. “Een spectaculaire en
feestelijke opening.”

Samenwerking met Wonen Limburg en Synthese

Huisbezoek bij huur
achterstand

Om te voorkomen dat inwoners diep in de schulden terechtkomen, start gemeente Venray samen met Wonen
Limburg en Synthese het project Vroeg eropaf. Als Venraynaren twee maanden huurachterstand hebben, gaat
een wijkteam op huisbezoek om samen zo snel mogelijk de geldzaken weer op orde te krijgen.
In navolging van zo’n honderd
andere gemeenten in Nederland gaat
ook gemeente Venray proberen geld
problemen bij haar inwoners eerder te
signaleren, door samen te werken met
verschillende partners. Vanaf volgende
week start het project Vroeg eropaf.
Als inwoners van Venray twee maan
den huurachterstand hebben, trekt
Wonen Limburg voortaan aan de bel
bij de gemeente. Vervolgens komt er
een melding terecht bij de gemeente
en Synthese en gaan twee medewer
kers van het wijkteam op huisbezoek.
Zo willen de samenwerkende partijen
voorkomen dat de geldproblemen nog
verder oplopen. Met het wijkteam
wordt gekeken of de geldzaken weer
op orde gebracht kunnen worden en
hoe verdere financiële problemen
voorkomen kunnen worden.

Naar de mensen toe
Projectleider Daniëlle Knapen van
gemeente Venray licht toe: “We mer
ken dat het lastig is om mensen met
financiële problemen goed in beeld
te krijgen. Ze melden zich niet altijd,

nieuwe project. “Op deze manier zijn
we er eerder bij als er problemen ont
staan. Zo kunnen we ook op tijd hulp
aanreiken.”
Financiële problemen zijn aan
de orde van de dag in Venray, geeft
Nicole de Jonge van Wonen Limburg
aan. Hoeveel mensen met een huur
achterstand er zijn in de gemeente,
kan zij niet zeggen. “Maar als je naar
de hele regio kijkt, gaat het om één
achtste van de huurders die zijn huur
niet of niet op tijd kan betalen.” In
totaal heeft Wonen Limburg 28.000
huurders in Limburg. Waar Wonen
Limburg vroeger huurders uit hun
huis moest zetten als zij hun huur niet
meer konden betalen, gebeurt dat nu
In het project worden zo’n tien
nauwelijks meer, geeft De Jonge aan.
adressen per maand bezocht, schat
Tegenwoordig worden er altijd andere
Knapen nu. “We hoeven het wiel zelf
oplossingen gezocht.
niet uit te vinden, want een zelfde
Het project gaat vanaf volgende
soort project wordt al in veel gemeen
tes gedaan. Die andere gemeentes zijn week van start. Vanaf 1 januari 2019
sluiten meer organisaties aan bij het
heel positief. Het gebeurt bijna nooit
project Vroeg eropaf. Er zijn onder
dat wijkteams weggestuurd worden
andere al afspraken gemaakt met
als ze bij iemand aanbellen. De deur
energieleveranciers, zorgverzekeraars
blijft maar weinig dicht.” Wethouder
en waterbedrijf WML.
Anne Thielen (CDA) is blij met het
soms uit schaamte of omdat ze den
ken dat er toch niets meer helpt. Met
dit project komen we zelf dus achter
de computer vandaan en gaan we
naar de mensen toe, in plaats van dat
ze naar ons moeten komen.” Een huur
achterstand is volgens Knapen een van
de duidelijkste indicaties dat er iets
mis is op financieel gebied. “Iedereen
wil toch zorgen dat hij een dak boven
zijn hoofd heeft. Als iemand zijn huur
niet meer kan betalen, betekent dat
vaak dat er nog meer dingen spelen.”

Eén achtste betaalt
huur niet

Vanaf 27 augustus

APPELS ZELF
PLUKKEN
Elstar
€ 0,50 per kilo

Van Lankveld | Tienraijseweg 2 | Meerlo
Tel. 06 - 53 13 01 32
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EN WIN!
tot
Insturen kanugustus
vrijdag 31 a
HALLO Venray wil graag wat
meer van de wereld zien. We zijn
daarom op zoek naar de leukste,
creatiefste en origineelste foto
van HALLO Venray op vakantie.
Dus, ga jij deze zomer lekker weg?
Maak dan een leuke foto samen met de
HALLO en misschien win je wel een van
onderstaande prijzen. Alle foto’s worden
daarnaast gepubliceerd in HALLO Venray.
Stuur je foto (van minimaal 500 kb) naar

Politie vindt hennepplanten
Politie Venray heeft dinsdag 21 augustus ruim 275 hennepplanten gevonden en vernietigd. Er zijn nog
geen aanhoudingen verricht.
“De personen die op korte ter
mijn hun hennepplanten zouden
oogsten, kunnen die tijd aan andere
dingen besteden”, meldt de politie
op Facebook. In de gemeente Venray

vond zij namelijk in een maïsveld ruim
275 bijna oogstrijpe hennepplanten.
Hiervoor werd onder andere een drone
ingezet van het droneteam politie Oost
Nederland. De politie had informatie

gekregen dat op meerdere plekken
hennep tussen de maïs zou staan. De
drone werd daarom op verschillende
plaatsen ingezet. De aangetroffen
planten zijn vernietigd.

redactie@hallo-venray.nl vóór vrijdag
31 augustus.

1e prijs: Lunch ‘Laat je verrassen, 2 halen 1 betalen’
beschikbaar gesteld door Hotel Brasserie De Zwaan

2e prijs: Tegoedbon voor een uur gratis bowlen
beschikbaar gesteld door Restaurant Bowling Venray

3e prijs: Cadeaubon van 25 euro
beschikbaar gesteld door Jeans Centre Venray
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aan
Romy Litjens

Het jeugdloon
Ik ga in september beginnen aan mijn laatste jaar van
de opleiding muziektherapie
en als alles goed gaat, ben ik
21 als ik ga afstuderen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Romy Litjens
17
Venray
Raayland College

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou wel eens willen ruilen met de
Deense drummer Jon Larsen van de
band Volbeat. Door een vriendin heb
ik de band leren kennen. Aangezien ik
heel graag eens zou willen weten hoe
het voelt om in een bekende band te
spelen als drummer, zou ik hem uit
kiezen.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Eén van de engste dingen die ik ooit
heb meegemaakt was vorig jaar in
Thailand. We hadden een excursie
geboekt naar een uitzichtpunt over
de rijstvelden. Op de weg daar naar
toe zagen we apen zitten, die we
graag even wilden zien en fotografe
ren. De man die de excursie leidde,
had wat haast en beloofde ons op de
terugweg weer naar dit punt toe te
brengen. Toen we klaar waren bij de
rijstvelden zei de man: “Loop deze
straat maar uit, dan kom je vanzelf de
apen tegen.” Wij, niet ingeënt, ver
trokken vol goede moed op zoek naar
de apen. Op een gegeven moment lie
pen we op een weg waar we blijkbaar
niet mochten lopen en kwamen er
een stuk of zeven jachthonden grom
mend en blaffend achter ons aan. Nu
ben ik niet bang voor honden, maar
als je wordt achtervolgt in the mid
dle of nowhere, en er is niemand in
de buurt om je te helpen schrik je wel
even. We zijn de hele weg nog achter
volgt door de honden, maar gelukkig
is er niks gebeurd en kwam de gids
ook weer.
Introvert of extravert?
Ik denk dat ik niet een van de twee
ben, maar een beetje van beide.

Extravert omdat ik erg enthousiast,
spraakzaam en graag tussen de men
sen ben. Introvert omdat ik ontzet
tend veel nadenk en op mezelf ben.
Ook vind ik het geen probleem om
alleen te zijn en om dingen alleen te
doen.
Waar zouden mensen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Wat de meeste mensen niet van mij
weten, is dat ik het instrument doe
delzak en het geluid wat daaruit komt
heel fascinerend vind. Zo nu en dan
luister ik naar deze muziek, wat me
altijd weer herinnert aan m’n stage
met een groep zieken en ouderen in
Lourdes. Misschien komt het ook wel
deels door deze mooie ervaring dat ik
het muziekinstrument zo waardeer.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Het enige specifieke moment dat ik
kan verzinnen is de tussentijdse toets
voor mij rijexamen die ik over een
paar dagen heb, hoewel het niet eens
een heel groot ‘ding’ is. Ik ben denk ik
vooral zenuwachtig op de momenten
dat ik te veel van mezelf verwacht, en
per se wil dat alles goed gaat.
Wie is je grote voorbeeld?
Heel veel mensen zijn voor mij een
voorbeeld, maar als ik dan één per
soon zou moeten kiezen is het mijn
oma. Hoe oma geniet van de kleine
dingen, zichzelf altijd weer oppakt als
het even wat minder gaat, er even
goed nog altijd voor ons is en ons aan
het lachen maakt. Dat vind ik heel
bijzonder.
Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
Als ik een huisdier zou mogen kiezen,
zou ik gaan voor een landschildpad.
Schildpadden zijn zo’n levensgenie
ters naar mijn idee. Ze houden bij
voorbeeld rustig een winterslaap van
een half jaar. Ook vind ik het leuk dat

schildpadden zo traag zijn. Zelf ben ik
vaak druk bezig met van alles en nog
wat, en zo’n schildpad zet je dan weer
even met beide benen op de grond.
Waar ben je verslaafd aan?
Bijna iedereen in m’n omgeving weet
dat ik verslaafd ben aan kaas, en dat
is nog zacht uitgedrukt. Ik ren gerust
nog even terug naar de supermarkt
als de kaas is vergeten. In het vlieg
tuig terug van vakantie kan ik nergens
anders aan denken. En als het gaat om
een kaaspizza waar ik me op heb ver
heugd, die vervolgens niet meer komt,
niet wordt verkocht of iets dergelijks,
kan ik daar de rest van de week nog
over bezig blijven.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ja, het liedje Lucid Dream van Owl City.
Afgelopen mei ben ik op uitwisseling
geweest naar China en op de terug
weg in het vliegtuig kwam precies
dit liedje erop, toen we gingen lan
den. Op dat moment was ik net aan
het dagdromen over de reis zelf en de
reizen die ik in de toekomst nog wil
maken. Het liedje gaat over ‘heldere
dromen’ wat dus wel toevallig was op
dat moment.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Als ik niet afhankelijk ben van ande
ren ben ik eigenlijk altijd wel te vroeg.
Ik vind het verschrikkelijk als ik ergens
op het laatste moment aankom of
als er mensen op me moeten wach
ten. Verder vind ik het heerlijk als ik
gewoon op m’n gemak kan gaan, en
daar even de tijd kan nemen om nog
naar de wc te gaan of iets dergelijks.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
in de parkeergarage waar uitzicht was
op het PSV stadion. We kwamen met
het gezin net terug van de wedstrijd
PSV–Valencia.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Er wordt altijd over me verteld dat op
het moment dat ik eindelijk kon lopen,
ik altijd wegliep. Mijn oudere zus was
heel oplettend en wees me erop dat
ik mama’s hand moest vasthouden,
maar ik wilde liever overal rondkijken.
Ze hebben hun best gedaan om het
me af te leren, maar helaas moet
ik bekennen dat ik nu nog steeds
overal en nergens ben als we ergens
heengaan.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Er is niet een cultuur waarvan ik
zeg: hier zou ik geboren willen zijn.
Volgens mij hebben we het name
lijk zo slecht nog niet in Nederland.
Ook weet ik natuurlijk niet precies hoe
alles in z’n werk gaat, zoals de Chinese
cultuur onder andere. Twintig leer
lingen heb ik leren kennen, maar dat
betekent niet dat ik precies weet hoe
een Chinese wordt opgevoed. Als ik
maar respect, verantwoordelijkheid,
vrijheid en optimisme meekrijg vind ik
elke cultuur prima.
Wat zou je nooit weggooien?
Beetje voor de hand liggend natuurlijk:
mooie herinneringen van toen ik
kleiner was, souvenirs uit andere
landen en spullen van dierbaren.
Ook heb ik natuurlijk honderden foto’s
van de meest nutteloze dingen, maar
juist deze zal ik nooit weggooien.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
De leukste vakken op school vind ik
biologie, omdat ik later graag in het
ziekenhuis wil werken, en Nederlands
(niet het theoretische, maar het
schrijfgedeelte). Het stomste vind
ik economie en wiskunde, omdat in
mijn hoofd al die getallen en din
gen nooit logisch in een rijtje komen
te staan.

Nu twijfel ik nog of dat ik
ga werken of verder ga met
studeren, maar laatst had ik
een gesprek met iemand over
één van de onderdelen van
gaan werken: het salaris. Tot
de 22 is er jeugdloon. Nu is dit
voor mij maar één jaar, maar
vele anderen moeten er een
tijdje mee leven.
Het jeugdloon is in het
leven geroepen zodat jongeren sneller zullen worden
aangenomen als ze klaar zijn
met studeren. Als je net begint
met solliciteren, heb je nog
geen werkervaring op kunnen
doen. Veelal worden er mensen met ervaring gezocht,
maar als een jongere minder
kost, is de drempel om iemand
aan te nemen minder hoog.
Een goed idee om beginnende
jongeren te helpen aan een
baan.
Maar die jongeren gaan
wel precies hetzelfde werk
doen en krijgen hiervoor
minder betaald omdat ze
bijvoorbeeld net 21 zijn? Kom
op zeg. Een jeugdloon is goed
voor bijbaantjes omdat hier
anders nooit een jongere voor
zou worden aangenomen.
Maar als je écht begint met
werken zou daar ook een écht
loon bij moeten horen. Niet
een loon waarvan amper rond
te komen is. Waarvan ook de
studieschuld nog afgelost van
moet worden. Nee, na een studie zou je betaald moeten
worden als een volwassene.
Anne
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GEPLUKT Mieke Cruijsberg
tegenwoordig ben ik liever achter
de schermen bezig: vrijwilligers
aansturen, een leuke sfeer neerzetten
met de kinderen en zo meer.”
Sociale contacten zijn voor
Mieke heel belangrijk. “Ik doe veel
met vrienden en familie. Gezellig
bij iemand een kopje thee drinken,
samen naar het terras of gewoon
bijkletsen.” Festivals en concerten
zijn favoriet bij Mieke. Dit jaar was
ze al bij Concert at Sea, Pinkpop en
Rock Werchter, maar stiekem had
ze ook nog graag een weekendje
Lowlands bij dat rijtje opgeteld.
“Met mijn zussen ga ik ook veel naar
concerten. Madonna, Lady Gaga, Justin
Timberlake, Beyoncé en Muse hebben
we al gezien en ik wil nog graag naar
P!nk. Dan eten we van tevoren altijd
een hapje en zo maken we er echt
een uitje van. Belangrijk, want we
zien elkaar niet iedere dag natuurlijk.”
Binnenkort staat het jaarlijkse
vriendinnenweekend ook weer op
de planning en dat organiseert ze
uiteraard weer mee.

Te eigenwijs

Als opbouwwerker bij Synthese gemeente Horst aan de Maas is ze altijd bezig met verbindingen leggen. Organiseren zit in haar bloed. Van een
hiphop- en breakdancefeest in de Venrayse wijk Brukske jaren geleden tot vriendinnenweekendjes en als vrijwilliger achter de schermen bij de dansvoorstelling van Dizzy Dance: ze draait er haar hand niet voor om. Deze week wordt Mieke Cruijsberg (33) uit Venray geplukt.
Mieke werd geboren in Venray en
woonde daarna even in Venlo en
Tegelen. Twee jaar geleden ging ze
terug naar Venray en ze woont er nu
gezellig met haar twee katten in

Brukske. “Terug naar mijn roots, want
veel familie en vrienden wonen hier”,
vertelt ze. In Brukske heeft ze hele
maal haar plek gevonden. “Mensen
denken soms negatief over de wijk,

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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vrijwilligersgroepen van Synthese,
waaronder van Buurtbemiddeling en
OOK. Het werk is ontzettend leuk om
te doen.”
In haar vrije tijd zit Mieke niet
graag stil. “Eén van mijn hobby’s
is dansen. Dat doe ik al vanaf de
basisschool bij Dizzy. Het dansen zat
er al vroeg in. Als er ergens muziek
opstond, moest ik dansen. En dat
is nog steeds zo.” Bij Dizzy Dance
heeft ze lesgegeven, maar sinds ze
meer kon werken bij Synthese, doet
ze dat niet meer. “Ik heb vele jaren
met Dizzy bij Circus Mök opgetreden.
Dat vond ik toen geweldig, maar

Talenten in de wijk

9

4

maar ik heb het altijd een fijne plek
gevonden om te wonen. Vroeger en
nu weer.”
Toen ze klaar was met het
Raayland College ging ze met haar
vriendinnen naar de Gilde Opleiding
richting SPW. “Daar heb ik een super
leuke tijd gehad”, vertelt ze. Haar
passie voor dingen organiseren werd
tijdens haar studietijd aangewakkerd.
“Op de opleiding organiseerden we
een werkweek en spooktocht voor
de eerstejaars. Hier kwam ik erachter
dat organiseren wel aan mij besteed
was. Ik vond dat er in Venray weinig te
doen was voor jongeren, dus organi
seerden we zelf een hiphop- en break
dancefeest in het Brukske.”

Twee jaar geleden kwam Mieke
er achter dat ze reuma heeft. “2016
was geen best jaar voor mij”, blikt ze
terug. “Het ging uit met mijn relatie
en ik kreeg steeds meer last van
mijn gewrichten. Op een dag kon ik
mijn vingers en knie heel moeilijk
bewegen. Ik word ineens wel héél
oud, dacht ik. Mijn reuma is met
medicatie redelijk stabiel en ik heb er
relatief weinig last van. Met dansen
zou ik eigenlijk een brace moeten
dragen, maar daar ben ik te eigenwijs
voor. Ik kan wel wat pijntjes hebben,
denk ik dan. Of misschien ben ik wel
te hard voor mezelf. Andere mensen
zijn soms bang dat ik niet goed
genoeg voor mezelf zorg. Maar dat
doe ik wel. Op mijn eigen manier.”
Grote plannen voor de toe
komst heeft Mieke op dit moment
niet. “Ik kijk wel wat er op mijn pad
komt, laat me verrassen. Ik probeer
niet te veel verwachtingen te heb
ben, maar gewoon te genieten van
het leven. Wie weet kom ik iemand
tegen en word ik nog moeder. Dat
zou ik leuk vinden. Ik denk dat ik in
Venray blijf wonen. Hier bevalt het
me goed.”

Oplossing vorige week:
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Daarna volgde Mieke de oplei
ding CMV en na haar afstuderen ging
ze aan de slag als jongerenwerker
bij Synthese. “Daar werk ik nu nog
steeds.” Van jongerenwerker maakte
ze de overstap naar opbouwwerker.
Mieke: “Dat houdt in dat ik bewonersi
nitiatieven ondersteun. Bijvoorbeeld
bij het opzetten van een wijkcomité,
het helpen realiseren van een ontmoe
tingsplek of bij een actie tegen te hard
rijden in de wijk. Ik kijk welke talenten
er in een wijk zitten, leg verbindingen
tussen bewoners en professionals en
zorg ervoor dat de mensen zelf dingen
voor elkaar kunnen krijgen. Daarnaast
ben ik ook coördinator van diverse

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
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Fairtrade waarderingsspeld
voor Judith van Dijck
Bij het afscheid van Judith van Dijk als mede-eigenaar van Plus Van Dijck in de Venrayse wijk Landweert,
ontving ze de waarderingsspeld van de werkgroep Fairtrade Venray.

“Judith en haar broer Guido
van Dijck hebben zich vanaf
het begin af aan als één van de
belangrijkste ondersteuners van
de fairtradebeweging in Venray
getoond”, aldus werkgroep Fairtrade

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen van
aardbei- en aspergeplanten.

Venray. “Niet alleen door alle acties
van de werkgroep in Venray praktisch
te ondersteunen, maar ook door
in hun supermarkt als geen ander
de fairtradegedachte zichtbaar te
maken.” De fairtradewerkgroep

is haar daar dankbaar voor.
“Tegelijkertijd zijn we zeker van
dat Plus Guido van Dijck in de
toekomst doorgaat met haar
fairtradepromotie”, aldus de
werkgroep.

Oh, zit dat zo!

Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

ERVAREN LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark
waarbij wij het onderhoud hoofdzakelijk in eigen
beheer uitvoeren. Je werkdag kent veelal gevarieerde
werkzaamheden. Wij zijn het hele jaar bezig met de teelt en
het oogsten van onze gewassen. Hierbij is het dus van groot
belang dat de machines inzetbaar zijn en blijven.
Voor jou de uitdaging!
Wij vragen:
• ervaring als landbouwmechanisatie monteur
• zelfstandig kunnen werken
Daarnaast zoeken wij ook een:

ERVAREN AGRARISCH
TREKKERCHAUFFEUR M/V
Wij beschikken over een uitgebreid en modern machinepark.
Je werkdag kent veelal gevarieerde werkzaamheden. Wij zijn
het hele jaar actief met grondbewerking, gewasverzorging
en oogsten van de gewassen.
Wij vragen:
• ervaring als agrarisch trekkerchauffeur
• zelfstandig kunnen werken

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com

Ontslagvergoeding arbeidsongeschikte werknemer
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Een aantal jaren geleden is de zogenaamde transitievergoeding
ingevoerd, deze regelt dat de werknemer die ontslagen wordt en ten
minste 2 jaar voor de werkgever heeft gewerkt recht heeft op een
ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het
salaris, de diensttijd en de leeftijd van de werknemer en bedraagt
maximaal 79.000 euro.
Bij arbeidsongeschiktheid van de
werknemer wordt dat door werkgevers
als onredelijk gezien. Dat leidt ertoe
dat werknemers die na 2 jaar ziekte in
aanmerking komen voor een arbeidsDe bedoeling was dat de werkongeschiktheidsuitkering, soms niet
nemer de transitievergoeding kan
door de werkgever worden ontslagen.
gebruiken voor bijvoorbeeld scholing Door deze ‘spookwerknemers’ in dienst
of andere zaken die het vinden van
te houden (uiteraard zonder salaris),
een nieuwe baan gemakkelijker
hoeft de werkgever namelijk geen
maken. In de uiteindelijke wetgeving transitievergoeding te betalen.
is echter de band met de uitgaven
De wetgever vond het eigenlijk ook
die de werknemer doet verdwenen.
niet gepast dat bij arbeidsongeschiktDe werknemer kan dus zelf beslissen heid van een werknemer een transitiewaar het geld aan wordt besteed.
vergoeding verschuldigd is. Kort na de
Ook de reden van ontslag en de
invoering van de transitievergoeding in
vraag of de werknemer daadwerke2014 beloofde de toenmalige Minister
lijk opnieuw beschikbaar is voor de
van Sociale Zaken, Asscher, met een
arbeidsmarkt zijn niet van belang.
regeling te komen die dit zou oplossen.
Een werknemer niet meer wil of kan
Het heeft even geduurd, maar nu
werken heeft ook recht op een transi- heeft minister Koolmees, de opvolger
tievergoeding, mits het initiatief voor van Asscher, aangekondigd dat er in
het ontslag uitgaat van de werkgever. 2020 in nieuwe regeling komt.

Met terugwerkende kracht naar
2015, dat wel. De arbeidsongeschikte
werknemer houdt recht op de transitievergoeding maar deze komt uit
het Algemeen Werkeloosheidsfonds,
waaraan alle werkgevers premie
betalen. De transitievergoeding komt
dus niet meer ten laste van de individuele werkgever, maar alle werkgevers betalen hier aan mee.

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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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 33

Nieuwe donorwet is een verbetering
Vorige week legde HALLO haar lezers de stelling ‘De nieuwe donorwet
is een verbetering’ voor. 65 procent van de stemmers is het eens met
deze stelling. De laatste tijd wordt er veel over gesproken, de nieuwe
donorwet. Als mensen hun keuze om donor te worden niet vastleggen in
het Donorregister, worden ze automatisch donor. Het initiatief voor deze
wet kwam van de partij D66. De meeste mensen uit de gemeente Venray
vinden het geen probleem dat je je moet uitschrijven bij het Donorregister,
in plaats van inschrijven. Zo zegt Carin: “Ik heb op mijn twintigste al
toestemming gegeven. Die keuze staat er nog steeds en ik ga er niets aan
veranderen.” Ook geven sommige mensen aan dat de wet een oplossing
kan bieden voor het organentekort. Op deze manier kunnen er meer

organen beschikbaar komen voor mensen die aan het wachten zijn op een
transplantatie. Anderen zien dat mensen vergeten zich te registreren als
donor, of simpelweg te lui zijn. Ook daarvoor is de nieuwe wet een goede
oplossing.
Er zijn echter ook mensen die de nieuwe donorwet geen goed initiatief
vinden. “Alleen de manier waarop het door de kamers heen is geknald…”,
zegt Eric. Niet iedereen kan zich uitspreken over zijn mening. Ook kan
het voor bijvoorbeeld laaggeletterden of analfabeten moeilijk zijn om
te begrijpen wat de nieuwe wet inhoudt. Verder wordt er gezegd dat de
actieve registratie staatsbemoeienis is. De overheid moet afblijven van de
lichamen van de bevolking en de keuze bij de mensen laten.

Poepborden hebben effect gehad
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Op 24 locaties door de gemeente Venray hebben de afgelopen
maanden borden gestaan met de afbeelding van een drol. Het idee achter
de borden is dat er aandacht wordt besteed aan de hondenpoepoverlast.
De drie borden die wisselen van locatie zijn ongeveer 2 meter hoog
en zien er levensecht uit. Ook staan er op verschillende plaatsen nog
kleine bordjes. De gemeente hoopt hiermee te bewerkstelligen dat
hondenbezitters de poep van hun hond opruimen en dat mensen elkaar
hier op gaan aanspreken.
Doordat de borden zo groot zijn en op plekken staan waar veel
mensen langs komen, worden er veel gesprekken gevoerd over het
hondenpoepprobleem. Dit moedigt mensen aan om de hondenpoep op

te ruimen. Het is maar een paar seconden werk en de zakjes die hiervoor
worden gebruikt kosten bijna niets. Daarbij ziet het er netter uit ruikt
het frisser als de poep wordt opgeruimd. Zo kunnen de borden dus wel
degelijk effect hebben.
Aan de andere kant trekken de borden veel aandacht en zijn ze
door de realistische afbeelding niet altijd prettig om naar te kijken. Op
sommige plekken in de gemeente is het poepbord het eerste wat je ziet
als je een dorp inrijdt. Dit zorgt voor een verkeerd beeld van de dorpen
en kan zelfs worden gezien als horizonvervuiling. Dat kan ook niet de
bedoeling zijn.
Poepborden hebben effect gehad. Wat vindt u?

Inalfa
Foei, foei, wat hebben we
het warm gehad. Door de
hitte had het leescafé bijna
z’n deur kunnen sluiten
omdat de drukinkt zowat uit
de boeken liep. Er restte mij
niets dan de te warmte ontlopen.
Een dagje Katwijk aan zee
leek me wel wat. Halverwege
de Maasheseweg zag ik de
restanten van Inalfa liggen.
De trieste aanblik van de nog
staande voorgevel nam me mee
in ‘a trip down memory lane’.
Inalfa, het bedrijf waar ik zo’n
20 jaar geleden werkte, en
waar ik tevens kennismaakte
met Venray. Met een paar
vrienden besloot ik destijds
Friesland te ontvluchten door te
reageren op een advertentie in
de Leeuwarder Courant. Met een
dagkaart van de bus aangekomen, begonnen we gelijk in de
ploegendienst en sliepen op
een boerencamping in America.
Op het fietsje elke dag naar
Venray, via de Lorbaan en
Veulen. Het werk was leuk,
maar wat me het meest bijbleef
was het fantastische bedrijfsrestaurant, met name de toetjesbar met de caramel-vanillevla.
De gedachte dááraan doet mij
nog steeds zeveren. Húlde aan
de horecamedewerkers, deze
culinaire ervaring was bepalend
voor mijn verdere leven, ik ben
nog steeds dól op vla!
Het dagje Katwijk aan zee
bood wel enige verkoeling,
ware het niet dat ik te eigenwijs
was om me in te laten smeren
met zonnebrand. Zo rood als
een kreeft en letterlijk met
blaren kwam ik ’s avonds, na
150 kilometer heet asfalt, weer
thuis in Venray. Inalfa was niet
meer. Eerder die dag hadden
woeste bulldozers hun werk
efficiënt afgerond, de brokstukken lagen nog na te smeulen in
de verziedende hitte. De Grand
Dame van Venray had haar
laatste adem uitgeblazen.
Eén klein voordeel had deze
hitte voor mij echter wel; ik
hoefde mijn ouwe trouwe
dieseltje niet voor te gloeien.
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Lustrumeditie Venrayse Singelloop
De Venrayse Singelloop beleeft op zondag 7 oktober haar vijfde editie.
Voor deze lustrumeditie heeft het evenement onder andere T-shirts
ontworpen en is er een nieuwe medaille.
De Singelloop is een wandel- en
hardloopevenement over de Venrayse
singels. Dit jaar beleeft de Singelloop
haar eerste lustrum. Om dit te vie
ren heeft de organisatie een speciaal
lustrumshirt ontworpen, dat te koop is
bij de inschrijving. Ook is er een nieuw
ontworpen medaille en is er dit jaar de
mogelijkheid om bij inschrijving BibBits
te bestellen. BibBits is een magneti

sche startnummerbevestiging waar
mee de ‘onhandige’ veiligheidsspelden
niet langer nodig zijn. Inschrijven voor
de Venrayse Singelloop kan via
www.venraysesingelloop.nl/inschrijven
De voorinschrijving sluit op vrijdag
21 september. Na-inschrijven kan nog
op zondag 7 oktober tot maximaal
een half uur voor de start van het
betreffende onderdeel.

Venrays talent
4

Jong sporttalent: Jasper Sanders

De gemeente Venray heeft een enorm gevarieerd sportaanbod, van voetbal en korfbal tot handboogschieten en paardrijden. Ook aan talenten is er in de gemeente geen gebrek. In deze serie komen jonge
sporttalenten uit de gemeente Venray aan het woord en vertellen ze over hun sportcarrière. Deze week
turner Jasper Sanders (18) uit Venray.

carrière toen hij mocht turnen in de
meerkampfinale op het Nederlands
Kampioenschap in Hoofddorp. In de
meerkampfinale laten de turners hun
kwaliteiten op alle toestellen zien.
Van de twaalf finalisten bereikte Jasper
een achtste plaats “Ik had nog nooit
een finale geturnd, dus ik was heel
tevreden met het resultaat. Bovendien
had ik me ook nog gekwalificeerd
voor twee toestelfinales, ringen en
sprong. Hoewel die finales niet zo
goed gingen, was ik al heel blij dat
ik me überhaupt had geplaatst. Dat
betekende namelijk dat ik bij de beste
vijf op die toestellen hoorde.”

Geen mindere kanten
Voor Jasper is turnen een grote
passie. “Turnen heeft voor mij niet

Jasper begon met turnen
toen hij een jaar of zeven was
en turnt inmiddels dus al ruim
tien jaar. “Allebei mijn broers
voetbalden, maar dat vond ik
echt niet leuk”, lacht hij. “Ik heb
nog even gedacht dat ik keeper
wilde worden, maar ik was bang
voor de bal, dus dat werd ook
niks.” Jaspers moeder heeft altijd
geturnd, dus via haar ging hij
uiteindelijk kijken bij een training
van Gymnastiekvereniging St.
Christoffel Venray. Hij lacht
opnieuw: “Ik wilde toen meteen
zonder hulp een salto maken.”
Jasper werd lid van de vereniging
en nog altijd turnt Jasper in Venray
bij St. Christoffel. “Het is lekker

dichtbij en het is een leuke groep om
mee te trainen. Ik zit daar prima.”

Negen uur trainen in
de week
Na zijn eerste jaar turnen bleek al
dat Jasper talent had. “Ik mocht mee
gaan turnen in een talentengroepje
en dan merk je wel dat het niveau
omhoog gaat. Het was niet meer
het speelse gymnastiek van de
normale groep, het werd echt turnen
en er werd meer inzet verwacht.
Ook ging ik meer wedstrijden turnen.”
Gevolg hiervan was ook dat Jasper
meer ging trainen. Op het drukste
punt trainde hij zo’n negen uur in
de week. “Dat was wel heel veel en

echt mindere kanten. Het mooiste
aan turnen vind ik dat je denkt dat
iets niet haalbaar is, maar dat het
dan één of twee jaar later toch lukt,
terwijl je dat dus nooit verwacht
had.” Voor de toekomst heeft
Jasper dan ook nog doelen genoeg.
Zo hoopt hij ooit Nederlands
Kampioen te worden aan de ringen.
“Dat is mijn favoriete toestel, waar
ik ook de hoogste D-score, dat is de
moeilijkheidsgraad, heb. Maar ook
op de andere toestellen, waar mijn
D-scores wat minder hoog zijn, wil
ik graag hogerop komen en me
verder ontwikkelen. Zo kijk ik best
wel op tegen Epke Zonderland en
lijkt het me gaaf om aan de rek
stok een mooi vluchtelement te
kunnen.”

lang achter elkaar, dus daarom train
ik nu iets minder, nog zo’n 6,5 uur.
Zo heb ik ook tijd voor andere dingen.”
Inmiddels kan Jasper het turnen goed
combineren met zijn sociale leven en
zijn opleiding tot doktersassistent aan
het ROC in Nijmegen.
Naast trainingen turnt Jasper
natuurlijk ook wedstrijden. “In het
turnen voor heren heb je niet echt
veel wedstrijden. Het seizoen bestaat
uit een aantal wedstrijden voor het
Limburgs kampioenschap en de
Nederlandse Kampioenschappen. Daar
kun je je voor inschrijven, maar bij
het Nederlands Kampioenschap moet
je dan wel eerst door de voorrondes
komen.” Afgelopen seizoen bereikte
Jasper een hoogtepunt in zijn

HALLO Venray zoekt sporttalenten
Voor onze nieuwe serie ‘Venrays talent’ zijn we op zoek naar jonge en talentvolle sporters uit de gemeente. Ben jij super goed in majorette? Win je alle prijzen op het gebied van
basketbal? Of ben je een echte tenniskampioen? Geef je dan op via redactie@hallo-venray.nl en wie weet ben jij de volgende die wordt geïnterviewd!

sport 13
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World Cup Weekend Stockcar Racing

‘Het is een ware strijd’
Brullende motoren, de geur van verbrand rubber en veel bezoekers: op zaterdag 18 en zondag 19 augustus
vond de World Cup Stockcar Racing plaats op Raceway Venray in Ysselsteyn. De twintigste editie van het evenement werd goed bezocht door jong en oud, maar ook door verschillende nationaliteiten.

Bij binnenkomst krijg je direct
de vrachtwagens in het oog, de
plekken waar teams klaar staan om
de stockcars weer op te lappen na
een manche. Het gaat er soms hard
aan toe bij de World Cup Stockcar
Racing. De eenzitswagens met
achterwielaandrijving gaan met
ruim 200 kilometer per uur over de
baan van Raceway Venray. Daisy
Ripmeester, lid van de organisatie van
de World Cup, vertelt: “Een wedstrijd is
verdeeld in meerdere manches. Soms
zijn er te veel coureurs die meedoen
aan een klasse, dus verdelen we
ze. We proberen iedere coureur drie
manches te laten rijden. Hoe goed ze
het daarin doen, bepaalt tijdens de
dagfinale op welke plek ze mogen
beginnen.” Tijdens de manches kan
het er hard aan toe gaan. “Enkele
jaren geleden kwam er een stockcar
die aan elkaar hing met tape de baan
weer oprijden. Dan kijk je wel even
raar op. Normaal gesproken valt de
schade redelijk mee. Soms moeten
coureurs één manche overslaan, maar
dan staan ze de ronde daarna weer
klaar om mee te doen.”

‘Ook dames doen
mee’
“Voor de finales van de wereld
kampioenschappen rijden coureurs
het hele jaar door. Ze moeten zoveel
mogelijk punten verzamelen zodat
ze zo gunstig mogelijk kunnen star
ten. Dit jaar doen er voor de eerste
keer ook vrij veel dames mee aan de
F1 en F2 klassen”, gaat Daisy verder.
De finale van de F2 klasse vond op
zaterdag plaats. “De finale van de F1
op zondag is vroeg op de dag. Daar zit
een reden achter, omdat we anders
niet zeker weten dat alle stockcars nog
kunnen deelnemen. Het is toch een
sport waar bumpercontact is toege
staan.”
Hoeveel rivaliteit er ook is op
de baan, daarbuiten zijn de cou
reurs voornamelijk vrienden. “Je ziet
dat iedereen elkaar wil helpen als
ze ergens niet uitkomen of iets niet

gemaakt krijgen. Op de baan houd je
wel de rivaliteit, maar dat maakt het
ook zo leuk. Dit jaar is er veel strijd te
zien. De coureurs durven het gaspe
daal in te drukken. Ook het feit dat er
zoveel Engelsen meedoen maakt het
spannend. Blijft de Cup op het vaste
land of gaat deze de zee over?” Tijdens
de World Cup zijn er Amerikanen,
Engelsen, Belgen, Duitsers en
Nederlanders te vinden. Ook in de
wedstrijden zijn deze nationaliteiten
allemaal vertegenwoordigd. “In som
mige klassen rijden voornamelijk
Engelsen, zoals bij de BriSCA Ministox.
Dat komt ook omdat het racecir
cuit van Raceway Venray de enige in
Nederland is waar deze klasse mag rij
den. Maar bij de F1 gaat het altijd tus
sen de Nederlanders en de Engelsen”,
legt Daisy uit.
Gerard uit Venray kijkt met een
glinstering in zijn ogen naar de man
ches. “Het is toch mooi. De snelhe
den die de stockcars kunnen halen,
maar ook het geluid dat daarbij hoort.
Ik ben hier wel al vaker geweest.

Het is ook een ontmoetingsplek voor
mensen die van de autosport houden,
dus altijd kom ik hier wel bekenden
tegen.”

‘Op het puntje
van je stoel’
Iedere keer dat een coureur
bijna botst of uit de bocht vliegt,
zit iedereen op het puntje van zijn
stoel. En niet alleen de volwassen
genieten, vertelt Ripmeester: “Ook de
kinderen wordt het racen met de
paplepel ingegoten. We hebben wel
een springkussen, schminktafel en
computerspellen staan, maar de
meesten komen toch om het racen
te zien. Na een dag zie je allemaal
zwarte gezichtjes rondlopen.” Het
belangrijkste voor de organisatie is
volgens Daisy dat iedereen plezier
heeft. “Je wilt als organisatie een
baan bieden waar coureurs hun passie
kunnen uitoefenen en waar gasten
kunnen genieten van spannende
races.”

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

BEZORGERS
HALLO VENRAY
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Venray en
Leunen 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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

monteur
leerlingmonteur
Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

reparatie-onderhoud-keuren van:
Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen
Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.
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Christiaens Metal Service produceert
sinds 2005 hoogwaardige RVS frames in
diverse branches van voedings- /verpakkingsindustrie en heeft een uitstekende
reputatie opgebouwd in de regio. Om deze
hoogwaardige kwaliteit te realiseren heeft
men zéér vakbekwame mensen in dienst
en is de onderneming uitermate goed
ingericht met de meest moderne machines
en gereedschappen om dit te realiseren.

BUISLASER OPERATOR
Functieomschrijving
Als buislaser operator ga je na een gedegen inwerkperiode zelfstandig
aan de slag om hoogwaardige producten te vervaardigen.
Taken
• Voorbereiden en bedienen van de lasermachine.
• Bedienen en optimaliseren van het laserproces
• Samen werken en communiceren in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn om zo optimale kwaliteit te behalen
Profiel
• Affiniteit met de metaalsector
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

LASSER
Functieomschrijving
Als lasser maak je complete samenstellingen van zeer uiteenlopende
producten in de machine en apparatenbouw. Deze dienen op hoog
niveau afgewerkt te worden. Kwaliteit staat bij jou dan ook hoog in het
vaandel.
Taken
• Vanuit werktekening complete producten maken, van begin tot eind.
• Lassen Tig, Mig/Mag
• Bankwerken
Profiel
• Enkele jaren ervaring met het lassen van met name RVS frames
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

WERKVOORBEREIDER
Functieomschrijving
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van
de productieorders vanaf verkoop tot aanvang van de productie.

Week van de alfa
betisering bij BiblioNu
BiblioNu Venray organiseert in het kader van de week van de alfabetisering op donderdag 6 september van 12.00 tot 13.30 uur een taallunch
voor loketmedewerkers van gemeente Venray. Iedereen die geïnteresseerd is in wat laaggeletterdheid inhoudt, kan hierbij aansluiten.
In de gemeente Venray wonen
naar schatting 3.000 tot 3.500 laag
geletterden in de leeftijdscategorie
16 tot 65 jaar en zijn minimaal 1.600
inwoners van 65 jaar en ouder laag
geletterd, stelt BiblioNu. “Dit bete
kent dat volwaardig deelnemen aan
de samenleving voor deze inwoners
niet vanzelfsprekend is.” BiblioNu
biedt een cursus Nederlands en com
putercursussen aan om deze mensen
vaardiger te maken. “Laaggeletterde
mensen schamen zich vaak dat ze
onvoldoende kunnen lezen en schrij
ven en hebben allerlei methoden
ontwikkeld om dit te maskeren”, aldus
BiblioNu. In het kader van de week
van de alfabetisering wordt een taal
lunch georganiseerd op donderdag
6 september. Tijdens de lunch wordt
toegelicht hoe laaggeletterdheid her
kend kan worden en hoe het beste
doorverwezen kan worden. Het pro
gramma bestaat uit een rondleiding,

een presentatie over de problematiek
van laaggeletterdheid, een quiz en
een ervaringsdeskundige vertelt zijn
verhaal. De taallunch is voor de loket
medewerkers van de gemeente, maar
ook voor iedereen die het onderwerp
interessant vindt en wil weten hoe de
bibliotheek omgaat met alfabetisering.
Aanmelden kan uiterlijk donderdag 30
donderdag via mpeeters@biblionu.nl
BiblioNu organiseert elke laatste
donderdag van de maand van 13.00
tot 14.30 uur een Taalcafé. Op don
derdag 30 augustus gaan de deel
nemers een stadswandeling maken.
Vrijwilligers van het Rooyse Gidsen
Gilde verzorgen de rondleiding door
Venray. Iedereen die de Nederlandse
taal wil oefenen, is welkom en deel
name is gratis. Van tevoren aan
melden is niet nodig. Deelnemers
verzamelen om 13.45 uur bij de biblio
theek. Kijk voor meer informatie op:
www.biblionu.nl

Inloopmoment
in centrum Venray
Wijkraad Centrum in Venray gaat een maandelijks koffie-inloopmoment organiseren. Dit vindt plaats in het Venrays Museum op iedere
laatste donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Het eerste inloopuurtje vindt
plaats op donderdag 30 augustus.
Dit is een initiatief van enkele vrij
willigers uit de wijk en wordt in
samenwerking met het wijkteam
georganiseerd. Iedere laatste donder
dag van de maand kunnen wijkbe
woners met een kopje koffie of thee

kletsen met andere bewoners. Het
eerste kopje wordt aangeboden door
de wijk. Ook de mensen van het wijk
team zijn aanwezig, zodat bewoners
hen vragen kunnen stellen over onder
andere zorg, wonen, maatschappelijk
werk of politie. Deelnemers hoeven
zich niet aan te melden.

Nacht van de vleermuis
IVN Geijsteren-Venray en Stichting de Laatvlieger uit Horst nemen
ook dit jaar weer deel aan de Nationale Nacht van de Vleermuis.
Deze activiteit start op vrijdag 24 augustus om 20.00 uur in
gemeenschapshuis de Wis in Castenray.

Taken
• Inzetten van inkomende opdrachten in het ERP systeem
• Inhoudelijk beoordelen en aanscherpen van toegeleverde
productietekeningen
• Zelfstandig programmeren van de buislaser
• Inkopen van benodigde materialen
Profiel
• Afgeronde technische opleiding MBO+
• Communicatief vaardig en sociaal
• Proactieve en klantgerichte houding
• Oog voor kwaliteit
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team
Indien deze functie uw interesse heeft gewekt, stuur dan een sollicitatiebrief
met CV naar k.christiaens@cmsweert.com of neem contact op met dhr.
Koen Christiaens. Hij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden.
Tel: 0495-450107 • www.christiaensmetalservice.com
Christiaens Metal Service • Rissezijweg 4 • 6004 RV, Weert, Nederland

Op de kerkzolder in Castenray zit
een kolonie Laatvliegers, die deze
ruimte gebruikt als kraamkamer. Dit is
de grootste zomerverblijfplaats in
Nederland. Omdat deze vleermuis
soort op de rode lijst staat, wordt
deze kolonie nauwkeurig bestudeerd
door Stichting De Laatvlieger. Tijdens
de nacht van de vleermuis vertellen
deskundige gidsen alles over deze
vleermuizen. De activiteiten van de
vleermuizen zijn live te zien door mid

del van infraroodcamera’s. Buiten kun
nen de deelnemers de uitvliegende
Laatvliegers horen en zien. Na het
uitvliegen van de Laatvliegers, rond
21.15 uur, kunnen de deelnemers nog
met de gidsen naar de kasteelvijver in
Horst rijden. Hier zijn nog andere soor
ten vleermuizen te zien en te horen.
Deelname aan deze activiteit is
gratis. Geadviseerd wordt om een
goede zaklamp mee te nemen.
(Foto: Jan Jeucken, Stichting de Laatvlieger)
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Kindervakantiewerk in Wanssum en Geijsteren
De kinderen uit Wanssum en Geijsteren konden in de laatste week van de schoolvakantie weer allerlei activiteiten doen bij Kindervakantiewerk Wanssum Geijsteren.
Donderdag 16 augustus stond de sportdag op het programma. Er waren diverse waterspellen, maar het hoogtepunt van de dag was het touwtrektoernooi dat als een rode
draad door de sportdag liep.

16
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Venray is
geportretteerd
De Utrechtse kunstenaar Lars Reen maakte vorige week
videoportretten van Venray als Artist in Residence in het
Schoutenstraatje. De gebundelde portretten worden in het voorjaar van
2019 gepresenteerd in een winkeletalage in Venray, maar op de
website van Cultura Venray en op vrijdag 24 augustus tijdens Night
Vision in het Odapark is er al een preview te zien.

Keetfeest Veulen

bestel nu je tickets
www.worldhorsedriving.nl

In Veulen vond op zaterdag 18 augustus de achtste editie van Keetfeest Veulen plaats. In de
grote tent traden HOTTUB HEROES, De Dronken Tatta’s en Fatguys op. Verder was er onder andere een
silent disco en een rodeostier. De organisatie van het evenement kijkt terug op een geslaagde
editie. “Onze eerste uitverkochte editie, met maar liefst 1.000 bezoekers. We begonnen ooit als een
examenfeestje en zijn nu uitgegroeid tot een klein festival en zo was de sfeer ook. Het was een
topeditie!”

PROGRAMMA
Woensdag 29 Augustus
Middag Dressuur paramennen
Donderdag 30 Augustus
Dressuur enkelspannen
Vrijdag 31 Augustus
Dressuur enkelspannen
Zaterdag 1 September
Marathon
Zondag 2 September
Vaardigheid

KINDERACTIVITEITEN

STRODORP
STIHL TIMBERSPORTS

BENELUX KAMPIOENSCHAP

CLASSIC CARS

HORSE DRIVING KRONENBERG TOUR

De hamvraag van zijn project
in Venray was: wat maakt Venray
zo speciaal? Lars, die in zijn
tienerjaren veel in Venray kwam,
vindt het opmerkelijk hoe Venray
in de geschiedenis is gegroeid.
Hij benoemd bijvoorbeeld de vele
grote organisaties die zich in het
dorp hebben gevestigd. In zijn films
heeft hij dan ook gewerkt met het
contrast tussen de grote organisaties
in Venray en het warme centrum.
De ideeën van een ‘thuis’ en

‘verzorging’ staan centraal binnen
de video’s.
Op het einde van zijn verblijf
liet de kunstenaar een getekend
portret van Venray achter in het
Schoutenstraatje. Hierop staat een
klein kerktorentje en de Grotestraat.
Deze tekening is te zien totdat de
volgende Artist in Residence in het
pand komt. De videoportretten
worden in 2019 getoond. Zoals
de kunstenaar zelf zei: ‘wordt
vervolgd’.

Cultuurcafé Live
in de Schouwburg
In de foyer van de Schouwburg in Venray vindt op zondag
26 augustus voor de laatste keer deze zomer Cultuurcafé Live plaats.
Tijdens dit evenement zijn er voor bezoekers live muzikanten en
andere tafelgasten.
Tijdens de editie van
26 augustus geven onder andere
Battersea, SAULL en Dana & Freek
een optreden. Ook schuiven Ger
Koopmans (gedeputeerde cultuur),
Rob van Lieshout (schilder),
Dorrie Besouw (Limburgse Bond
Muziekgezelschappen) en Harrie
Rongen (voorzitter Venray Centraal)

aan als tafelgasten. Cultuurcafé
Live is een samenwerking
tussen Omroep Venray en de
Schouwburg en wordt live op de
radio uitgezonden. Het begint om
14.00 uur en duurt tot ongeveer
17.00 uur. Cultuurcafé Live is
gratis toegankelijk.
(Foto: Battersea)
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Honderd jaar fanfare Moed en IJver

‘Stuk hard brood als beloning’
Fanfare Moed en IJver uit Blitterswijck viert het honderdjarig jubileum. Door de tijden heen is de fanfare
veranderd, maar het dorp is nog steeds even belangrijk. Om het jubileum te vieren werd en wordt er dan ook
van alles georganiseerd in het dorp: een dorpsbrunch, receptie, matinee, quiz-it en een dorpswandeling. Ook
speelde de fanfare een concert samen met Philharmonie Zuidnederland in de Schouwburg van Venray.

brunch, op zondag 26 augustus,
hebben we zelfs al 370 aanmeldingen.
Dat is toch meer als een kwart van
het dorp”, vertelt Leon. “Het dorp is
belangrijk. Met carnaval staan we vier
dagen muziek te maken. Dat zie je niet
meer op veel plekken.” Wim Swinkels,
al vijftig jaar lid van Moed en IJver,
vult aan: “Inwoners van het dorp
hebben ook de ‘Vriendenclub Mit de
Muziek Mit’ opgericht. Zij steunen
ons zowel moreel als financieel. Zo
schenken ze ons bijvoorbeeld om
de twee jaar een muziekinstrument.
Dat is wel bijzonder.”
Door de jaren heen heeft Fanfare
Moed en IJver al veel mooie momen
ten meegemaakt. “Blittzz on Stage
is wel een van de hoogtepunten”,
vertelt Herman. “Dat was een concert
in de Schouwburg, geheel door ons
verzorgd. De zaal zat helemaal vol,
twee avonden waren we uitverkocht.”
Leon vult aan: “Maar ook de weeken

den weg naar bijvoorbeeld Friesland
of Zeeland zijn altijd leuk. Het gaat
dan om teambuilding en gezelligheid.
Binnenkort hopen we ook weer zo’n
reisje te organiseren.”

Dorpsbrunch
Een aantal jubileumactiviteiten
heeft de fanfare al achter de rug,
maar er staan er ook nog wat op de
planning. Op zondag 26 augustus
staat Blitterswijck geheel in het
teken van het jubileum, met
onder andere de dorpsbrunch.
Op zaterdag 22 september heeft
de fanfare nog ‘Trug naor de alde
Hei’ op de planning staan, een
dorpswandeling. Wim legt uit:
“Dit doen we samen met Erato, de
zangvereniging van Blitterswijck.
Het is een dorpswandeling met
enkele rustplekken waar mensen
naar verhalen of muziek kunnen
luisteren.”

De fanfare in 1991
“In 1918 is de fanfare ontstaan
uit de zangvereniging. De belang
stelling verschoof meer naar de
blaasmuziek rond die tijd”, vertelt
Herman Vermazeren, al vijftig jaar
lid van de Federatie van Katholieke
Muziekbonden en al lang lid van de
fanfare. “Ik weet nog wel hoe dat
vroeger ging”, gaat Jan Jochijms ver
der, zeventig jaar lid van Moed en
IJver. “Mijn vader kwam binnen en
zei dat ik bij de fanfare mocht. Er was
toen nog niet zoveel te doen dus ik
was blij. Ik heb ongeveer twee maan
den geleerd om met het instrument
om te gaan en ben toen meteen mee

gaan spelen. We repeteerden bij de
bakker. Iedere keer als we een stuk
goed speelden, kregen we een stuk
hard brood. Dat was echt een belo
ning.”

Meer concerten
minder marsen
“Vroeger speelden we veel
festivals, in een open wei. Ieder
korps speelde dan wat stukken en de
leden bleven dan nog even hangen”,
vertelt Jan. “Nu is dat anders. We
spelen meer concerten. Soms nog
wel een processie of bij een jubilaris,

maar voor de rest niet meer zoveel
marsen. Je moet met de tijd mee en
we willen de jeugd er ook bij houden.
Nu hebben we ongeveer twintig
leerlingen op de jeugdopleiding zitten
en we hopen dat ze allemaal bij de
fanfare komen. Dat mag als ze hun
A-diploma hebben behaald”, legt
Leon Wijnhoven, vijftig jaar lid van de
fanfare, uit.
Om te vieren dat ze 100 jaar
bestaan heeft Moed en IJver onder
andere een dorpsbrunch en een quiz
georganiseerd. “Met de quiz, op
zaterdag 18 augustus, deden ruim
tweehonderd mensen mee. Voor de

Schrijfcursus in de bibliotheek
In de bibliotheek in Venray start op dinsdag 25 september de schrijfcursus ‘Schrijf met Esther: Verhalen’. De
cursus wordt gegeven door professioneel schrijfdocent autobiografisch en creatief schrijven Esther van der Werf.
In de cursus leren deelnemers
de basis van het verhalen schrij
ven. De nadruk ligt daarbij op het
schrijven zelf: Hoe leef je je in in
een ander? Waarom is de locatie
belangrijk? Wat voegt het tijds
beeld toe? Wat is een dialoog?
Welke structuur kent een verhaal?

Concert SIMONS
De Winkeliersvereniging Venray Centraal organiseert op zaterdag
25 augustus weer een concert in het centrum van Venray. De muziekgroep
SIMONS treedt dan tussen 13.30 en 16.30 uur op op de Grote Markt.
SIMONS maakt een mix van afwis
selend ontroerende, humoristische,
ingetogen en uitbundige nummers in
Folk(rock)stijl. De groep staat onder
leiding van Pieter Simons, compo
nist, tekstschrijver en muzikant uit
Grubbenvorst. De Nederlandstaligeen dialectteksten zijn door hem

 eschreven en ook de muziek is
g
grotendeels van zijn hand. De band
bestaat uit vier ervaren muzikanten,
die spelen op (slide)gitaar, basgitaar,
mondharmonica, toetsen, accordeon,
tinwhistle, doedelzak en percus
sie. De muzikanten zingen veelal
meerstemmig.

Het maakt voor je leerproces tijdens
de cursus dus niet uit of je verhalen
over je eigen leven wilt gaan schrij
ven of ze wilt gaan verzinnen. Deze
cursus helpt je de vorm van verhalen
te begrijpen en ze te gaan schrijven.
De cursusavonden staan gepland
op de dinsdagen 25 september, 9

oktober, 23 oktober, 6 november,
20 november en 4 december. 18
december is nog een reserveda
tum. Een les duurt 2,5 uur, van
09.30 tot 12.00 uur. Meer informa
tie over de cursus is te vinden op
www.zowiezo.nl onder workshops
en cursussen.

Inschrijf- en informatieochtend
computergroepen
Seniorservice Gilde Venray organiseert op dinsdag 11 september weer een inschrijf- en informatieochtend
voor de computergroepen. Van 09.00 tot 11.00 uur kunnen deelnemers in het pand van de Seniorenservice
aan de Prins Bernhardstraat in Venray zich inschrijven voor computerhulp en workshops.
In het nieuwe seizoen wordt op
de dinsdagmiddagen van 13.45 tot
15.45 uur computerhulp gegeven.
Mensen kunnen zich 11 september
inschrijven voor periodes van zes
weken. Ook kunnen ze zich opgeven
voor de groepen foto bewerken

(maandagochtend), hulp voor iPad
/ iPhone (woensdagmiddag) en
Excel voor gevorderden (vrijdag).
Bij voldoende belangstelling wordt
komend seizoen bovendien een
workshop van 6 tot 8 weken gegeven
over het bouwen van een website

of weblog met het programma
WordPress.
Meer informatie over de inschrijfen informatieochtend staat op
www.seniorservicevenray.nl Daar is
ook informatie te vinden over andere
activiteiten van de Seniorservice.
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Lezing ademhaling

Concert SIMONS

Muzisch treffen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: natuurbegraafplaats Weverslo Heide

Pop Up Galerie LIHVE

Bierpongtoernooi

Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Bespeling carillon

Jera Season Kick-Off

Kermis Castenray

Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: OJC Jera ’70 Ysselsteyn

Locatie: Castenray

Nacht van de Vleermuis

Drive In Movie

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray en Stichting de
Laatvlieger
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Stichting Cultuurpodium Geijsteren
Locatie: Kasteelruïne Geijsteren

BYOB Night Vision

Beach Party

Breicafé

Tijd: 20.45-06.45 uur
Locatie: Beeldenbos Odapark Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: JUM Merselo

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Kermis Castenray
Locatie: Castenray

Geijsteren Hickory Open
Championship
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Kermis Castenray
Locatie: Castenray
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Start Merselo-Verona 2018
Tijd: 05.00 uur
Locatie: Molen Nooit Gedacht Merselo

Kermis Castenray
Locatie: Castenray

Koffie-inloopmoment
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Wijkraad Centrum
Locatie: Venrays Museum Venray

Dorpsfeest

Taalcafé

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Golfclub Geijsteren

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: muziekvereniging Moed en IJver
Locatie: plein Blitterswijck

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tabletcafé

Pop Up Galerie LIHVE

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Pop Up Galerie LIHVE

Mobiele kinderboerderij

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Invitatietoernooi tennis

Cultuurcafé Live

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Tennisvereniging De Gagel
Locatie: Tennispark De Gagel Wanssum

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: foyer Schouwburg Venray

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

Voor ons varkensbedrijf zijn wij op zoek naar:

Medewerker
varkenshouderij
M/V Fulltime

De medewerker zal zorgdragen voor het realiseren van alle
voorkomende werkzaamheden met als hoofdtaak het verzorgen
van zeugen, biggen en vleesvarkens. Een middelbare agrarische
opleiding of ervaring in de varkenshouderij zijn een pré.
Geboden wordt: een afwisselende en verantwoordelijke functie
in een enthousiast team waar betrokkenheid en flexibiliteit hoog
in het vaandel staan.
De personen die denken dat deze functie bij hem/haar past,
vragen wij om zo spoedig mogelijk te reageren op het
onderstaande adres. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Martin Hagens, via 06 - 12 35 07 44.

Jos Hagens Agro bv
Witveldweg 48, 5971 NS Grubbenvorst, tel. 077-3270112
info@joshagensagro.nl
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Natuurbegraafplaats Weverslo

Balkanmuziek en
Peelverhalen
Op natuurbegraafplaats Weverslo in Heide vindt op zondag
26 augustus een optreden plaats met Balkanmuziek. Schrijver Ton van
Reen uit Baarlo komt vertellen over de Peel en over zijn boeken.
De middag begint om 15.00 uur.
Op het podium van het overdekte
bosterras van landgoed en natuurbe
graafplaats Weverslo verzorgt de
Servische zanger en gitarist Radomir
Vasiljevic met zijn eigen orkest op
zondagmiddag een optreden met
Balkanmuziek. Schrijver Ton van Reen
uit Baarlo vertelt er over zijn leven in
en met de Peel en over zijn boeken.
“Dit jaarlijkse zomerprogramma biedt
een podium voor muziek, verhalen en
gedichten die gaan over het leven van

mensen. Met alle emoties en weerbar
stigheden die daarbij horen”, aldus de
organisatie. “Dit unieke programma
met Balkanmuziek en Peelverhalen
onderstreept dat menselijke emoties
en belevenissen universeel zijn. Wat in
de Peel gebeurt, kan ook in de Balkan
gebeuren en omgekeerd. Grenzen
vervagen waar mensen vanuit hun
hart spreken.” Reserveren kan
via www.weverslo.nl of natuur@
weverslo.nl (Foto: Balkanorkest)
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CLT Metal Service is al sinds 1966
sterk in het vervaardigen van lichte
tot zware metaalproducten en samenstellingen hiervan. Onze uiteenlopende
afnemers zijn onder meer werkzaam in
de offshore, scheepsbouw, automotive
industrie, bouw en infra, landbouw,
machine en apparatenbouw, procesindustrie en de voedingsmiddelenproductie. Metalen zoals (roestvast)
staal en aluminium worden met de
meest geavanceerde technieken
verwerkt tot enkelstuks of series.
Onze vakmensen zijn meesters in
precisiewerk van extreme afmetingen.
Vanaf de voorbereiding tot en met de
afwerking en nazorg.

KANTER
Functieomschrijving
Als kanter ga je naar een gedegen inwerk periode aan de slag met de
modernste kantpersen en om hoogwaardige producten te vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de productie en het bedienen van de kantpers, materiaal handeling en de daarbij
horende kwaliteits controle. Tevens ben je medeverantwoordelijk voor
het optimaliseren van de processen en onderhouden van de hoogwaardige productiemachines.
Taken
• Bedienen van de Timesaver
• Assisteren bij het lasersnijden
• Boren / Tappen
• Samenwerken en communiceren
in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Energiek, jong en bereid nieuwe dingen te leren
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team

MACHINE OPERATOR

Optimaliserings
project Schouten
straatje Venray
Het team van Let It Happen in Venray (LIHVE) is in samenwerking met
Cultura Venray bezig met een project voor het optimaliseren van
de uitstraling van het Schoutenstraatje in Venray. Daarvoor vragen de
organisaties de mening van de Venrayse bevolking.
Het belangrijkste doel dat
de organisaties hebben met het
project, is het optimaliseren van
de uitstraling en aankleding van
het Schoutenstraatje. Zo hopen ze
de straat inhoudelijk en visueel
aantrekkelijker te maken, zodat
ze beter benut gaat worden als
verbindingsweg. Voor het project
is een werkgroep opgericht die
een tiental kunstenaars uit diverse
disciplines uitgenodigd heeft om te
solliciteren voor de opdracht ‘het
Schoutenstraatje op een kunstzinnige
wijze visueel te optimaliseren’.

Inmiddels zijn er uit alle inzendingen
drie kunstenaars geselecteerd die
hun opdracht uit mogen werken.
Deze inzendingen zijn te lezen in de
etalage van Schoutenstraatje 13 en
via de link www.culturavenray.nl/
project-schoutenstraatje
Het team wil graag horen welk
idee de Venrayse bevolking het
meest aanspreekt. Reageren kan
vóór maandag 10 september door
contact op te nemen met de werk
groep via centrumvisie@culturaven
ray.nl of door binnen te lopen bij het
Schoutenstraatje 8.

Functieomschrijving
Als Machine Operator ga je na een gedegen inwerkperiode aan de
slag met de modernste lasermachines om hoogwaardige producten te
vervaardigen. De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de
productie en het bedienen van de lasermachines, materiaalhandeling
en de daarbij behorende kwaliteitscontrole. Tevens ben jij mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van het proces en onderhouden van
de machine.
Taken
• Voorbereiden en bedienen van de lasermachine
• Optimaliseren van het laserproces
• Samenwerken en communiceren in een kleine productieomgeving
• Kritisch en gedreven zijn
Profiel
• Technische MBO opleiding
• Energiek en bereid nieuwe dingen te leren
• Bereid om in ploegen te werken
• Gedreven collega met een gezonde dosis humor
• Samen kunnen werken in een enthousiast team
Indien deze functie uw interessen heeft gewekt, stuur dan een
sollicitatiebrief met CV naar j.christiaens@cltmetalservice.com
of neem contact op met dhr. Jo Christiaens.
Hij zal ook uw verdere vragen graag beantwoorden.
Tel: +31 (0)77 398 19 45 • www.cltmetalservice.nl
CLT Metal Service • Handelstraat 7 • NL-5961 PV, Horst, Nederland
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WWW.SUPERKEUKENS.NL

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

