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In de bal naar de wal
Onder luid gejuich vanuit de kant ploeteren twee personen in een grote opblaasbare bal door het water. Van alle kanten stromen mensen toe om de deelnemers aan te
moedigen of zelf mee te doen voor de prijs. Op zaterdag 1 september vond ‘In de bal naar de wal’ in de jachthaven van Wanssum plaats. Lees verder op pagina 19

Reactie Wonen Limburg op rapport

‘Vochtproblemen door slecht ventileren’
Woningcorporatie Wonen Limburg denkt dat veel van de vochtproblemen in de Venrayse wijk Brukske
ontstaan door technische tekortkomingen en de manier waarop er geventileerd wordt in de woningen. Veel
huizen in de wijk kampen met vocht- en schimmelproblemen, zo bleek uit een rapport dat de SP en Actiegroep
voor een Gezonde Wijk op maandag 20 augustus aan Wonen Limburg overhandigden.
In de wijk Brukske zijn al jaren
problemen met huurhuizen van
Wonen Limburg. Uit het rapport van
de SP en de actiegroep bleek dat
210 van de gesproken 446 huurders
klaagden over vocht- en schimmelproblemen. Op maandag 20 augustus
werd het rapport overhandigd
aan Wonen Limburg. De woning-
corporatie gaf toen aan in gesprek te
gaan met de inwoners van de wijk
die problemen ondervonden.

Ger Peeters, bestuurder bij Wonen
Limburg, geeft in een reactie aan dat
veel problemen komen door onvoldoende isolatie, onvoldoende ventilatieroosters en slechte bereikbaarheid
van bovenlichten, waardoor die weinig
gebruikt worden voor de ventilatie.
“Bij het gebruik van de woning gaat
het vooral om het niet consequent
ventileren”, schrijft Wonen Limburg
in een reactie op het rapport. “Zo zijn
ventilatieroosters regelmatig dicht of

zelfs verstopt, wordt wasgoed binnenshuis gedroogd zonder extra te
ventileren en wordt er na het douchen
onvoldoende geventileerd.”
Peeters geeft aan dat Wonen
Limburg bezig is met het aanpakken van de problemen die heersen in
de wijk. De corporatie vraagt echter ook aan de bewoners om hun
steentje bij te dragen. “Wij proberen
de technische zaken aan te pakken,
maar verwachten tegelijkertijd van

de bewoners dat ze de woning op de
juiste manier gebruiken.” Bewoners
kunnen gebruik maken van energiecoaches die bij de woning langskomen
en Wonen Limburg heeft een filmpje
op haar website geplaatst, waarin
wordt uitgelegd hoe er geventileerd
kan worden. Ook is in het Arabisch en
Engels een tekst te lezen waarin meer
informatie wordt gegeven over ventileren.
Volgens Peeters is Wonen Limburg
al sinds 2007 bezig met het aanbrengen van verbeteringen aan de
woningen in Brukske. “Eind vorig jaar
is gestart met de laatste sprint waarbij zeshonderd woningen in de wijk

aangepakt worden. Op dit moment
is daar 75 procent van gerealiseerd”,
aldus de bestuurder. Verder geeft
de corporatie aan de SP meerdere
malen uitgenodigd te hebben voor
een gesprek. “Helaas is de SP daar
niet op ingegaan”, aldus Peeters.
“Daarom zijn we zelf aan de slag
gegaan.” Wonen Limburg was aanwezig bij de bewonersbijeenkomst
van de SP in januari. “Wij hebben de
daar aanwezige huurders waarbij de
klachten spelen, gesproken en deze
bewoners achteraf persoonlijk benaderd. Samen met hen hebben we
gekeken naar de oorzaken en oplossingen”, aldus de woningcorporatie.
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Imago-onderzoek The B

Jeugd kent The B, maar heeft geen tijd
voor vrijwilligerswerk
De Venrayse jeugd kent jongerencentrum The B wel, maar heeft weinig tijd om ook mee te helpen het jongerencentrum van de grond te
krijgen. Dat is één van de conclusies van het onderzoek naar The B dat
Sander Brugmans, bestuursvoorzitter van The B, donderdagavond
30 augustus presenteerde aan de commissie Leven van gemeente Venray.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Kempen Media
gehele gemeente

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt
Anne Jakobs
Anne Jeuken
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Om verder de kunnen professionaliseren en meer jongeren te trekken
vroeg jongerencentrum The B vorig
jaar voor de komende drie jaar 60.000
euro subsidie van gemeente Venray.
De gemeente ging niet akkoord met
het voorstel, maar gaf The B voor 2018
30.000 euro subsidie om verder te
professionaliseren. Daar hoorde ook
een opdracht bij voor het jongerencentrum. Verantwoordelijk wethouder
Anne Thielen: “We willen dat The B
met een toekomstplan komt. Voor
de zomer heeft het jongerencentrum
daarom de opdracht gekregen om met
driehonderd jongeren te spreken over
de toekomst van The B en een beeld
te vormen over het imago.”

Meer bezoekers en
vrijwilligers
The B werkt sinds begin dit jaar
ook samen met Synthese, wiens
jongerenwerkers in The B gevestigd
zijn. De programmaondersteuner
die het jongerencentrum al had,
kon ook blijven. Een tweede
professionele kracht in de vorm van
een manager die alle functies van
The B met elkaar zou verbinden, kon
in verband met de lagere subsidie
niet worden aangesteld. Sander
Brugmans: “De opdracht die we voor
2018 hebben gekregen, is dat we
de huidige programmering moeten
handhaven. Door de samenwerking
met Synthese willen we ruimere
openingstijden en dus meer aanloop
en bezoekers krijgen. Daarnaast
moeten we de werkvloerorganisatie

verder professionaliseren, daarvoor
willen we meer vrijwilligers en vooral
jongeren werven die het aanbod hier
willen verruimen of verbreden.”
Het bezoekersaantal opkrikken,
lukt The B aardig, blijkt uit de gesprekken met de driehonderd jongeren. Tot
nu toe werden er twaalf activiteiten
georganiseerd, die samen meer dan
drieduizend jongeren trokken. Bijna
driekwart van de ondervraagde jongeren uit Venray kent The B dan ook.
Toch geven niet alle jongeren aan ook
daadwerkelijk naar The B te komen.
De belangrijkste reden om wél te
komen zijn de feestjes en het feit dat
vrienden er ook komen. Brugmans:

“Slechts 9 procent geeft aan naar The
B te komen omdat het een fijne plek
is. Dat is een duidelijk aandachtspunt
dat op meerdere plekken terugkomt.
The B is nog geen echt jongerencentrum, de jeugd mist een fijne plek om
te chillen. Nu is het nog een beetje
een ‘beton-look. Wat kleur er in zou
mooi zijn. Lekkere bankjes, goede
stoeltjes of zitzakken zouden ook kunnen helpen. Maar het liefst hebben we
dat de jeugd hier zelf mee komt. Ze
moeten het gevoel krijgen dat The B
van henzelf is.”

Jeugd heeft geen tijd
Zelf aan de slag gaan voor The B

blijkt ook nog niet heel populair onder
de Venrayse jeugd. Brugmans: “Het
merendeel geeft aan daar geen tijd
voor te hebben. Ze willen wel naar de
feesten komen, maar hebben geen tijd
om daar zelf iets voor de organiseren.
Dat zien we ook terug in de praktijk:
ze lopen niet de deur bij ons plat om
zelf iets te organiseren. Toch denk ik
wel dat er genoeg jongeren zijn die
affiniteit daarmee hebben of ambities
hebben om later ook iets met evenementen organiseren te gaan doen.
Naar die personen zijn we op zoek.”
The B gaat nu een plan van aanpak schrijven voor de verdere ontwikkeling van het jongerencentrum.

Zorgen over veiligheid

Gemeente bezig met verkeersplan
nieuwe Montessorischool
Gemeente Venray is bezig met een verkeersplan rondom de nieuwe situatie van basisschool De Klimboom en de Montessorischool in de Venrayse
wijk Landweert. De Montessorischool gaat verhuizen naar het oude gebouw van fusieschool de Klimboom. Als het gebouw klaar is, wordt er gekeken naar een nieuw verkeersplan rondom de twee scholen.
De Montessorischool heeft
lang in de schoolwoningen aan de
Sleutelbloem gezeten, maar wil
verhuizen naar een groter pand om
door te kunnen groeien. Zij verhuist daarom naar het gebouw
van de voormalige school De
Landweert. De Landweert fuseerde
met De Vlaswei tot basisschool
De Klimboom. De Klimboom heeft
het pand van De Vlaswei betrokken.
De verhuizing van De Montessori
school is vanwege grote verbouwingskosten uitgesteld, maar vindt
waarschijnlijk volgend jaar plaats.
Samenwerking Venray vroeg zich
daarom tijdens de vergadering van

Commissie Leven op donderdag 30
augustus af hoe het stond met het
verkeersplan voor de school. In 2016
riep zij het College van B&W al op om
de verkeerssituatie goed te onderzoeken en een verkeersplan op te stellen.

Gehaald en gebracht
per auto
Ook Venray Lokaal maakt zich
zorgen over de verkeerssituatie.
Zij diende vragen in voor de komende
raadsvergadering. “Voor zover de
planning ons bekend is moeten de
bouwwerkzaamheden in december
zijn afgerond. De Montessori is qua

leerlingenbestand een bovenwijkse
school. De leerlingen worden daar
veelal gehaald en gebracht per auto.
De aanwonenden van de straat maken
zich ernstig zorgen over de veiligheid
en de parkeerdruk wanneer beide
scholen in één gebouw zijn ondergebracht”, stelt zij.

Samenwerking
Veilig Verkeer Venray
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) gaf tijdens de vergadering aan
dat de gemeente al voor de oproep
van Samenwerking Venray in 2016
bezig was met een onderzoek naar

de verkeerssituatie. Er zijn inmiddels adviezen in samenwerking met
Veilig Verkeer Venray opgesteld in de
vorm van een mogelijk verkeersplan.
“Denk aan opgelegde rijrichtingen,
een kiss&ride-strook, extra fietsplaatsen en langparkeerders verder
van de school af laten parkeren”,
aldus Van der Putten. “Er is afgesproken dat we pas als de scholen
er definitief zitten gaan kijken welke
maatregelen we daadwerkelijk gaan
nemen. Als beide gebouwen klaar
zijn, moet de verkeerssituatie daar
zich eerst normaliseren, daarna
gaan we opnieuw kijken naar het
verkeersplan.”
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Minder taxiparkeerplaatsen

Gemeente neemt zes verkeersbesluiten
Gemeente Venray heeft op vrijdag 31 augustus over zes verschillende verkeerszaken een beslissing
genomen. Zo komen er twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij in de gemeente, wordt de
Horsterweg in Castenray een 60-kilometerzone, is de voorrangsregeling op de Stationsweg aangepast, is de
parkeerschijfzone in Venray uitgebreid, komt er een openbare parkeergelegenheid voor het opladen van
elektrische auto’s en verdwijnen er vijf taxiparkeerplaatsen.
Op de Horsterweg in Castenray
is voortaan 60 kilometer per uur de
maximumsnelheid. De gemeente
besloot de snelheid van 80 naar 60
te verlagen, omdat de weg niet meer
dient als de verbindingsweg tussen
Venray en Horst en het de veiligheid
en leefbaarheid in het buitengebied
verbetert. Gemeente Horst aan de
Maas is daarnaast voornemens om
de Horsterweg tussen Horst en de
gemeentegrens ook naar 60 kilometer per uur te verlagen, aldus

gemeente Venray. Zo ontstaat er een
aaneengesloten 60 kilometerzone tussen Castenray en Horst.

Drie plaatsen
is genoeg
Vijf taxiparkeerplaatsen aan de
Vendel in Venray verdwijnen. Er liggen
acht parkeerplaatsen, maar volgens de
gemeente is gebleken dat drie plaatsen genoeg is. Op de plekken parkeren
taxi’s en busjes die kinderen afzetten

of ophalen bij basisschool Focus. Door
het weghalen van vijf taxiplekken ontstaat er ruimte voor het parkeren van
personenauto’s voor het ophalen of
wegbrengen van kinderen.
In zowel de Kapelstraat in
Wanssum als op de Lindelaan in
Venray komt een gehandicaptenparkeerplaats. In beide gevallen vroeg
een omwonende om de speciale parkeerplek. Op de Bingelkruid in Venray
komt eveneens een speciale parkeerplaats. Daar komt namelijk een par-

keergelegenheid voor het opladen van
elektrische voertuigen. De gemeente
verwacht dat het aantal elektrische
auto’s in de toekomst toeneemt en wil
er voor zorgen dat er genoeg oplaadpunten zijn in de gemeente.

Moeite met vinden
parkeerplek
De blauwe zone in de
Hoenderstraat in Venray wordt uitgebreid. De zeven openbare parkeerplaatsen aan de weg blijken na
tellingen en observaties volgens de
gemeente vaak bezet te zijn, waardoor bezoekers van de aanwezige
cafetaria vaak moeite hebben met
het vinden van een parkeerplek. Het

uitbreiden van de blauwe zone met
drie van die parkeerplaatsen moet
er volgens de gemeente voor zorgen
dat de parkeersituatie verbetert.
Tot slot besliste de gemeente
over de voorrangsregels voor het
tijdelijke kruispunt dat ontstaat op
de Stationsweg in Venray. In afwachting van de aanleg van een rotonde
op het kruispunt van de Kruidenlaan
met de Stationsweg komt er, ter
hoogte van de Kruidenlaan, een
nieuwe aansluiting vanuit het
Vincent van Gogh instituut naar
de Stationsweg. De gemeente
heeft beslist dat het verkeer op
de Stationsweg voorrang heeft
op v erkeer dat vanuit de tijdelijke
aansluiting de straat op wil.

Over de grens Fleur de Mulder
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 Fleur de Mulder (20) uit Oirlo, die
afgelopen jaar vijf maanden studeerde in Graz, Oostenrijk.

Toen ze begon aan haar opleiding
Duitse Taal en Cultuur aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen, wist Fleur al
dat daar een periode in een Duitstalig
land bij hoorde. “Met mijn familie ben
ik daar vroeger al veel geweest en ik
vond het altijd al een prachtig land. Ik
had voor de opleiding de keuze tussen
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
en de keuze voor Oostenrijk was
daardoor snel gemaakt.” Ze kwam
terecht in Graz, de op één na grootste
stad van Oostenrijk. In Graz woonde
Fleur in een studentenhuis, samen
met zes andere studenten die permanent in Oostenrijk studeerden.
“Ik heb mijn woonplaats zelf geregeld via internet en me daarvoor
niet ingeschreven bij een organisatie. Daar heb ik bewust voor gekozen.
Je hoort vaak dat Erasmusstudenten
(uitwisselingsstudenten van het

Erasmus Student Network, red.) in
een soort Erasmusbubbel terechtkomen en alleen maar contact hebben
met andere internationale studenten. Ik wilde ook echt in contact
komen met de lokale bevolking.”
Uiteindelijk kreeg Fleur daardoor
een heel gemengd netwerk in
Oostenrijk. “Ik had contact met de
andere Erasmusstudenten, maar door
mijn huisgenootjes ook veel met
Oostenrijkse studiegenoten. Dat was
heel leuk.”

Blog bijgehouden
Fleur studeerde aan de Universiteit
van Graz. “Ik moest in totaal 25 studiepunten halen voor vakken die ik zelf
mocht kiezen. De enige eis was dat ze
Duitstalig waren. Daardoor heb ik heel
verschillende vakken gevolgd, van
sportwetenschappen tot geschiede-

nis.” Er waren wel wat verschillen met
het onderwijs dat ze gewend was op
de Radboud Universiteit. “In Nijmegen
is ieder vak vijf studiepunten waard,
maar in Graz verschilt het per vak. Er
zijn ook vakken die bijvoorbeeld maar
1,5 punt waard zijn. Daardoor heb ik in
totaal acht vakken moeten volgen om
alle studiepunten te halen”, vertelt ze.
“Een ander verschil is het wachtsysteem dat er is voor vakken en tentamens. Je kunt op een wachtlijst komen
als je een vak wilt volgen dat al vol
zit. Daardoor doen mensen veel langer
over hun studie en zat ik soms dus ook
met mensen in de klas die al rond de
30 waren. Ook kan het zijn dat je op
de wachtlijst van een tentamen komt
en het dus helemaal niet kunt maken.
Zelf heb ik één keer op een wachtlijst
gestaan, maar al op de derde plaats,
waardoor ik de toets uiteindelijk wel

kon maken.”
Naast school deed Fleur veel leuke
dingen, om zoveel mogelijk van de
omgeving te zien. “We wandelden
bijvoorbeeld veel door de bergen. Ook
ben ik naar Krakau geweest met mijn
huisgenootjes en naar Slovenië met
de Erasmusstudenten. Verder zijn er
nog mensen van thuis langs geweest,
familie en vrienden. Ik vond het ook
erg leuk om hen de stad te laten zien.”
Volgens Fleur kent haar reis eigenlijk
alleen maar hoogtepunten. “Ik heb zo
veel leuke dingen gedaan, dat ik toen
al bang was dat ik alles weer zou vergeten als ik thuis was. Om dat te voorkomen heb ik in mijn periode in Graz
een blog bijgehouden. Daar postte ik
één keer in de zo veel weken een blog
met een verslag van wat ik allemaal
gedaan en gezien had. Zo vervagen
de herinneringen minder snel.” Fleurs
blog is nog steeds te lezen op
www.fleurdemulder.wordpress.com
Oostenrijk ligt niet ontzettend
ver van Nederland, maar toch zijn er
verschillen, ervoer Fleur. “De mensen lijken daar wat relaxter dan hier.
Hier kan het soms allemaal best wel
gehaast en stressvol gaan, dat is daar
veel minder. Ook merkte ik toen ik
daar omringd door de bergen woonde
pas hoe vlak Nederland eigenlijk

echt is. Dat was ook wel iets waar ik
aan moest wennen. Net als het feit
dat de winkels in Oostenrijk op zondag gewoon dicht zijn. Daar stond ik
een keer voor een gesloten supermarkt op zondag, terwijl ik eigenlijk nog boodschappen moest doen.”
Overeenkomsten met Nederland zijn
er in Oostenrijk echter ook genoeg.
“Het is echt niet zo dat je een cultuurshock krijgt als je daar bent, het
zijn de kleine dingen die anders zijn.”
Ze vervolgt: “En er zijn dus ook veel
dingen hetzelfde. Graz staat bijvoorbeeld bekend als de fietsstad van
Oostenrijk, dus net als thuis deed ik
daar bijna alles met de fiets.”

Terug naar Graz
Halverwege juli kwam Fleur weer
thuis uit Oostenrijk. “Natuurlijk fijn
om weer thuis te zijn, maar ik kan
niet zeggen dat ik echt heimwee heb
gehad in Graz. Ik vond het ook heel
jammer om weer te gaan.” Zo jammer, dat als ze moest kiezen tussen
Nederland en Oostenrijk, ze toch voor
Oostenrijk zou kiezen. “Op zich zie
ik mezelf daar wel wonen, hoewel
Nederland natuurlijk ook zijn voordelen heeft. Toch ben ik al aan het kijken
wanneer ik weer terug naar Graz kan
om mijn vrienden daar op te zoeken.”
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Venray Beweegt wil door
Venray Beweegt wil na de aflooptermijn van het project eind 2018 door. Dat bleek uit de vergadering van de
Commissie Leven op donderdag 30 augustus. Of en hoe het project in 2019 wordt voortgezet, wordt later dit jaar
besloten door de gemeenteraad.
Het projectplan Venray Beweegt
heeft als doel om de Venrayse samenleving in beweging te zetten, door
sport, gezondheid, bewegen en zorg
te verbinden. Het projectplan loopt
tot en met 2018. In 2014 werd met
Venray Beweegt gestart en inmiddels zit het project aan het einde van
het tweede projectplan. Als het aan
de projectorganisators ligt, wordt er
nog minimaal een termijn van vier
jaar aan Venray Beweegt toegevoegd.
Daarvoor zijn al grove lijnen van een
toekomstplan geschetst, die tijdens de
vergadering van de Commissie Leven
gepresenteerd werden.

Geen uitgebreide
evaluatie
Voor het zover is, moet de raad
echter eerst groen licht geven voor

voortzetting van het project. Een
woordvoerder van Venray Beweegt gaf
tijdens de commissievergadering aan
dat er nog geen uitgebreide evaluatie
geweest. Wel heeft Venray Beweegt
tussentijdse evaluaties gehad met
de partners en bestuurders. “Zij zien
de toegevoegde waarde van Venray
Beweegt. Het is een projectplan met
een stevig netwerk dat verbindt en
samenwerkt. We zien ook dat het
mooie projecten oplevert, zoals het
vrouwenzwemmen bij de Laco en de
Beweegpas.” Venray Beweegt ziet
dan ook reden om het project voort te
zetten de komende jaren. “Er komen
weer nieuwe middelen beschikbaar
vanuit het rijk voor initiatieven zoals
deze, is net voor de zomer besloten
in het Nationaal Sportakkoord. Ook
past het binnen de kaders van de
gemeente en bij de ambitie van de

Regio Noord-Limburg om in 2025 de
Gezondste Regio te worden.”

Zichtbaarheid
vergroten
Venray Beweegt ziet ook verbeterpunten voor de komende jaren en heeft
daarvoor de eerste ideeën van het toekomstplan al op papier gezet. Zo richtte
het initiatief zich de afgelopen jaren op
meerdere dingen tegelijk en is nu de
bedoeling dat de focus wordt versmald.
“Van vijf programmalijnen willen we
terug naar twee: ‘Sportief en gezond
opgroeien’ en ‘Iedereen kan meedoen’.” Daarnaast wil Venray Beweegt
haar zichtbaarheid vergroten en haar
netwerk nog verder uitbreiden. Over de
voortzetting van Venray Beweegt wordt
uiterlijk tijdens de raadsvergadering
van november besloten.

Sportember

September in teken
van sport
De maand september staat in het teken van ‘Venray Beweegt: Sportember’. De hele maand organiseert
Venray Beweegt activiteiten. Veel sportaanbieders zetten in september hun deuren open voor niet-leden die
gratis mogen kennismaken. Venray Beweegt stimuleert daarmee alle inwoners van de gemeente om te gaan
bewegen en een gezonde leefstijl aan te nemen.
Op woensdag 5 september was
de officiële opening van Sportember.
Wethouder Anne Thielen kreeg
de leefstijlgids uitgereikt. Dit
magazine biedt allerlei informatie
over sportaanbieders, sportieve
evenementen en een gezonde
leefstijl. Op 5 september startte ook
de Sportgala-challenge: honderd
dagen bezig zijn met een gezonde
uitdaging tot aan het Sportgala op
17 december.

Het complete aanbod van
a ctiviteiten tijdens Sportember staat
op www.venraybeweegt.nl/sportember Er worden diverse t rainingen
en gratis lessen g
 eorganiseerd.
Op zaterdag 8 september is er
een vrijwilligersmarkt. Op dinsdag
18 september is er een sportochtend
voor ouderen bij TTV Red Stars.
Woensdag 19 september start de
Kinderstreetleague en op zaterdag
29 en zondag 30 september is er

het Weekend Gezonde Sportkantine.
Sportember wordt afgesloten op
zondag 7 oktober met de Venrayse
Singelloop. De Nationale Sportweek
vindt plaats tijdens Sportember
van zaterdag 15 tot z aterdag
29 september. De voorgaande jaren
deed Venray Beweegt ook al mee aan
de Nationale Sportweek. Die week
laten ze zien wat voor gezondheidsen beweeginitiatieven er zijn in de
gemeente Venray.

Daders onbekend

Vandalisme bij
schommel Oostrum
In Oostrum is de schommel op het Fort in de nacht van zaterdag
1 op zondag 2 september doelwit geworden van vandalisme. De nog
onbekende daders hebben een bout en een moer uitgedraaid,
waardoor de ketting van de schommel los is gekomen.
De dorpsraad van Oostrum
berichtte zondagochtend
2 september over het vandalisme
aan de schommel op het Fort, aan de
Randerade en Gildestraat. Zij deed
een oproep naar dorpsbewoners
om zich te melden als ze iets
gehoord of gezien hadden die
nacht. “Geen idee wat de oorzaak

kan zijn”, meldt de dorpsraad.
“Er hangt wel eens wat jeugd rond.”
Er werd een bout en een moer uit
een oog gedraaid, waardoor de
nestschommel naar beneden is
gekomen. Inmiddels is de schommel
voorzien van een tijdelijke nieuwe
bout, zodat de kinderen weer
kunnen schommelen.

Voor herhaling vatbaar

Fietstocht naar Verona goed verlopen
De fietstocht Merselo-Verona is goed verlopen, zo laat
hoofdorganisator Jan van Osch weten. Het weer zat de renners vaak mee
gedurende de vier dagen dat ze onderweg waren van Limburg naar Italië.
Alleen de eerste dag was door de wind een zware opgave.
Het belangrijkste is volgens
Van Osch dat er geen ernstige
ongelukken zijn gebeurd. “Op zo’n
lange tocht kan dat makkelijk
gebeuren.” Gezien de uitvallers
was het een zware tocht dit jaar. In
totaal vielen dertien deelnemers uit.
Dat komt neer op 29 procent van de
45 startende wielrenners.

Onderlinge sfeer
was optimaal

Henk de Louw op de Arlberg

“Een uitval tot 25 procent is bij dit
soort tochten normaal, dus dit cijfer
ligt daar beduidend boven.” Het hoge
percentage uitvallers lag volgens Van
Osch niet aan de sfeer in de groep.
“De onderlinge sfeer was optimaal en

alle rijders waren enthousiast over de
schitterende route en de verzorging
onderweg.”

Moeilijke eerste etappe
Qua weer was vooral de eerste
etappe moeilijk. “De 370 kilometer
naar Worms werd als zwaar
bestempeld vanwege de behoorlijke
tegenwind (3 tot 4 Beaufort)”, aldus
Van Osch. Voor de rest zat het weer
wel mee. “We hebben alleen wat
miezerregen gehad het eerste half uur
na de start en op derde dag regende
het toen we Bolzano voorbij waren
een kwartiertje.“
Alles bij elkaar vond Van Osch het
een succesvolle tocht. “Het is zeker
voor herhaling vatbaar.”
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Wethouder streeft naar verhuizing
bibliotheek
Wethouder Anne Thielen (CDA) gaf tijdens de vergadering van commissie Leven op donderdag 30 augustus
aan dat zij ondanks de financiële problemen van BiblioNu, ernaar streeft de bieb naar het centrum te laten
verhuizen. Of de gemeente dan ook bijspringt in de kosten of misschien wel de hele verhuizing betaalt, is echter
nog niet zeker.

de oorzaak van de financiële problemen, vindt zij. “De bieb wist net als de
andere culturele instellingen in Venray
dat die verlaging er aan zat te komen.
BiblioNu had haar bedrijfsvoering aan
moeten passen.”

Geen definitief besluit
Financiële problemen of niet, de
wethouder ziet de bibliotheek wél
graag verhuizen naar het centrumgebied. Er wordt al lang gesproken over
een mogelijke verhuizing naar de
voormalige Albert Heijn op de Grote
Markt. Commissieleden vragen zich
tijdens de vergadering af of het niet
beter is om eerst de toekomstvisie van
de bibliotheek vast te stellen en dan
pas te kijken of een verhuizing daarbij past. Wethouder Thielen: “Er is nog
geen definitief besluit genomen of de
bibliotheek gaat verhuizen, maar in
het coalitieprogramma staat wel heel
duidelijk dat de bieb gaat verhuizen
naar het centrumgebied. Daarmee is
een duidelijk streven neergezet.”

Joep Gielens van ProVenray vraagt
zich af of dit verstandig is. “Het lijkt
alsof het plan er doorheen gedrukt
wordt: de bieb gaat sowieso verhuizen
en daarna moet BiblioNu maar kijken
hoe ze haar taken uit moet voeren in
het nieuwe pand.” Henk Bisschops van
PvdA valt ProVenray bij. “Het moet
niet zo zijn dat we de bibliotheek naar
het centrum verhuizen, omdat daar nu
eenmaal een heel mooi pand ligt.”

‘Verhuizing kost geld’
Wie die verhuizing zou moeten
betalen, is nog niet duidelijk. BiblioNu
geeft in ieder geval aan in 2019 niet
meer aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Bisschops:
“BiblioNu zit in zwaar weer. Zo’n verhuizing kost veel geld. Betekent dat
niet automatisch dat de gemeente
die verhuizing betaalt?” Wethouder
Thielen ontkent dat. “We zijn nu aan
het uitwerken hoeveel die verhuizing
zou kosten en of de gemeente daar
eventueel aan bijdraagt.”

Werkzaamheden
Wie is verantwoordelijk voor de
financiële problemen van BiblioNu?
De stichting zelf zei eerder al dat
alle partijen, BiblioNu en gemeente

Venray en Horst aan de Maas, steken hebben laten vallen. Wethouder
Anne Thielen (CDA) steekt de hand
echter niet in eigen boezem tijdens

de commissievergadering. “BiblioNu
heeft niet genoeg geanticipeerd op de
toekomst”, stelt ze. De verlaging van
de subsidie van de gemeente is niet

Bodem St. Annapark
wordt gescand
op explosieven
Renschdael Groep wil in het voorjaar van 2019 beginnen met de
bouwontwikkelingen ten noorden van de boerderij op het St. Annapark
in Venray. Daarvoor gaat zij eerst starten met het scannen van
de bodem op niet-gesprongen explosieven.
De Renschdael Groep heeft op
5 januari het St. Annapark in Venray
gekocht. Vanaf die tijd voert zij
werkzaamheden uit aan het park.
“Door leegstand van de afgelopen
jaren was er sprake van achterstallig onderhoud, opschot en groei van
zaailingen en verwilderd bos. Kort
na de aankoop is het St. Annapark
tevens getroffen door de januari
storm, zodat inmiddels vele vrachtwagens aan gevallen en dood hout
van het park zijn verwijderd”, aldus
Marianne Dankers van Renschdael
Groep.

Voorjaar 2019
Renschdael Groep verwacht in
het voorjaar te kunnen starten met
de bouwontwikkelingen op het park.

Winnaars HALLO op vakantiewedstrijd
Jan en Hanny Albers hebben de eerste prijs gewonnen in de HALLO op vakantie-wedstrijd.
Ze namen de HALLO mee naar Oost-Duitsland en wonnen hiermee een lunchbon van Hotel Brasserie
De Zwaan in Venray (zie foto). Piet en Marian Flinsenberg uit Vredepeel namen de HALLO meer naar
Frankrijk en wonnen de tweede prijs: een tegoedbon voor een uur gratis bowlen bij Restaurant
Bowling Venray. De derde prijs, een tegoedbon van 25 euro bij Jeans Centre Venray, werd gewonnen
door Siem en Imke van der Heijden uit Wanssum, die de HALLO in Italië lazen. Voor alle andere leuke
inzendingen: bedankt voor het meedoen! De winactie is hiermee afgelopen, maar foto’s van
HALLO Venray op vakantie mogen nog steeds gestuurd worden naar redactie@hallo-venray.nl
De leukste foto’s krijgen een plekje in ons nieuwsblad!

Het gedeelte ten noorden van de
boerderij is als eerste aan de beurt.
Daarvoor moet zij eerst onderzoeken
of er geen niet-gesprongen
explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog in de grond zitten. Zij is
nu al bezig met de voorbereidingen
voor dit onderzoek. Een quad met de
nodige apparatuur gaat de bodem
scannen, maar daarvoor moet eerst
al het in de weg zittend groen
en de verwilderde bomen tot 10
centimeter boven de grond gerooid
worden. Mochten er niet-gesprongen
explosieven gevonden worden, dan
worden deze uit de bodem gehaald
en gesaneerd.
Het rooien van het groen en de
verwilderde bomen is inmiddels
gestart en gaat enkele weken duren.

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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Terugblik op zomer 2018

Warme zomer: vloek of zegen?
De scholen zijn weer begonnen en de meeste mensen zijn weer aan het werk. Een goed moment om terug te
blikken op de warme zomer die nu bijna achter ons ligt. De hittegolf was voor sommige ondernemers heerlijk:
de ijsjes konden niet meer worden aangesleept en ook de vakantieparken zaten lekker vol. Binnenuitjes als de
bioscoop en binnenspeeltuin hadden het lastiger: door het warme weer hadden zij deze zomer niet zoveel
bezoekers als gehoopt.

Het zwembad in Wanssum draaide een topseizoen
Sommige ondernemers in Venray
hadden het door de hitte deze zomer
extra zwaar. De bioscoop Luxor Studio
Select Theater in Venray draaide
bijvoorbeeld geen goed seizoen: “Voor
ons was deze zomer er één om snel te
vergeten. De extreem hoge zomerse
temperaturen zorgden er voor dat de
bezoekers wegbleven, helaas een
landelijk fenomeen”, aldus Jeroen
Cattoir van de bioscoop. Wel geeft hij
aan dat het aantal bezoekers weer wat
is aangetrokken, mede door de
populaire films die draaien. Ook het
Venrays Museum zag de hitte terug in
de bezoekersaantallen: “We merkten

dat er minder mensen het centrum
van Venray bezochten, zowel eigen
inwoners als toeristen. De tentoonstelling in de hete maand werd daardoor
weinig door toevallige passanten
bezocht. Echter, de mensen die doelgericht de expositie wilden bekijken,
zijn niet weggebleven.”
Ook binnenspeeltuin BoegaFun
in Venray had het moeilijk tijdens de
warme dagen. “Er kwamen minder
ouders en kinderen spelen door de
warmte. We hebben alle schuifpuien
opengezet en dit gaf wel een briesje,
maar binnen was het toch benauwd.
Daarom hebben we de openingstijden

in die periode vervroegd. Er waren
zeker ook dagen dat er echt niets te
doen was en dat we eerder sloten”,
vertelt een medewerkster. Bloemist
September in Venray verkocht door de
warmte ook minder. “Er waren weinig
mensen op de terrasjes overdag en dat
merk je in het centrum direct”, aldus
een medewerkster. “Er kwamen veel
minder mensen over de vloer. Daarom
hebben wij geprobeerd zo minimaal
mogelijk in te kopen en de bloemen
vanuit de koeling te verkopen in plaats
van voor in de winkel. Daar blijven
ze wat langer goed. Maar omdat
het zo heet was hebben we ook de

mensen geholpen door informatie te
geven over hoe je de bloemen met de
warmte zo lang mogelijk mooi kunt
houden.”

Horeca draait wel
goed
Horecaondernemers geven
aan niet per se slechter te hebben
gedraaid deze zomer. Wel waren de
gevolgen van de hitte merkbaar. “Op
de warme dagen hebben we wel verschil gemerkt. ’s Morgens is het drukker dan anders en ’s middags is er wat
minder te doen,” geeft ’t Platteland
in Veulen aan. Het terras van de
speel- en kinderboerderij heeft zelfs
beter gedraaid dan vorig jaar. “Dat
komt voornamelijk door het al warme
voorjaar en ook in de zomer hebben we gewoon goed gedraaid.” Ook
voor pannenkoekenhuis De Perdstal
in Venray viel het mee deze zomer:
“Het was niet minder druk dan normaal, zelfs met 38 graden hadden we
’s middags nog mensen op ons terras
zitten. We hebben één grote parasol
op het terras staan die wat schaduw
kan geven.” Toch was het alsnog heet,
ook voor De Perdstal: “Er kwamen ook
veel vakantiegangers en die dachten
dat het in het bos nog enigszins koel
zou zijn. Helaas viel dat een beetje
tegen. Maar iedere dag in het zwembad liggen is ook niets, dus willen ze
een keer wat anders.”

Topseizoen voor
ijssalon, zwembad en
vakantiepark
Er zijn ook uitjes waarvan juist
extra veel gebruik wordt gemaakt
op hete dagen. Voor zwembad De
Broekberg in Wanssum was het tot nu
toe dan ook een erg succesvolle zomer.
“We zijn normaal gesproken geopend
op dagen in de maanden juni, juli en

augustus en komen bijna altijd uit op
zo’n 45 dagen op in die drie maanden.
Naar verwachting komen we dit jaar
in totaal uit op 60 dagen, dus dat is
zo’n 25 à 30 procent meer dan gemiddeld. Ook qua bezoekersaantallen is
er een stijging te zien, er zijn al ongeveer 1.000 bezoekers meer geweest
dan vorig jaar. Dit komt mede door het
mooie weer, maar ook door de bredere bekendheid via Facebook en door
verenigingen en scholen die gebruik
maken van het zwembad buiten de
reguliere openingstijden.” Een ander
positief punt van het zomerse weer
voor het zwembad, waren de extra
activiteiten: “We hebben deze zomer
ook twee keer een ‘Disco-barbecueparty’ gehouden. Dan hebben we
muziek, een springkussen, we verkopen hamburgers en we zijn extra lang
geopend tot 20.30 uur. Deze activiteiten kun je ook alleen maar plannen
als je zeker weet dat het erg warm is
en blijft.”

IJs- en terrasweer
In Parc de Witte Vennen in
Oostrum kwamen door het warme
weer veel dagjesmensen op het
natuurbad af. “We hebben weinig last
gehad van de hitte”, vertelt beheerder Alex Boeringa. “IJs en frisdrank
waren niet aan te slepen en we hebben activiteiten soms naar de ochtend
verplaatst. De medewerkers van de
frituur en de kiosk hebben het wel
zwaar gehad.” Ook in Oostrum was het
zwemwater populair. “In de omgeving
was op veel zwemplekken blauwalg
gevonden, maar bij ons niet. De mensen kwamen van heinde en verre bij
ons zwemmen.” Waar de ijsjes ook
goed verkocht werden dit jaar, was bij
IJssalon Mosaïque Venray. “Het was
een druk seizoen. Het was natuurlijk
echt ijs- en terrasweer, dat was goed
te merken. We hebben ook veel cocktails verkocht dit jaar. Al met al zijn we
heel tevreden over de zomer.”

Nieuw toekomstplan

Kerngroep Blitterswijck peilt mening
over Roekenbosch
Kerngroep Blitterswijck onderzoekt met een enquête de mening van de dorpsbewoners over bungalowpark
het Roekenbosch. Dit is onderdeel van het project waarin alle belanghebbenden bij het park samen aan tafel
zitten om tot een nieuw toekomstplan te komen.
Kerngroep Blitterswijck is
één van de deelnemers aan de
overlegtafel. Ook gemeente
Venray, de mensen die permanent
op het park wonen, Coöperatie
Roekenbosch en de woonurgenten
op het park nemen deel aan de
overlegtafel. Met het traject moet
een gedragen toekomstplan op
tafel komen te liggen voor het
Roekenbosch. Dit was lang een
vakantiepark, maar vanaf 2016 deels
in gebruik als asielzoekerscentrum
en deels werd het bewoond door
arbeidsmigranten, woonurgenten
en vaste bewoners. In oktober

vertrokken de laatste asielzoekers uit
het park en moest er gezocht worden
naar een nieuw toekomstscenario.
Kerngroep Blitterswijck wil zich
inzetten voor een oplossing die
economisch goed in elkaar zit en
haalbaar is. Daarnaast vindt zij het
belangrijk dat het nieuwe plan een
bijdrage levert aan Blitterswijck
en zo weinig mogelijk overlast
veroorzaakt. Een groot draagvlak in
het dorp is daarom volgens Kerngroep
Blitterswijck noodzakelijk.
In haar enquête vraagt Kerngroep
Blitterswijck de dorpsbewoners onder
andere welke doelgroepen zij graag in

het Roekenbosch zouden willen zien,
op welke manier het Roekenbosch een
bijdrage zou kunnen leveren aan de
leefbaarheid van het dorp en wat de
belangrijkste aandachtspunten zijn op
het gebied van overlast.

Overlast van het
Roekenbosch
Tijdens de eerste overlegtafel
is er ook gesproken over de aanpak
van overlast op het park. Bij de
gemeente zijn de afgelopen tijd
verschillende meldingen van overlast
binnengekomen. “Die meldingen zijn

divers”, meldt een woordvoerder.
“Sommige meldingen hebben
betrekking op de omgeving, zoals
parkeeroverlast, zwerfvuil en te hard
rijden in Blitterswijck. Ook komen
er meldingen uit het park zelf, dus
meer gericht op overlast rondom de
woningen.”
Gemeente Venray is
verantwoordelijk voor de omgeving
en het parkmanagement gaat over
de klachten in het park zelf, aldus
de woordvoerder. “Maar dat wil niet
zeggen dat we als gemeente geen oog
hebben voor het park. We zijn in nauw
overleg met het parkmanagement
en denken mee over oplossingen.”
De gemeente heeft onder andere
maatregelen genomen om de
parkeeroverlast te verminderen.

De parkeermogelijkheden aan de
Berkenstraat zijn aangepast en BOA’s
van gemeente Venray controleren
daar regelmatig. “Ook zijn de BOA’s
alert op zwerfvuil.”
Er komen ook klachten binnen
over te hard rijden in de buurt van
het park, maar dat te hard rijden
ziet de gemeente niet terug in haar
verkeerscijfers. “Verkeerskundig is
er dus geen aanleiding om (extra)
verkeersmaatregelen te nemen.
Dat neemt niet weg dat inwoners
dat heel anders kunnen ervaren.
Uiteraard houden we de cijfers
en meldingen goed in de gaten.
Het heeft dus onze aandacht en
bijzonderheden worden besproken
met partners zoals de politie”, aldus
de woordvoerder.
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‘Nog steeds te droog’

Zware zomer voor boeren en natuur
Dat de natuur in Nederland niet gewend was aan het warme weer, dat werd tijdens de afgelopen zomer
steeds duidelijker zichtbaar. En niet alleen de natuur had het moeilijk, ook de agrariërs in de buurt moesten
harder werken dan ooit om hun oogsten te redden.

den is. Daarnaast is het kabinet gedupeerde boeren te hulp geschoten met
maatregelen. Zo hebben boeren de
mogelijkheid een overbruggingskrediet aan te vragen, is de uitrijperiode
voor mest over akkergrond met twee
weken verlengd en mogen er langer
veevoergewassen in worden gezaaid,
om zo het dreigende voedseltekort
tegen te gaan.

Totale schade in beeld
brengen
LTO Nederland verzocht de
overheid deze week om de totale
schade grondig en objectief in beeld
te brengen. Uit een verkennend

Bomen die hun blad lieten vallen alsof het al herfst was, droogvallende poelen en meertjes en dieren
die steeds minder schuw werden in
hun zoektocht naar voedsel en water,
het behoorde deze zomer tot de orde
van de dag. Nu we de ergste droogte
er op hebben zitten, zien we de natuur
beetje bij beetje herstellen. “Het heeft
een beetje geregend gelukkig”, meldt
Esther Swinkels van IVN GeijsterenVenray. “Maar vergeleken met de rest
van Nederland is het hier in Venray
nog steeds te droog.” De natuur
heeft onherstelbaar geleden afgelopen zomer, stelt ze. “Het gras wordt
wel weer wat groener, de natuur ziet
er frisser uit. Maar de vennen hebben nog steeds te weinig water. De
bomen hebben ook heel erg geleden,

met name de lijsterbes. De eiken hebben hun eikels al laten vallen, veel
te vroeg voor de tijd van het jaar. Dat
betekent dat dieren straks in de herfst
minder te eten hebben.” Of de schade
aan de natuur van afgelopen zomer
ook onherstelbaar is, moet nog blijken. Swinkels: “De natte gebieden
hebben het heel zwaar. Als het veenmos in de Peel verdroogd is, komt het
niet zomaar meer terug. Volgend jaar
is pas te zien of dat ook het geval is.”
Esther vat samen: “De natuur heeft
een klap gehad deze zomer.”

‘Natuur heeft klap
gehad’
Ook boeren hadden het zwaar en
daar is het ook nog maar de vraag of

de schade hersteld kan worden. Hard
werken, veel zweten en nog meer
overuren maken: zo zag deze zomer
er op veel land- en tuinbouwbedrijven
uit. Het belangrijkste volgens de agrariërs? Kort met de haspel bij het gewas
blijven. Maar zelfs daarmee was de
extreme droogte niet te compenseren. “Bij natuurlijke regen wordt alles
geraakt, maar met beregenen mis je
bepaalde hoeken van het veld”, aldus
een Castenrayse agrariër. Bovendien
was het niet alleen de droogte, maar
ook de hitte die zijn tol eiste deze
zomer, daar kunnen ook niet alle
gewassen even goed tegen.
Boeren kunnen schadevergoeding
aanvragen als dieren landbouwgewassen aantasten omdat er door de
droogte elders weinig voedsel te vin-

onderzoek bleek al dat veehouders
dit jaar gemiddeld 20.000 euro
minder inkomen kunnen genereren.
Dat is ongeveer de helft van een
gemiddeld jaarinkomen. LTO
onderstreept daarnaast dat boeren
uit andere Europese lidstaten,
waaronder Zweden, Duitsland en
België, wel financiële ondersteuning
krijgen van hun overheid. Zij vreest
daarom voor de concurrentiepositie
van de Nederlandse boeren. Hoe
groot de schade voor de agrariërs
daadwerkelijk gaat zijn, dat wordt
de komende periode dus duidelijk,
maar dat er schade is, is volgens
LTO Nederland en de agrariërs in de
gemeente, iets dat zeker is.

weekend
verslaggever
(student)

m/v

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door
Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per direct
op zoek naar een weekendverslaggever (student) m/v.
Je uitdaging
Wie ben je?
Je levert redactionele bijdragen aan n Je hebt een hbo werk- en denkniveau;
n een opleiding journalistiek of ervaring
het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp
als bureauredacteur/ verslaggever is
een pre;
en weet het duidelijk en helder
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
op te schrijven;
n je draagt onderwerpen voor het
n je bent bekend met de regio;
n je werkt goed samen, bent stressnieuwsblad aan;
n je fungeert samen met andere
bestendig en communicatief vaardig;
n je taalvaardigheid is uitstekend en je
redacteuren als gezicht van
HALLO Venray naar de lezer toe;
werkt nauwkeurig. Je kunt teksten
n je bezoekt in overleg evenementen,
zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
personen en activiteiten in de regio,
n je bent flexibel;
waarbij je makkelijk contact legt
n je verricht je werkzaamheden in
met anderen;
n je hebt gevoel voor nieuws en
vooraf samen overeengekomen
diensten tussen zaterdag
weet wat er speelt binnen de
08.30 uur en zondag 21.00 uur,
gemeente Venray;
n je werkt nauw samen met de
eventueel ook doordeweeks en in
vakantieperiodes.
redactie van HALLO Venray.
n

Wij bieden
Een contract op basis van 0-uren;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring.
n

HALLO in Italië
Imke en Siem van der Heijden uit Wanssum waren deze zomer in Italië. Op het strand in Caorle,
in de buurt van de stad Venetië, namen ze even de tijd om een kijkje te nemen in de HALLO.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast over ons
nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv, een motivatiebrief en
enkele voorbeeldartikelen voor maandag 10 september via e-mail:
vacature@kempen-media.nl o.v.v. weekendverslaggever. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de redactie via 0478 74 55 01.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl
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Adver torial

Korting op huidige voorraad

Weekendafsluiting

Stoffelhoeve Meubelen
houdt leegverkoop

Rondweg wordt
aangesloten op N270

Omdat onze kinderen andere ambities hebben en wij gezien onze
leeftijd ook nog andere leuke dingen in ons leven willen doen
hebben wij besloten om onze verkoopactiviteiten af te bouwen en
op termijn te stoppen.

De N270 in Wanssum wordt van vrijdagavond 14 september 18.00 uur tot maandagochtend 17 september
06.00 uur afgesloten. In dat weekend wordt de bestaande N270 aangesloten op het eerste deel van de
nieuwe rondweg.

Dit betekent dat wij onze
huidige voorraad meubelen gaan
verkopen met 25% KORTING,
decoratie, binnenverlichting en
aanwezige verf van PAINTING
the PAST met 40% KORTING.

Volg ons op facebook.com/
DeStoffelhoeve en op onze site
www.stoffelhoeve.nl
Mocht u op deze dagen niet kunnen,
dan is er natuurlijk de mogelijkheid
om een afspraak te maken.

De verkoop zal plaats vinden
vanuit onze showroom aan de
Stationsweg 86.
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag: 13.30-17.30 uur
Zaterdag:
09.00-16.00 uur
Wees er snel bij, U bent van harte
welkom. Nieuwsgierig?

Team de Stoffelhoeve
0478 58 59 56
info@stoffelhoeve.nl

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

T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines
o.a. ploegen-frees-spitmachine-kopegschudder-hark-maaier-weiblotermesttank-kieper-tractor enz.
V. Dijk Bakel 06 19 07 69 59.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Stallingsplaats aangeboden.
Stallingsplaats vrij voor auto/caravan
e.d. in Leunen met vrije opgang.
Bel 06 11 41 34 69 of 06 55 56 59 82.

Onderdeel van
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is de aanleg van een rondTUHMAN
DAKBEDEKKINGEN weg. De huidige provinciale weg, de
N270, loopt dwars door het centrum
Voor al uw dakwerkzaamheden
van Wanssum. Met de aanleg van
een rondweg wordt het doorgaande
verkeer om het centrum van Wanssum
U I T VA A R T Z O R G
geleid en wordt het centrum ontlast.
T 0478 533702 • M 06 54366249
Samen onderweg
eendakwerkzaamheden
mooie herinnering
Voor alnaar
uw
Momenteel zijn de werkzaamheden
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
aan de nieuwe rondweg in volle gang.
T 0478 - 760012
T 0478 533702 • M 06 54366249
In het weekend van 14 september
www.arendseuitvaartzorg.nl
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
sluit aannemerscombinatie Mooder
Maas de bestaande N270 aan op het
T 0478 533702 • M 06 54366249
eerste deel van de nieuwe rondweg.

HAN-MARK
TUHMAN
ARENDSE

DAKBEDEKKINGEN

Aansluitend gaat de tijdelijke parallelweg tussen de N270 en Lange Ven
open en wordt de fietsbrug in gebruik
genomen.
In week 37 worden de N270 en
de fietspaden vanaf het kruispunt
Postbaan en de Meerlosebaan tot en
met de Zomp in twee richtingen volledig afgesloten van vrijdagavond
14 september 18.00 uur tot en met
maandagochtend 17 september 06.00
uur. Van week 38 tot en met week 40
vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats.
Op 17 september gaat de tijde-

lijke parallelweg tussen de N270 en de
Lange Ven open. De Lange Ven gaat
ter hoogte van de nieuwe rondweg
dicht. In week 37 of week 38 zijn ook
de fietsbrug en het fietspad richting
de Peddepoel gereed om in gebruik te
worden genomen.
Doorgaand verkeer wordt tijdens de weekendafsluiting via de
A73 omgeleid. Op de website
www.ooijen-wanssum.nl staat een
kaartje met daarop de omleidingsroute. Hier is ook de meest actuele
informatie over de planning en de
werkzaamheden te vinden.

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Print & Sign in Venray

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

www.hallo-venray.nl

HALLO in Frankrijk
Marian en Piet Flinsenberg uit Vredepeel lazen de HALLO ook in het leuke stadje Olonzac in het
zuiden van Frankrijk. Op een terrasje werd het nieuwsblad nog eens opengeslagen.

en zo 09
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GEPLUKT Diederik Nijenhuis
zij heeft een eigen kinderopvang.
“Het is fijn om allebei ondernemer
te zijn, maar wel in ons eigen vak”,
vindt hij.
Toen hun kinderen Jelle (nu 21)
en Geke (nu 18) werden geboren
in Venray en Merselo, zijn Diederik
en Wilma daar ook meer gaan
inburgeren. “We hadden onze
plek gevonden. In deze omgeving
voelen we ons thuis. Dan vind ik het
zelf ook belangrijk om je steentje
bij te dragen.” Diederik werd
bijvoorbeeld voorzitter van de LLTBafdeling in Venray. “Iedereen zou op
maatschappelijk vlak iets moeten
doen voor de samenleving. Zo vorm
je een gemeenschap.” Inmiddels is
hij geen voorzitter meer van de LLTBafdeling, maar zet hij zich in voor
Knowhouse, een innovatief platform
voor de agro- en foodsector.

Steentje bijdragen

Hij is een open boer die van zijn vrijheid geniet. Het glas is bij hem altijd halfvol en zijn steentje bijdragen aan de samenleving vindt hij belangrijk.
Hoewel hij een trotse Achterhoeker is, noemt hij Merselo inmiddels zijn thuis. Deze week wordt Diederik Nijenhuis (57) geplukt.
woonde hij op een boerderij, een klein
gemengd bedrijf. Zijn jeugd was heel
gelukkig. “Met schatten van ouders”,
vertelt hij. “Helaas zijn zowel mijn

“Ik komt niet van hier, dat hoor
je zeker wel?”, lacht Diederik meteen. Hij en zijn vrouw Wilma komen
uit Laren, in de Achterhoek. Daar

PUZZEL

‘Jongensdroom
waarmaken’

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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vader als mijn broer veel te vroeg
overleden.” Of hij de Achterhoek mist,
vindt hij moeilijk te zeggen. “Missen?
Ik weet het niet. Mijn afkomst zal ik
nooit verloochenen, want dat is toch
waar je vandaan komt. Ik blijf trots een
Achterhoeker te zijn. Maar eigenlijk is
deze regio redelijk hetzelfde. Overal
vind je wel samenhang. En elke dag
dat ik hier langer woon, ken ik meer
mensen in gemeente Venray en minder
in de Achterhoek. Zo gaat dat gewoon.”

In 1985 kwam Diederik naar
Venray om te werken. Hij kwam
terecht bij varkensfokkerij Nieuw
Dalland in Merselo. “Eerst heb ik
wat rondgezworven, bij een hospita
gewoond, met collega’s in Merselo
en Leunen en later met Wilma in
Landweert gewoond. Ik leerde haar
kennen zoals zoveel mensen elkaar
leren kennen: in de kroeg.” In 1989
trouwde het stel. “Een paar jaar later
kregen we de bedrijfswoning aangeboden bij het bedrijf waar ik bedrijfsleider was samen met mijn buurman.
Weer wat later wilde de eigenaar het
bedrijf verkopen. Toen hebben mijn
buurman en ik elkaar diep in de ogen
gekeken. Het was voor ons dé kans
om een jongensdroom waar te maken.
Samen kochten we het bedrijf en

waagden we de sprong in het diepe.
We begonnen ons eigen varkensbedrijf. Nu ben ik al bijna 25 jaar boer.”
Eigen baas zijn vindt Diederik
prachtig. “Dat gevoel van vrijheid
vind ik heel mooi. Je kunt zelfstandig
je beslissingen nemen en je ziet wat
er uit je handen komt.” De agrarische
sector in Noord-Limburg noemt hij
uniek. “De sector is hier ontzettend
professioneel en divers”, legt hij uit.
“Dat zie je bijna nergens anders: al
die gedreven ondernemers bij elkaar.
Vanuit de dorpen en de overheid is
er veel betrokkenheid bij de sector.”
Zijn vrouw Wilma is ook zelfstandige,

“Maar ik wilde ook een hobby”,
gaat Diederik verder. Via een kennis
kwam hij bij het Venrays Mannenkoor
terecht. “Het liefst zou ik een instrument bespelen, maar dan zou ik dat
eerst nog helemaal moeten leren. Je
stem heb je altijd al bij je.” Het zingen
bij het koor beviel hem heel goed en
uiteindelijk werd hij voorzitter van de
vereniging. “Ik ben echt van het koor
gaan houden. Als je een partij in je
eentje zingt, klinkt het nergens naar.
Maar als het allemaal bij elkaar komt,
is het prachtig. Het zingen is een combinatie van presteren met gezelligheid. Die combi werkt altijd heel goed
voor mij, mijn hele leven al.”
“Ik houd van het goede leven”,
vertelt Diederik. “Het goed hebben
met elkaar. Optimisme is voor mij
heel belangrijk, dat kan je redden.
Sommige mensen noemen het misschien naïef, maar voor mij is het glas
altijd halfvol.” Bij het goede leven
horen ook vakanties. “Ik heb mijn hart
verpand aan Zuid-Oost Azië”, vertelt hij. “De prachtige natuur daar en
de aardige mensen. En de rust die je
daar vindt. Dat is nog eens iets anders
dan het gejaagde leven dat je normaal leidt.” Het liefst zou Diederik
nog meer willen reizen. “Maar daar
gun ik mezelf nu niet genoeg tijd
voor. Voor mij is het nu privéleven
op één, dan werk en daarna hobby’s.
Meer reizen komt later nog wel.”

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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Bladkorven zijn overbodig eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
De mooie zomer is voorbij en de herfst staat voor de deur. Een daarbij jaarlijks terugkerend probleem is dat de bomen hun blad verliezen, stelt
opiniewebsite Burgers van Venray. Zij vinden dat het bladafval nogal wat overlast kan opleveren in de zin van wegen die glad kunnen worden of
straatkolken die verstopt kunnen raken.
Tot 2009 plaatste de gemeente Venray bladkorven waarin omwonenden
hun bladafval konden deponeren. Die bladkorven werden regelmatig leeggezogen, maar de bladeren vielen sneller dan dit kon gebeuren. Ook bleek toen dat
er ander tuinafval dan alleen blad in de korven werd gedaan. Na het afschaffen
van de bladkorven heeft de gemeente contracten afgesloten met bedrijven die
ervoor dienen te zorgen dat de straten waarlangs bomen staan vrij van bladafval blijven. Dat omwonenden ook het bladafval uit hun tuinen in hopen op
straat aanbieden om opgezogen te worden, daar doet de gemeente niet moeilijk over. Takken, struiken en stronken moeten wel zelf naar het milieustation
worden gebracht, dat valt onder gratis tuinafval.
In juni 2017 heeft de gemeente een onderzoek onder bewoners laten doen

met de vraag of er behoefte zou zijn aan het hernieuwd plaatsen van bladkorven. In de gemeenteraad is er daarna uitvoerig over gediscussieerd, maar het
college van B&W vond toen dat de kosten voor herinvoering te hoog waren.
Haar standpunt was: “Er zijn genoeg andere mogelijkheden om bladafval kwijt
te raken.”
Inmiddels is er na de gemeenteraadsverkiezingen een andere samenstelling van het college van B&W gevormd. In het coalitieakkoord van de regeringspartijen is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de introductie van
korven voor groenafval.
Gedurende de maand september kan iedereen op www.burgersvanvenray.nl
aangeven of hij of zij het eens is met de stelling ‘Bladkorven zijn overbodig’.

Bespreking stelling Burgers van Venray van maand

Bewoners gemeente Venray weten niet hoe ze
hun wijkagent moeten benaderen
Gedurende de maand augustus hebben de respondenten van de website Burgers van Venray gereageerd op de stelling ‘Ik weet hoe ik mijn
wijkagent kan benaderen’. Uit de reacties blijkt dat 82 procent van de stemmers het oneens is met de stelling. De overige 18 procent weet wel hoe
de wijkagenten te benaderen zijn.
De eenstemmers zeggen te weten hoe ze de wijkagenten kunnen benaderen. Velen van hen hebben een telefoonnummer dat ze kunnen bellen als ze
iemand nodig hebben. Anderen bellen het algemeen nummer van de politie
en komen via deze weg terecht bij de wijkagent. Ook wordt in enkele dorpsbladen bekend gemaakt wie de wijkagenten zijn en staat er een manier bij
om deze te bereiken.
De oneensstemmers weten vaak niet hoe ze de wijkagent te pakken kunnen krijgen. Ze kennen hun eigen buurtcoach niet en zien deze ook bijna nooit
lopen, fietsen of rijden door de buurt, mede omdat er te weinig agenten zijn
op te grote stukken. Het gevoel heerst dat de wijkagent onbereikbaar is of er

soms helemaal niet meer is. De taak en de mogelijkheden van de agenten
zouden duidelijker moeten zijn zodat bewoners ook weten wanneer ze kunnen bellen en waarnaartoe.
Els reageert op de website dat ze de wijkagent niet kent: “Onlangs nam
ik contact op met de wijkagent in ons dorp. Toen hoorde ik dat betreffende
agent vanaf begin dit jaar niet meer onze wijkagent was en dat dat iemand
anders was geworden. Bij navraag bij dorpsgenoten weten de meeste mensen dit niet. Wie het nu is weet ik niet. De vorige wijkagent was zo vriendelijk
om mijn mail te sturen naar de huidige wijkagent maar tot heden weet ik nog
niet wie dit is.”

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Camus

Op het St. Annapark heerst
er een drukte van belang.
Hoveniers vertonen hun botanische kunsten, elektriciens
herstellen allerlei zaken waar
stroom op hoorde te zitten, de
parkbeheerder doet z’n dagelijkse ronde en houd een oogje
in het zeil en gehamer en
gebeitel van de aanwezige
kunstenaars klinkt vanuit een
paviljoen. Een clubje krasse
knarren op de fiets rijdt naar
de yogastudio om hun fysieke
en geestelijke welzijn up to
date te houden en de eekhoorntjes zorgen dat hun
wintervoorraad weer op peil
is.
Maar ook buiten de poorten
is het druk, er wordt overal aan
de weg getimmerd en er zijn
groentehapjes ontwikkeld en
uitgedeeld aan onze jongste
blagen. Kortom, iedereen is iets
aan het creëren. Vanaf het
moment dat ik in Venray kwam
wonen, bedekte de deken van
haar creativiteit mij, eureka!
In een citatenbundel, welke ik
deze week binnenkreeg in het
leescafé, stond een schitterend
citaat van Albert Camus, de
Franse schrijver en nobelprijswinnaar; “Le contraire d’un
peuple civilisé, c’est un peuple
créateur”, oftewel; ‘’Het tegenovergestelde van een beschaafd
volk, is een creatief volk’’. Hoop
niet dat half Venray mij nu met
pek, veren en hooivorken het
dorp uitjaagt, maar zie het als
een groot compliment. Het geeft
wel stof tot nadenken nietwaar?
Wat is beschaving eigenlijk, is
het eigenlijk iets wat je bijvoorbeeld met een stuk onbewerkt
hout doet? Is het tegenovergestelde direct dan ónbeschaafd? Is
creativiteit de oplossing van vele
problemen? Ik denk zelf van wel!
Héérlijk onderwerp om over te
filosoferen in ieder geval.
Om (nog) meer creatievelingen
te ontmoeten raad ik u aan om
23 september vrij te houden in
uw agenda, de Kunstwerkplaats
hier op St. Anna, houdt dan haar
open dag vanaf 11.00 uur, maar
weest gewaarschuwd, u kunt
erdoor besmet worden!
Het leescafé is dan ook eerder
open, graag tot dan! Maarten
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De bieb mág wat kosten
Al is het bij wet niet geregeld dat elke gemeente een bibliotheek
moet hebben, de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een bibliotheek legt de wetgever wél bij de gemeenten en zij mogen zelf
bepalen wat dit mag kosten. In Venray bijvoorbeeld wordt er, in vergelijking met andere gemeenten met een gelijkwaardig aantal inwoners,
een stuk minder subsidie verleend. Het landelijk gemiddelde ligt rond de
21 euro per inwoner. In Venray is dat 14 euro per inwoner. De vraag is:
hoeveel mag een bibliotheek kosten en wat levert het op?
De kernfunctie van een bibliotheek is het uitlenen van boeken,
maar er is meer dan dat. Ze heeft
onder andere ook een educatieve

functie. Op het gebied van taal kan de
bibliotheek een belangrijke rol vervullen. Taal in de breedste zin van het
woord. Denk hierbij aan taalontwikke-

ling voor mensen die niet, of slecht,
kunnen lezen en schrijven. Dit zijn
zowel mensen van allochtone en
autochtone afkomst, maar ook ouderen die en taalachterstand oplopen
doordat ze minder lezen. In Nederland
zijn er naar schatting 1,5 miljoen
mensen laaggeletterd of zelfs analfabeet. Dit kost de samenleving 1,13
miljard per jaar. Daarnaast ‘taal’ als in
digitaal, voor mensen die zelf niet
voldoende vaardigheden of mogelijkheden bezitten om gebruik te maken

van digitale middelen zouden bij de
bibliotheek aan moeten kunnen
kloppen. Zoals gezegd is, ligt de
verantwoordelijkheid voor het in stand
houden van een bibliotheek bij de
gemeente, maar het water staat
BiblioNu aan de lippen. Er is door
BliblioNu onvoldoende ingespeeld op
de veranderende rol van de bibliotheek, maar waar was de gemeente in
die periode als toezichthouder? Heeft
er iemand bij de gemeente zitten
slapen? Is er überhaupt sprake van

visie binnen de gemeente voor wat
betreft de bibliotheek conform de
bibliotheekwet? ProVenray is van
mening dat de gemeente haar
verantwoordelijkheid moet nemen
en alles op alles moet zetten voor
het behoud van de bibliotheek,
daarvoor een passend subsidie
bedrag moet toekennen en de
toezicht op BiblioNu sterk moeten
verbeteren. Want de bieb is toch
geen oud papier?
Lizzy Bruno, Raadslid ProVenray

Contact met burgers
Als raadsleden van de gemeente Venray zetten wij ons in voor allerlei zaken met als hoofddoel Venray leuker en beter te maken voor iedereen. Maar vaak krijgen wij te horen dat men niet weet waar wij als
raadsleden mee bezig zijn, dat het lastig is om documenten te vinden,
geen idee hebben wanneer de raadsvergaderingen zijn en dat de stukken af en toe lastig leesbaar zijn. In alle eerlijkheid begrijp ik goed wat
de burger hiermee bedoelt.
Daarom ben ik lid geworden van
de raadswerkgroep Burgercontacten.
Wij zijn met een selecte groep van
raadsleden bij elkaar gekomen om

hiervoor oplossingen te bedenken.
Als politici zijnde is het is niet alleen
belangrijk om naar inwoners te luisteren, maar ook om het vervolgens

door te pakken door iedereen erbij te
betrekken en inzicht te geven in onze
werkzaamheden binnen de gemeente.
Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer
inwoners meer betrokken zijn, Venray
in zijn geheel hier baat bij heeft.
Hoe is het door Burgercontacten
dan makkelijker gemaakt? We hebben
de site van de gemeente zo aangepast dat de raadsleden, agendapunten en documenten beter vindbaar
zijn. Een ander heikel punt waren de

lange, vaak moeilijk te lezen teksten. Maar wat als er minder teksten
zijn en meer afbeeldingen waarin
zaken d
 uidelijk worden toegelicht? Dit zijn zaken waar wij ons bij
Burgercontacten mee bezig houden.
Mocht u hier vragen of ideeën over
hebben, dan sta ik uiteraard namens
deelnemer Burgercontacten open om
hierover met u in dialoog te gaan.
Selçuk Ipek,
raadslid CDA Venray

‘Polencampus’?
Of dat een passende benaming is voor het plan van Otto Workforce,
vroegen de bezoekers aan de informatieavond van 27 augustus zich af.
Omwonenden en ondernemers waren vooral ontzet over de procedure.
Waarom moet het zo snel? Waarom is het een collegebesluit en wordt de
gemeenteraad buiten spel gezet?
VENRAY Lokaal was er ook
en concludeerde dat de avond
beduidend anders verliep dan
destijds in het Brukske, Oostrum
en Leunen, waar eerder plannen
voor arbeidsmigrantenhuisvesting

werden gepresenteerd. Het plan
is om 60 mobile homes, voor 240
personen die maximaal 2 jaar
blijven, direct naast het viaduct op
de Henri Dunantstraat te plaatsen.
Antoniusveld wordt dan directe

Vacature

Ben jij op zoek naar een
functie als allround
constructie bankwerker,
samensteller?

Het is voor ons belangrijk dat je zelfstandig en
precies kunt werken en veel plezier haalt uit het
creëren en maken van mooie producten.
Producten die volledig op maat worden
gemaakt, waardoor het veelal enkelstuks en
specifiek werk is. Je bent van begin tot het eind
betrokken bij projecten.
Je kunt reageren door te mailen naar:
info@muldersmetaal.nl en voor meer
informatie bellen met Jos Mulders
op 06 301 77 677

Meer informatie over de vacature
vind je op:

www.muldersmetaalopmaat.nl

buren. Er is 24/7 beheer aanwezig.
Het hele park blijft 5 jaar staan,
waarna een nieuwe vergunning
voor 5 jaar zou kunnen worden
aangevraagd.
De vaak Poolse
arbeidsmigranten zijn bereid
het werk te doen dat wij niet
willen doen of waar onvoldoende
‘handjes’ voor beschikbaar zijn.
De arbeidsmigranten hebben recht op
fatsoenlijke huisvesting. Dus niet bij

een boer in een schuur of kas, maar
ook niet met tien personen in een
(tussen)woning in een wijk of dorp.
In het coalitieakkoord is
huisvesting voor maximaal
250 arbeidsmigranten afgesproken,
aan de rand van een industrieterrein
of dorp. De voorgestelde locatie
past prima, vooral ook wegens
bereikbaarheid van uitvalswegen,
openbaar vervoer, winkels en redelijk
dichtbij het centrum. Het kan onze

sociale voorzieningen ook een
boost geven, dat zag je ook in
Blitterswijck met het AZC.
VENRAY Lokaal commissielid
Joanna Zygmunt, van oorsprong
Poolse, ontving dan ook een luid
applaus toen ze een korte inkijk
gaf in haar persoonlijke situatie
en vertelde over de economische
noodzaak van arbeidsmigranten en
het recht op adequate huisvesting.
Fractie VENRAY Lokaal

VACATURE
De Kemp is een familiebedrijf met al meer dan 50 jaar ervaring in de vermeerdering en
opkweek van aardbeiplanten, aspergeplanten, vruchtboom onderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal aan
professionele telers in heel Europa.
Wij zijn op zoek naar:

Bedrijfsleider kas (m/v)
Teeltmedewerker kas (m/v)
Logistiek medewerker (m/v)
Word jij onze nieuwe collega?
Wil je werken binnen een dynamisch en innovatief bedrijf met leuke collega’s, een
prettige werksfeer, een hands on mentaliteit en passie voor het vak? Kijk dan snel op
onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures en mail je sollicitatiebrief
en CV naar Esther Keijsers: e.keijsers@dekemp.nl

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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Wandeling ‘Trug noar
de alde Hei’

‘t Stekske

Muziekvereniging Moed en IJver Blitterswijck organiseert op
zaterdag 22 september een avondwandeling over de Hei. Mensen kunnen
vertrekken tussen 18.15 en 19.15 uur.

Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland start een beginnersklas Tai Chi in wijkcentrum ‘t Stekske. De lessen
worden vanaf maandag 17 september gegeven en de eerste les is een gratis proefles.

Met een huifkar wordt men naar
het beginpunt op de Boltweg gebracht.
Vanaf daar loopt de verlichte route via
de Veerweg en de Kerkstraat weer
terug naar het plein in Blitterswijck.
Aan de route is een aantal pauzeplaat-

Beginnersklas Tai Chi

sen met thema’s en verhalen. Terug
op het plein is er tijd om nog even na
te praten met koffie en iets erbij. Het
advies is om een veiligheidshesje aan
te doen en een zaklamp mee te nemen.
Deelname is gratis.

10-jarig jubileum
Vocal Group 
Transparant
Vocal Group Transparant viert volgend jaar haar tienjarig jubileum.
Dit doet ze door middel van een jubileumconcert op zaterdag 13 april in de
Schouwburg van Venray.
Tijdens het concert ‘Shop till
you drop’ waant de bezoeker zich
in een groot warenhuis. De moeder
van een aanstaande bruid wil een
leuke jurk kopen, de wereldreiziger
zoekt de perfecte rugzak en in
de lunchroom bestelt een klant
de eerste kop koffie. Vocal Group
Transapart neemt de bezoekers

mee in de gebeurtenissen die dan
ontstaan. Tijdens de show gaan
zij enkele nummers ten gehore
brengen om hun tienjarig jubileum
te vieren. Naast de zang, waarin ze
worden begeleid door een combi,
gaan ook eigen leden toneelspelen.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl
Vanaf maandag 17 september
worden de lessen wekelijks gegeven in ‘t Stekske in Venray van 19.30
tot 21.30 uur. Tijdens de lessen wordt
kennisgemaakt met de choreografie
van de vorm en wordt de basis gelegd
voor de verdere ontwikkeling van de
tai chi. Tai chi werkt stressverlagend

Mennen Keukens + Interieurs staat bekend om haar betrouwbare
kwaliteit en service. Wij leveren keukens en complete interieurs aan
particulieren. Onze showroom is gevestigd in Liessel. Dit jaar bestaan wij
40 jaar! Voor levering aan bedrijven is de gehele productie ondergebracht
onder de merknaam Mereno. Onder deze naam wordt ons product door
veel keukenzaken, verspreid door heel Nederland, verkocht.
Mereno is gevestigd in Meijel en bestaat dit jaar 12,5 jaar!
Werken bij Mereno of Mennen betekent teamspeler zijn binnen
een informele en ondernemende organisatie. Iedereen in het
bedrijf levert zijn belangrijke bijdrage in het totale proces.
Samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, inzet, maar ook
gezelligheid en collegialiteit zijn voor ons daarbij heel belangrijk.
Kortom, tal van redenen die het werken bij Mereno en Mennen
aantrekkelijk maken. Dus...waar wacht je nog op?
Voor Mennen Keukens + Interieurs zijn wij op zoek naar een

VERKOOPONDERSTEUNER
(fulltime)

Voor Mennen Keukens + Interieurs zijn wij op zoek naar een

VERKOOPADVISEUR
(fulltime)

Voor Mereno zijn wij op zoek naar een

HRM & MARKETING
ONDERSTEUNER
(parttime 15-22 uur per week)

Neem een kijkje in onze keukens: www.mennenkeukens.nl
en www.mereno.nl voor meer informatie.
Je kunt je sollicitatie met C.V. sturen naar: ivollenberg@mereno.nl
Of per post naar: Mereno / Mennen Keukens + Interieurs
T.a.v. Ingrid Vollenberg / HRM, Banmolen 17, 5768 ET MEIJEL
Al meer dan 40 jaar uw vertrouwd adres

en is goed voor circulatie, balans, houding, kracht en lenigheid. De bewegingen zijn voor iedereen geschikt
ongeacht leeftijd of fysieke conditie.
Het taoïsme benadrukt spirituele
ontwikkeling door het cultiveren van
lichaam en geest, met als uiteindelijk
doel in harmonie te komen met jezelf

en met de wereld. De grondbeginselen
van de Taoïstische Tai Chi Vereniging
Nederland zijn een afspiegeling
van de taoïstische tradities waarin
vrijwilligerswerk en anderen helpen
belangrijk zijn.
Aanmelden kan via www.taoist.nl
of info.oost@taoist.nl

Alzheimer Café Venray

Thema-avond fysiotherapie en
ergotherapie
Het Alzheimer Café Venray is op maandag 10 september weer open. Om 19.00 uur opent het café in
De Kemphaan in Venray, het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is een maandelijkse, informele bijeenkomst,
waar mensen met dementie, hun
familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen uit
te wisselen en te leren over demen-

tie en aanverwante thema’s. Het
thema van de bijeenkomst op maandag 10 september is ‘Ondersteuning
fysiotherapie en ergotherapie bij
dementie’. Gastsprekers zijn een
ergotherapeut van de Zorggroep
en Monique van der Waerden van

Fysiotherapie Geriatrie.
De toegang tot het Alzheimer
Café is gratis. Voor meer informatie
over het Alzheimer Café kan worden gebeld met de avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray, Joke
Halmans, via 06 53 73 05 15.

Synthese

Training voor kinderen van
gescheiden ouders
Synthese organiseert in september en oktober de training ‘kinderen van gescheiden ouders’. De kinderen
krijgen in de training een steuntje in de rug bij het verwerken van de echtscheiding.
De training kinderen van
gescheiden ouders is geschikt voor
kinderen in de leeftijd van 9 tot en
met 12 jaar. De kinderen krijgen in
de training een steuntje in de rug bij
het verwerken van de echtscheiding.
Ze oefenen met elkaar, maken
tekeningen en doen spelletjes om te
leren hun gevoel te herkennen. “Er is

veel ruimte om kinderen met elkaar te
laten praten. Het is fijn voor hen te
weten dat zij niet de enigen zijn”,
aldus Synthese. Daarnaast vindt er een
eenmalige ouderavond plaats. De
training is bedoeld voor kinderen van
gescheiden ouders uit gemeente
Venray en Horst aan de Maas. Deze
vindt plaats op woensdag 12, 19 en 26

september en 3, 10 en 17 oktober
van 13.30 tot 15.00 uur. De locatie
van de training is bij Synthese in
Venray. Er zijn geen kosten aan de
training verbonden. Aanmelden kan
tot 5 september via www.synthese.nl
Voor meer informatie, neem contact
op met Yvonne Imming via
groepswerkvenray@synthese.nl
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Eerste repetitie regionaal jeugdorkest
Een aantal orkesten uit gemeente Venray heeft sinds de zomer de handen ineen geslagen om een regionaal
jeugdorkest te formeren. Zondag 2 september vond in Oirlo de allereerste repetitie plaats van jeugdorkest
No Limit. Kinderen uit Oirlo, Leunen, Oostrum en Castenray zijn hier samengebracht om muziek te spelen en van
elkaar te leren.

week hebben we al een kennismaking
gehad met Crazy 55 in het centrum
van Venray. Daar moesten de kinderen
in vijf groepen opdrachten uitvoeren
en konden ze kennis maken met de
anderen en met de dirigent.”

‘Wennen,
maar wel leuk’
De jonge orkestleden zijn
enthousiast over de eerste repetitie.
Zo vertelt Jean uit Leunen: “Voor een
eerste repetitie ging het goed. Zelf
speel ik ook in de grote harmonie dus
dit is wennen, maar wel leuk.” Isa uit
Leunen speelde ook mee. “Het was
tijdens de repetitie nog een beetje
rumoerig omdat het allemaal nieuw
is. Maar als we wat meer kunnen

oefenen en meer samen hebben
gespeeld denk ik wel dat dat goed
gaat komen.”
Ook dirigent Gerard was tevreden.
“Het is nog een beetje aftasten en
met het spelen van nieuwe muziek
is het altijd een beetje rommelig.
Maar ik heb hoge verwachtingen van
deze groep. Uiteindelijk gaan we zo
breed mogelijk muziek spelen en
mogen de kinderen ook zelf kiezen.
Door alle klankkleuren samen kan het
uniek gaan werken en daar ben ik wel
benieuwd naar. Ik hoop dat we een
groep van ongeveer veertig tot vijftig
personen kunnen samen krijgen en
dat we niveau op kunnen bouwen.
Dat we de kans krijgen om mensen
solo’s laten spelen en dat iedereen
veel ervaring op doet.”

Hondencursussen
bij KC Venray
“Vandaag gaan we beginnen op
nul”, opent Gerard Alofs, de dirigent
van het jeugdorkest, de eerste repetitie. “Het is spannend, omdat we met
allemaal nieuwe mensen zijn en met
nieuwe stukken. No Limit doet me
denken aan ‘unlimited’en dat is ook
wat dit jeugdorkest is. Er zijn geen
grenzen, misschien ga je wel een
keer een andere partij spelen dan je
gewend bent of een ander instrument.
Dat gaan we samen uitzoeken. Maar ik
heb er het volste vertrouwen in dat
het goed gaat komen.”
Eén van de projectleden is Pieter
Kwaspen. Hij legt uit waarom er een
jeugdorkest voor verschillende dorpen
is opgezet. “Het aantal leerlingen

dat een blaasinstrument of fluit wil
bespelen, loopt de laatste jaren terug.
Hierdoor zijn de jeugdorkesten klein
en werd het steeds lastiger voor ze om
te bestaan”, vertelt hij.

Mix van fanfare en
harmonie
“Leunen en Oostrum hadden vorig
jaar al een gezamenlijk jeugdorkest,
maar merkten ook dat er steeds
minder animo voor was. Zo ontstond
het plan om No Limit uit te breiden.
Het doel is uiteindelijk om de jeugd te
stimuleren om naar het grote orkest te
gaan, maar voor nu richten we ons op
het samen spelen en van elkaar leren.

We hopen dan ook dat we in november ons eerste concert kunnen spelen.”
Het orkest wordt ondersteund door
Cultura Venray. “Toen wij het probleem
van de jeugdorkesten te horen kregen
hebben we een gesprek georganiseerd
tussen enkele initiatiefnemers uit de
orkesten van Oirlo, Leunen, Venray,
Castenray en Oostrum”, vertelt
Marloes Kempkens van Cultura
Venray. “Zij hebben het idee om een
regionaal jeugdorkest te organiseren
opgepakten zijn verder gegaan,
maar wij hebben geholpen waar kon.
Nu zijn er ongeveer 35 kinderen die
meedoen. We hebben een mix van
fanfare- en harmonieinstrumenten,
wat het geluid zo mooi maakt. Vorige

Natuurwandelroute in
de Leunse Paes
De werkgroep Wandelpaden Leunen verzorgt op zondag 9 september een natuurwandelroute in het natuurgebied de Leunse Paes. Tijdens de wandeling informeren de leden mensen over de flora en fauna in de Paes.

Bij KC Venray e.o. starten begin september weer verschillende
cursussen over gehoorzaamheid en ontspanning voor honden.
De lessen starten op donderdag 6 en zondag 9 september.
Bij KC Venray starten op donder
dag avond 6 september en op
zondag morgen 9 september de hondencursussen voor puppy’s en voor
oudere honden. In een kleine groep
met maximaal tien honden krijgen
deelnemers les op het instructieterrein in Oirlo. In twaalf lessen leren
onze instructeurs hoe ze om moeten gaan met hun hond. Voor de
honden vanaf 4 maanden, kan dat
via de basisopleiding (basis gehoorzaamheid) of de cursus gehoorzame hond (basis gehoorzaamheid

plus een aantal extra oefeningen).
Nog jongere honden zijn welkom in
de puppyklas. Tijdens de cursus leren
de honden daarnaast hoe ze met
elkaar om dienen te gaan De cursussen worden verzorgd door de hondeninstructeurs van de KC Venray op
het oefenterrein aan de Sinnesstraat
9 in Oirlo op de donderdagavond of
op de zondagochtend. Meer info over
de cursussen of inschrijven kan via
www.kcvenray.nl of informeer naar
de mogelijkheden bij Marita van
Enckevort via 06 25 14 24 57.

TE HUUR LOODS 2760 m2
MET KOELFACILITEITEN
Deelverhuur bespreekbaar
vanaf € 35,00 m2 ex btw / ex WGL

Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 46 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.
1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte.
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren.
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr.
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming.
Per direct te huur.
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.
De natuurwandeling start om
09.30 uur vanaf het informatiebord bij
MFC De Baank te Leunen. De wande-

ling gaat ongeveer 2,5 uur duren en
is 10 kilometer lang. Na ongeveer
6 kilometer is er een pauze bij La

Place. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Goed schoeisel en
kleding wordt aanbevolen.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20
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SV Venray partnerclub van het jaar
SV Venray is door VVV-Venlo benoemd tot PartnerClub van het Jaar
2017-2018. SV Venray is winnaar geworden van een ranking voor Partner
Clubs waarin de meetmomenten van de samenwerking, zoals contactmomenten, betrokkenheid etcetera met VVV-Venlo, worden geregistreerd.
In het verleden kregen
respectievelijk VVV’03, SVC 2000,
Venlosche Boys en HBSV deze eer al
eens. Binnenkort wordt SV Venray
door een afvaardiging van VVVVenlo met een bezoek vereerd en in

het zonnetje worden. Ook wordt de
Venrayse club uitgenodigd als gast
tijdens de competitiewedstrijd VVVVenlo – Feyenoord op 7 april in Venlo
en wordt door VVV-Venlo een clinic
verzorgd.

Voetballen zonder te rennen
Voetballen zonder ook maar een metertje te rennen. Dat is walking football. De Merselse Alde
Sterren speelden op vrijdag 31 augustus een demonstratiewedstrijd van het voetbal voor ouderen op
het veld van SV Merselo. “Het was geweldig”, laat kartrekker van het Merselse team, Herman
Zegers, weten. “Er was veel volk op het duel afgekomen. Het was een prachtige start voor ons als
walking football-team Merselse Alde Sterren.”

Shala snel terug uit Duitsland
Het Duitse voetbalavontuur van SV Venrayspeler Armend Shala is al snel voorbij. De Venrayse aanvaller
hield het na zes weken voor gezien bij zijn nieuwe club SV Hönnepel-Niedermörmter.
De 20-jarige Shala was
afgelopen zondag nog niet
speelgerechtigd voor SV Venray in
het bekerduel met Vianen Vooruit.
Zijn voormalige Duitse club heeft
hem weliswaar vrijgegeven, maar
de overschrijvingspapieren liggen
nog ter goedkeuring op het KNVBbondsbureau. Hij heeft in Duitsland
meegespeeld in een bekerduel. Dat
geldt als een bindende wedstrijd.

Armend Shala hoopt dat de overgang
snel rondkomt. Hij staat te popelen
om weer bij Venray aan de slag te
gaan. De club waarvoor hij al vanaf de
pupillen actief is.
Op 8 juli begon hij vol goede moed
aan de voorbereiding bij HönnepelNiedermörmter. Het is een club in de
omgeving van Goch, op 60 kilometer
van Venray. Na enkele weken kwam
de technicus erachter dat het Duitse

voetbal hem niet zo ligt. “Het is
erg fysiek en ze spelen veel met
de lange bal. Ik houd meer van het
technische voetbal. Bij Venray ben
ik beter op mijn plek”, zegt Shala.
Toch heeft hij wel iets opgestoken
over de grens. “De Duitse mentaliteit
stond me wel aan. We trainden bijna
iedere dag. Het was veel reizen.
Ik moest er zes dagen per week naar
toe. Alleen op zaterdag was ik vrij.”

NK-titel Emma van der Zanden
Door: tafeltennisbond NTTB
Emma van der Zanden heeft
zaterdag 1 september bij de
Nederlandse kampioenschappen
tafeltennis voor senioren met een
B-licentie de titel opgeëist. De
Venrayse was in de finale te sterk
voor de Panningse Sharon Janssen.
Het NK vond plaats in Schiedam.
De finale tussen de twee
Limburgse meiden werd een bloedstollend duel. Janssen pakte de voorsprong en wist die uit te breiden naar
2-0 in games. De derde game ging
met 13-11 nipt naar Van der Zanden.
Ook de vierde game werd een prooi
voor Van der Zanden. In de allesbeslissende vijfde game kwam Janssen
met 9-7 voor. Van der Zanden wist
het momentum om te keren en gelijk
te komen en vervolgens met 11-9
de laatste game te pakken. Dankzij
haar overwinning ontvangt Van der
Zanden een A-licentie.

Sportverslag? Altijd welkom!
Bij de HALLO Venray willen we altijd al het nieuws van de gemeente weten en aan de inwoners
laten zien. Daar hoort natuurlijk ook sport bij. Graag ontvangen we dan ook alle sportverslagen van
de eerste teams, heren én dames, van verenigingen. De naam van de auteur komt bij het artikel te
staan en mocht er een foto meegestuurd worden, dan kan daar uiteraard ook de fotograaf bijgezet
worden. Stuur je sportverslag en/of foto naar redactie@hallo-venray.nl en zie jouw sportteam op
donderdag terug in de HALLO Venray!

Ons Genot op NK
Door: Ruitervereniging Ons Genot uit Leunen
Ruitervereniging Ons Genot uit Leunen deed in het weekend van
vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september mee aan de Nederlandse
Kampioenschappen springen en dressuurpaard plaats. Lotte Hendriks en
Jikke van Gerven namen deel.
Lotte Hendriks reed samen met
haar pony Carmen Rose Z twee foutloze
ronden en behaalde de hoogste stijlpunten. Hierdoor is ze Nederlands kampioen geworden in de klasse DE/B. De
club heeft haar verrast door bij thuis-

komst alles te versieren en velen kwamen haar feliciteren. Jikke van Gerven
mocht op zaterdag rijden met haar
paar Cent Carrats. “Ze reed een mooie
ronde, maar maakte helaas een fout op
de dubbel”, vertelt de vereniging.

De Eendracht naar
dressuurwedstrijd
In Ottersum vond in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 september een dressuurwedstrijd plaats georganiseerd door Rijvereniging en
Ponyclub Ottersum. Rijvereniging en Ponyclub De Eendracht uit Castenray
deed mee.
Op zaterdag verschenen de pony’s
aan de start. Van vereniging de
Eendracht heeft Lukas van Lit met zijn
pony Asalesto deelgenomen aan het
dressuur categorie DE klasse Z1. Hij wist
een eerste plaats te behalen. Op zon-

dag was het de beurt aan de paarden.
Marcel Classens was met zijn paard
Highlight een van de deelnemers.
Hij kwam uit in de klasse M2. Marcel
reed twee proeven en wist tweemaal
een eerste prijs te bemachtigen.
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Venrays talent
7

Jong sporttalent: Britt Jans-Beken

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
motorcrosser Britt Jans-Beken (14) uit Wanssum.

inschrijven en die vinden dus niet op
reguliere basis plaats. Britt kan bouwen op een omgeving die haar daar
in steunt. “Met school is het goed te
doen. Als ik vrij moet hebben voor
een wedstrijd dan krijg ik dat ook wel,
hoewel ik dan wel vaker later iets
moet inhalen. Vooral mijn ouders zijn
een grote steun hierin. Mijn vader gaat
vaak mee naar en verzorgt ook het
onderhoud van de motor. Mijn moeder
gaat mee om me aan te moedigen.”

Ruim 10.000 euro
voor een motor
De sport komt echter niet zonder
een prijs. “Voordat je goed en wel kunt
beginnen met crossen, ben je al ruim
10.000 euro kwijt aan een motor en
outfit. Daarna kost inschrijven bij een
vereniging en bond ook geld. Het is
dus al een flinke investering voordat je
één meter gereden hebt.” Ook kun je
er volgens Britt wel op rekenen dat je
een keer iets breekt. “Dat is normaal.
Ik heb zelf al eens mijn voet en mijn

Britt doet aan motorcross,
waarbij meteen een duidelijk
onderscheid gemaakt moet
worden in het verschil tussen
racen en crossen. “Veel mensen
zien daar het verschil niet tussen,
maar voor de duidelijkheid: racen
doe je op de weg, crossen op het
zand”, vertelt Britt. De passie voor
de motorcross zit er al van jongs
af aan in bij Britt. “Mijn vader
heeft vroeger aan crossen gedaan.
Hij deed dat altijd voor de fun
met een vaste vriendengroep.
Dat deed hij allemaal voordat ik
geboren werd, tegenwoordig is
hij daar niet meer actief in. Hij
volgt het wel nog allemaal en hij
ondersteunt me in de beoefening
van de sport, net als mijn moeder.
Veel van zijn motorcrossavonturen
ken ik van horen zeggen, maar de
passie voor motorcross heeft hij bij
mij op jonge leeftijd al weten over
te brengen.” Toen ze drie jaar oud
was kreeg ze dan ook haar eerste
motor. “Een blauwe met twee

wielen. Toen mijn ouders zeker wisten
dat ik hiermee door wilde gaan, kreeg
ik op mijn zesde verjaardag een oranje
motor met grote wielen.” Vanaf dat
moment begon ze met trainen en
tegen de tijd dat ze 7 jaar oud was,
reed ze haar eerste wedstrijden.

‘Eerste motor toen ik
drie was’
Van daaruit is ze ieder jaar
weer gegroeid in niveau en klasse.
“Dat begint met een klein formaat
motor en 50cc en naarmate je zelf
groeit, groeit ook je motor in kracht en
formaat”, vertelt ze. Vorig jaar oktober
werd ze Nederlands Kampioen 85cc
grote wielen, maar dit jaar is ze overgestapt naar 125cc, een volwassen
motor. Hiermee is ze ook in een breder
scala aan leeftijden terecht gekomen,
waarin ze het opneemt tegen iedereen ouder dan 15 jaar. “Officieel moet
je hiervoor 14,5 jaar voor zijn, maar ik
heb daar een dispensatie voor gekregen omdat ik groter dan gemiddeld

knie gebroken. Het is absoluut
geen mietjessport en zowel je
kop, lijf als motor moeten allemaal
kloppen. Als één daarvan niet
meewerkt, gaat het fout en dan
heb je het toch over snelheden van
gemiddeld 60 kilometer per uur.”
Om de motor de baas te blijven
moet ze er ook nog bij sporten.
“Die fout maken veel mensen; die
denken dat de motor al het werk
doet, maar na één rondje hebben
ze dan wel de pijp leeg. Je moet
er echt bij fitnessen, rennen en
zwemmen, zeker naarmate je
lichaam en motor zich ontwikkelt.”
Qua ambities en dromen gaat Britt
voor niets minder dan de titel
wereldkampioen. “En dat komt
steeds dichterbij. Sinds begin
juli zit ik bij een bond die ook
wereldkampioenschappen doen.
Het voordeel dat ik ook heb als
meisje is dat er minder dames een
WK rijden, waardoor mijn kansen
alleen maar groter zijn”, lacht ze.
(Foto: Esthermxpixs)

ben”, vertelt ze. Om deel te nemen
aan wedstrijden moet je lid zijn van
een vereniging. Dat is Britt dan ook bij
MAC Wanssum. “Van daaruit kun je je
melden bij een bond, die verschillende
wedstrijden organiseren. Nederlands
kampioen werd ik bij de bond MON,
maar zo heb je ook nog ONK die de
Dutch Masters organiseren en DMX.
Allemaal losse bonden die wedstrijden
en crosses organiseren.”

Ieder weekend
trainen
Ook op internationaal niveau doet
ze mee. In juli reed ze in Engeland
mee vanuit de IMBA, een internationale bond, waarbij ze ook met een
klasse voor dames mee reed. Een
aantal maanden daarvoor reed ze in
Zwitserland mee met een wedstrijd.
“Hier kom ik dan ook allerlei verschillende nationaliteiten tegen, waarvan
het niveau ook heel hoog is”, laat ze
weten. Trainen doet ze ieder weekend,
maar voor wedstrijden moet ze zich

SV Venray

Stroeve start Venray in bekertoernooi
In het allereerste optreden voor eigen publiek in het prille seizoen kwam het eerste herenteam van eersteklasser SV Venray zondag 2 september niet best voor de dag. De kersverse tweedeklasser Vianen Vooruit ging op
sportpark De Wieën met een minimale 0-1 zege aan de haal.
Halverwege de eerste helft kopte
Jeroen Schepens, overgekomen
van Volharding, de winnende treffer binnen uit een hoekschop, 0-1.
Daarna lieten de in het zwart gestoken Brabanders zich terugzakken. Het
onmachtige Venray slaagde er niet in
de hechte defensie van Vianen, onder
leiding van de 36-jarige Robby van
Raaij, te ontrafelen.

De beide spitsen Bram Vievermans
en Jeroen Vullings hadden hun dag
niet. Ze slaagden er nauwelijks in
gevaarlijk te worden. Op het middenveld beleefde Jesse Rommen, oudspeler van SSS’18 en Holthees, een
redelijk debuut.
Pas na een uur werd Venray
voor het eerst echt gevaarlijk.
De opgedrongen Jesse Rommen

strandde op de voet van keeper Remco
Loeffen. De nieuwe trainer Frans
Koenen paste daarna een dubbele
wissel toe. Roel Cornelissen en Bram
Kersten vervingen Dani Litjens en
Jeroen Vullings. Aanvoerder Robert
Willemse werd naar de frontlinie
gedirigeerd en Cornelissen nam zijn
positie achterin over. Het mocht niet
baten. Rick Egelmeers maakte ten

koste van geel een overtreding net
buiten de zestien. Met een prachtige
safe voorkwam goalie Dirk van
Enckevort een doelpunt uit de vrije
trap van Van Raaij. Trainer Koenen
wilde meer pressie zien en stuurde
zijn beide backs Jordy Wismans en
Jesse Peeters verder naar voren. Op
aangeven van Vievermans verscheen
Wismans op rechts in kansrijke positie,
maar de rechtsachter schoot hard
en onbesuisd over. Aan de andere
kant verijdelde Dirk van Enckevort
een gevaarlijke uitbraak waardoor

de 0-1 op het scorebord bleef staan.
Naast de nog niet speelgerechtigde
Armend Shala ontbrak zondag ook
de geblesseerde Stijn Brinkman.
Joy Koenen was op vakantie terwijl
Jarno Peeters in december terugkeert
van een halfjaarlijks verblijf in
de Verenigde Staten. De nieuwe
keeper Frank Decker (van Blerick)
speelde zondag in het tweede elftal.
Trainer Koenen laat de doelmannen
om-en-om keepen waarna hij voor de
competitiestart op 23 september een
keuze maakt.
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Lieke Rouwens

Luister
even

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lieke Rouwens
16 jaar
Venray
Jenaplan Metameer

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou heel graag naar Londen en
Australië willen. Ik ben altijd al een
groot fan geweest van de Engelse
taal. Ik ken Londen alleen van foto’s,
maar ik wil graag The Big Ben, London
Eye en de London Towerbridge van
dichtbij bekijken. Australië lijkt me
mooi, omdat het een heel ander land
is en de koala’s en kangoeroes vind ik
helemaal geweldig.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Dat er vlees komt zonder dat daarvoor
dieren geslacht hoeven te worden, na
al dat afschuwelijke dierenleed dat er
is op de wereld. Dieren mogen van mij
ook gewoon een leven leiden zonder
dat ze na zo’n korte tijd al naar de
slachterij moeten.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben altijd te vroeg. Voor school
moet ik met de trein naar Boxmeer. Ik
raak helemaal gestrest als een trein

uitvalt die ik per se moet hebben om
op tijd te komen.
Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is poems
(poëzie) schrijven in het Engels. Het
kan soms lastig zijn om inspiratie
te vinden, maar als ik me op een
voorwerp, zoals een bloem, focus, kan
ik daar iets over schrijven.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat zijn?
Dan zou ik de leeftijd van een 3-jarige
kiezen. Dat is zo’n tijd dat je wel
dingen leert, maar ook veel leuke
dingen doet zoals naar de speeltuin
gaan met je ouders en spelen in de
tuin. En natuurlijk krijg je een plakje
worst bij de slager.
Wie kent jou het beste?
Op de eerste plek sowieso mijn
ouders. En van mijn vriendinnen kent
Amy mij het beste.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog leuk?
Ik ben niet zozeer van de
kinderprogramma’s, maar ik vind de
films van Disney en Pixar nog heel
leuk. Mijn favoriet is toch wel de Lion
King. Het is nog steeds de mooiste film
die ooit is uitgebracht.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Het maken van presentaties vind ik
leuk om te doen. Maar presentaties
geven voor de klas vind ik nog het
meest zenuwslopend.
Wat was het laatste boek dat je heel
leuk vond?
Ik lees heel graag boeken. Carmen
Maria Reid - Codenaam Coco, vind ik
een heel mooi boek. Het gaat over
een meisje dat zich gaat verzetten
tegen de Duitsers in de tweede
wereldoorlog. Ik heb niet zoveel
met oorlogen, maar dit boek vond ik
boeiend.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk in een supermarkt. Daar moet
ik schappen vullen en spiegelen, maar
ik zit voornamelijk achter de kassa.
Deze baan heb ik gekozen, omdat ik
graag mensen wil helpen en dit helpt
ook om over mijn verlegenheid bij
vreemden heen te komen.
Festival of discotheek?
Ik ben nog bij geen van beide
geweest, maar als ik moet kiezen dan
kies ik festival. Vaak zijn die festivals
buiten en is er van alles te zien en te
beleven. Dat lijkt me een mooie sfeer
te kunnen brengen.

Wat zou je later willen doen?
Later wil ik iets gaan doen in
toerisme of in de psychologie.
Toerisme interesseert me, omdat ik
reizen leuk vind. Ik vind het leuk om
anderen te helpen en te adviseren.
Psychologie is iets heel anders, maar
ik wil graag anderen helpen die het
even lastig hebben en daarvoor hulp
nodig hebben. Ik ben altijd al iemand
geweest die er voor anderen wil zijn.
Wie is jouw grote voorbeeld?
Dwayne The Rock Johnson. Ik volg
hem op Instagram. Hij heeft door
de posts mij geleerd om nooit je
dromen op te geven terwijl anderen
zeggen dat je het niet zou kunnen
bereiken.
Hoe wil je dat anderen jou zien als
ze jou ontmoeten?
Als een rustige, hardwerkende,
aardige meid. Ik moet altijd bezig
zijn. Op school heb ik vaak al de
opdrachten af voordat anderen eraan
begonnen zijn. Zelf heb ik nooit het
hoogste woord. Ik houd er niet van
om in het middelpunt te staan.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mijn hond Floor zittend
bij een boom.

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

De laatste tijd zijn ze weer
meer in het nieuws: tbs-klinieken. De reacties die mensen
erop geven zijn echter misselijkmakend. Zoals bij de Anne
Faber zaak. “Die medewerkers
zouden hetzelfde lot moeten
ondergaan.” Hoe kom je er nu
op om dat te schrijven? Hoe
krijg je dat er überhaupt uit?
Dit jaar was mijn stageplek als
muziektherapeut Roosenburg,
een Forensisch Psychiatrische
Afdeling beter bekend als de
Michael P.-kliniek. Ik ben klaar
met alle reacties van mensen
die niet weten waar ze het over
hebben.
Neem het drugsprobleem.
Natuurlijk, goed is het niet dat
er drugs worden gebruikt. Maar
in veel klinieken is het probleem aanwezig. Zelfs de jeugd
van tegenwoordig kan met een
appje aan een pilletje komen.
Misschien moeten we het
probleem bij de wortels aanpakken en niet kwaad worden
op de klinieken als zij het niet
onder controle krijgen, want
dat krijgt niemand.
Of de verloven. Bij een
tbs- kliniek gaat het om de
behandeling, en nieuw gedrag
moet kunnen worden geoefend. Dat is zo belangrijk bij
terugkomst in de maatschappij.
Delinquenten verdienen verlof
bij goed gedrag en als ze geen
gedrag laten zien, komen ze
niet verder in hun vrijheidsstappen.
Mensen maken fouten en
die zijn zeer zeker gemaakt, er
zijn altijd punten die verbeterd
kunnen worden. Ik weet dat
veel mensen het niet met mij
eens zijn en dat respecteer ik.
Maar ik hoop dat mensen nu
wat beter nadenken voordat ze
wat zeggen en het anders op
een minder botte manier
doen.
Anne
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Galerie kunstenaars 3K
In de Pop-up galerie LIVHE in Venray wordt een expositie tentoongesteld van 3K: Liesbeth Rutten, Anne
Haeyen en Harm Rutten. Op vrijdag 7 september is een officiële opening vanaf 18.30 uur. Daarna kunnen alle
werken iedere vrijdag, zaterdag en koopzondag worden bewonderd.
De expositie eindigt op zondag
28 oktober. De kunstenaars zijn niet
onbekend in de gemeente Venray. Vier
jaar geleden hebben de bevriende
kunstenaars al een gezamenlijke Kunstroute georganiseerd van
Geijsteren en Venray naar Leunen toe.
Iedere kunstenaar laat een paar van
zijn stukken zien. Harm: “Als het winter is en als kunstenaars somber en
ongelukkig zijn of als ze twijfel hebben, dan is het tijd voor zelfportretten,
waar de schilder zich verhult achter
zijn handen of attributen, zoals in de
tekening ‘I see you’ met zijn handen

Lilian Verspaget

Expositie hoeden
bij BiblioNu Venray

voor zijn gezicht, maar een oog dat
loert naar jou, de toeschouwer, dus
een zelfportret dat niet gezien wordt
maar kijkt.” Op zoek naar verdieping
loopt hij veel door het bos. Zo is een
eigen taal van tekenen ontstaan.
Liesbeth verbeeldt in haar
werk wat zich in de ziel beweegt
aan gevoelens en betrachtingen.
Ze speelt graag met symbolische
beeldelementen die ze vindt in de
natuur en die haar terugvoeren naar
haar innerlijke belevingswereld. Dit
doet ze figuratief, maar voornamelijk
geabstraheerd. Ze werkt haar

beelden zelf af: zowel frezen, slijpen
en schuren, als het patineren en
oppoetsen.
Bij Anne komt zowel in haar schilderijen als beelden affiniteit met
mensen tot uiting. In haar schilderijen
stralen uitdrukkingen in gezichten,
figuratief of realistisch herkenbare
emoties uit. Hiervoor gebruikt ze
acrylverf omdat ze voornamelijk
expressief figuratief werkt. Sinds
geruime tijd is klei haar nieuwe passie en naast het schilderen is het een
kunstvorm die haar nog dieper met
het thema mens bezig laat zijn.

Muziek in Venray
In hartje Venray worden in september weer verschillende optredens verzorgd. Iedere zaterdagmiddag van
13.30 tot 16.30 uur brengen muzikanten hun muziek ten gehore. Zaterdag 8 september is de beurt aan
Joekskapel Ut Göt uit Oostrum.

De uit Swalmen afkomstige Lilian Verspaget exposeert in de maand
september haar hoedjes in de bibliotheek van Venray. Als materialen
voor deze collectie gebruikt ze haarvilt van hazenhaar, wolvilt, gaas,
sisal, stro en sinamay.
Als kind keek Lilian al vol bewondering naar de hoedjes in de etalages. “Op de lagere school was ik van
plan om later handwerkjuf te worden en op 14-jarige leeftijd begon ik
met zelf kleding te maken”, vertelt
ze. In eerste instantie koos ze echter voor een opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige en werkte
Lilian onder andere als bezigheidstherapeute. Naast cursussen aan de
vrije academie doorliep Lilian de
modeacademie in Eindhoven met als
specialisatie couture en hoeden. Op
haar vijftigste werkte ze op het DAC
en gaf cursussen in textiele werkvormen.
Het maken van een eenvoudige hoed vergt ongeveer acht uur.
Lilian maakt haar creaties vooral
om bezig te zijn. Verkoop is niet het

doel, hooguit om de onkosten terug
te verdienen. Haar hele huis is inmiddels een verzameling geworden van
hoedjes, kleding en de voorraad
materialen. Oude materialen worden
regelmatig hergebruikt. In elk mooi
stofje ziet ze weer potentie voor
recycling.
In hun tuin in het buitengebied, vroeger een weiland, heeft
Lilian een atelier waar ze op verzoek
workshops geeft. Op deze prettige
plek kan ze in alle rust schilderen,
vogeltjes uit steen maken, boetseren, wol vilten of in de tuin werken. “Het is de variatie die het leuk
maakt. Vervelen is een woord dat ik
niet ken. Oud worden is niet saai als
je zo door kunt leven als ik. Ik heb
niet veel nodig om tevreden te zijn”,
aldus Lilian.

Tip Jar in Muzikale
Huiskamer
De band Tip Jar komt naar de Muzikale Huiskamer in Castenray.
Op vrijdagavond 14 september is deze muziek te beluisteren op de
Mathiasstraat 19. Voor deze gelegenheid is het duo aangevuld met een
derde muzikant.
Het Nuenense duo bestaat
uit Bart de Win en Arianne Knegt.
“Zij maken mooie, ‘ronde’ liedjes in
verschillende genres als folk, country
en pop”, aldus de organisatie. Op het
derde album ‘Gemstone Road’ zijn
twaalf van deze songs verzameld.
Gemstone Road is opgenomen
met de Texaanse muzikant en producer Walt Wilkins en de band The
Mystiqueros. In Nederland leverden
onder andere gitarist Harry Hendriks
en violist Joost van Es enkele bijdragen. “De productie is losjes en de
sound van het hele album is warm”,
meldt de organisatie. “Enkele van de
hoogtepunten van het album zijn:
‘Never sing the blues’, een zomers

liedjes met een vrolijke melodie.
Of ‘Rosie’, een ontroerend nummer, waarin De Wins gevoel voor
detail naar boven komt: zijn klokkenspelaccenten geven het liedje
nog meer cachet”, aldus organisator
Wim Baltussen. Baltussen: “Op ‘Good
Love’ geeft De Win zijn innerlijke
Dr. John de ruimte en speelt Gilad
Atzmon een klarinetpartij. ‘Short
Nights’ is een ode aan classic folkrock à la The Band met een melodie
en opbouw die kunnen concurreren
met klassiekers uit de pophistorie.
Tip Jar betekent fooienpot, maar op
‘Gemstone Road’ heeft het Nuenense
duo een flink kapitaal aan memorabele liedjes bij elkaar gespeeld.”

Joekskapel Ut Göt trekt door het
Venrayse centrum om hun muziek te
laten horen. De joekskapel stamt uit
1981. Toen een stel fanatieke vasteloavend vierders bedachten dat een
optocht zonder de joeksige klanken

van een eigen dorpskapel toch niet
echt een optocht mocht heten, tikten
de mannen wat tweedehands instrumenten op de kop en sloegen aan
het oefenen. Hoewel velen geen noot
konden lezen, galmde bij de eerst-

volgende optocht de Hazestek door
de Oostrumse straten. De Joekskapel
bestaat uit zestien leden die bijna
alles spelen wat Leo Blokhuis kan verzinnen. Van country tot schlager en via
folk naar woeste rock ’n roll.

Open dag KunstWerkPlaats Venray
KunstWerkPlaats Venray houdt op zondag 23 september een open dag. Bezoekers kunnen van 11.00 tot
15.00 uur een kijkje nemen bij de twee ateliers.
De KunstWerkPlaats Venray
is een vorm van dagbesteding.
In de twee ateliers zijn in totaal
bijna veertig deelnemers actief.
Onder begeleiding van professionele
coaches werken zij aan een zinvolle
dagbesteding. Door creatief aan
de slag te gaan, brengen de

deelnemers structuur in hun leven
en werken ze aan persoonlijke
doelen. Het programma-aanbod voor
dagbesteding bestaat onder meer
uit; keramiek, metaal bewerken,
schilderen, tekenen en digitale
fotobewerking. Tijdens de open dag
kunnen bezoekers alle creatieve

uitingen bewonderen in de ateliers
op de Oude Oostrumseweg 19c en
op het Sint Annapark te Venray.
De deelnemers laten dan ook zien
waar zij dagelijks mee bezig zijn
bij de KunstWerkPlaats. Ook is er
gelegenheid kennis te maken met
het bestuur en de coaches.

Dialoogtafel herdenking
bevrijding Venray
Het is op donderdag 18 oktober 74 jaar geleden dat Venray werd bevrijd door de geallieerden. Als opstap
voor de 75 jaar bevrijding in het jaar 2019, organiseert Cultura Venray in samenwerking met verschillende
andere organisaties op 18 oktober een aantal evenementen, waaronder een dialoogtafel en een cultuurcafé.
In samenwerking met Venray
in Dialoog wordt er in de middag
een dialoogtafel georganiseerd.
Het onderwerp van gesprek is de
herdenking en bevrijding van Venray.
Onder andere Jessie Riechelman

(Liberation Route Venray-Weeze vanuit
de gemeente Venray), dhr. U. Francken
(Burgemeester Weeze) en Khalid
Rashid (Liberation Route VenrayWeeze vanuit de gemeente Weeze)
nemen deel.

Wie het interessant vindt om aan
deze dialoogtafel deel te nemen, kan
contact opnemen met
info@culturavenray.nl Bij voldoende
animo vinden er meerdere dialoog
tafels plaats.
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Agenda t/m 13 september 2018
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Optredens Joekskapel Ut Göt

Tijd: 12.00-13.30 uur
Organisatie: BiblioNu Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: centrum Venray

Toneelstuk
‘Weg uit de Peel’

St. Petrus’ Bandenkerk en toren
geopend voor bezichtiging

Toneelstuk
‘Weg uit de Peel’

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Vredepeel

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: St. Petrus’ Bandenkerk Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Vredepeel

Kermis Oostrum

KiTSCH Festival

Locatie: Oostrum

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Opening expositie 3K

Vrijwilligersmarkt

Lezing over VN Veiligheidsraad

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: kunstenaarsgroep 3K
Locatie: pop-up galerie LIVHE Venray

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: o.a. Match voor Vrijwilligers
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Stichting Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

Boekpresentatie Hans Sakkers

Toneelstuk
‘Weg uit de Peel’

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn

Toneelstuk
‘Weg uit de Peel’
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Vredepeel

za
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St. Petrus’ Bandenkerk en toren
geopend voor bezichtiging

Taallunch

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: St. Petrus’ Bandenkerk Venray

ma
10
09

di
11
09

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Vredepeel

zo
09
09

Kermis Oostrum
Locatie: Oostrum

Inschrijf- en informatieochtend

Locatie: Oostrum

Tijd: 09.00-11.00 uur
Locatie: Seniorservice Gilde Venray

Natuurwandelroute Leunse Paes

Locatie: Oostrum

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Werkgroep Wandelpaden Leunen
Startlocatie: informatiebord bij MFC De Baank Leunen

Opening Open Monumentendag

Wijkbraderie

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Borggraaf Venray

Tijd: 10.00-16.30 uur
Locatie: Tussen de Mozartstraat en de Bachstraat
Venray

Molen Merselo geopend

Dagfietstocht over de Maas

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Merselo

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Startlocatie: kerk Oostrum

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Kruisen en Kapellen
Locatie: Pastoor van de Gaetstraat Venray,
tegenover huisnummer 89

Locatie: Oostrum

Kermis Oostrum

Kermis Oostrum

Open Atelier: Tentoonstelling
Onverwachte Ontmoetingen

Kermis Oostrum

Molen Merselo geopend
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen Merselo

do
13
09

Openluchtfilm Loving Vincent
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Vincent van Gogh en Filmkring Venray
Locatie: Grasveld Servaashof

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

Dagfietstocht langs en over de Maas
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 9 september de traditionele dagfietstocht. Het thema van dit
jaar is de Maas. De fietstocht start om 10.00 uur bij de kerk in Oostrum.

Als een zilveren lint slingert de
Maas door heel Limburg en langs de
grens van Noord-Brabant. Zij stroomt
door een grote verscheidenheid
aan landschappen: heuvels, duinen,
akkers en weilanden. De Maas
heeft een afwisselend, maar ook
merkwaardig stroomgebied. De bron
ligt op een laaggelegen plateau.
Daarna doorkruist de Maas een
gebergte, de Ardennen. Vanaf MiddenLimburg stroomt de rivier door het
Nederlandse laagland. Deze dag gaan
de fietsers de lloop van de Maas voor
een stukje volgen. Dit doen ze met de
fiets, maar ook brengen ze een uur
op het water door. Vanuit Oostrum
gaat de tocht via Geijsteren naar
Wanssum, hier wordt stilgestaan bij
de havenwerken in het gebied van de
Molenbeek en vervolgens fietsen de
deelnemers naar Blitterswijck, waar ze
met het fietsveer de Maas oversteken.
Ze volgen de rivier aan de andere kant
en fietsen door het laagterras.
In Arcen gaan de deelnemers bij
de Schanstoren om 12.30 uur aan

boord van de Maashopper die hen
binnen een uur naar Venlo brengt.
Op het schip zijn picknicktafels en er
is een bar. De Maashopper gaat bij de
Maaskade voor anker. De deelnemers
gaan van boord en van hieruit vervolgen ze de tocht en steken in Velden
opnieuw met het veer de Maas over
naar Grubbenvorst. Van daaruit zoeken
ze de weg terug naar Oostrum.

Regenkleding
meenemen
Onderweg varen de fietsers met
de Maashopper inclusief fiets naar
Venlo. De kosten van de Maashopper
zijn voor eigen rekening. Voor het overige is de deelname gratis. De organisatie raadt aan om regenkleding
mee te nemen en eten en drinken in
de fietstas te stoppen. De lengte van
de tocht is ongeveer 45 kilometer.
Bij heel slecht weer gaat de fietstocht
niet door. Kijk op de website
www.ivn-geysteren-venray.nl voor de
laatste informatie.
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In de bal naar de wal

Latcho Diewes in
de Evenementenhal
Het Sinti-festival Latcho Diewes komt op vrijdag 14 en zaterdag
15 september naar Oostrum. Het festival vond de afgelopen twee jaar
plaats in Laarbeek, maar daar kon de gemeente de vergunning dit jaar
niet op tijd verstrekken. De uitweg voor de organisatie van Latcho
Diewes werd gevonden in de Evenementenhal Venray.
Latcho Diewes is een festival
georganiseerd door Sinti-inwoners
uit Lieshout, met als doel om
mensen kennis te laten maken met
de S inti-cultuur. De afgelopen twee
jaar vond het plaats in Laarbeek.
Dit jaar moest de organisatie echter
op zoek naar een andere locatie.
“Door onvoorziene omstandigheden
kon gemeente Laarbeek de
vergunning niet tijdig verstrekken”,
laat de organisatie via Facebook
weten. “Toen begon een race tegen
de klok om een locatie te vinden
waar we Latcho Diewes kunnen
vieren zoals we gewend zijn, maar
waar we geen vergunning nodig
hebben. Voor de aanvraag van
een nieuwe vergunning was het
immers te laat.” In eerste instantie

In de bal naar de wal is een ééntegen-éénspel. Als de plastic bal
waarin een persoon zit het water
wordt ingeduwd moeten deelnemers
25 meter afleggen door de haven van
Wanssum. Degene die als eerste de
bel bereikt en deze aantikt met de bal
of zijn hand, wint en mag door naar de
volgende ronde totdat er een winnaar
uit komt. “Dit is het alternatief voor
Fiets ‘m d’r in, dat we vorig jaar voor
de eerste keer hebben georganiseerd”,
vertelt Danny Lensen. Hij maakt deel
uit van de organisatie maar doet ook
mee aan het evenement.

Blauwalg in het water
“Fiets ‘m d’r in is ontstaan omdat
we met de jeugdsoos Midgard een
buitenactiviteit wilden organiseren.
Veel dorpen hebben een festival, maar
wij wilden iets anders. Wat Wanssum
zo uniek maakt is de haven midden in
het dorp en vandaar dat we voor een
soort ‘ter land, ter zee en in de lucht’
hebben gekozen. We baalden dan ook
flink toen we erachter kwamen dat
door het goede weer deze zomer er te

veel blauwalg in het water zat en het
niet door kon gaan. Toen zijn we gaan
zoeken en kwamen we op ‘In de bal
naar de wal’.
Veel van de bezoekers zijn enthousiast over het evenement. Jong en
oud is aanwezig en strijden ook tegen
elkaar. Eén van de jonge bezoekers
baalt. “Ik wil ook meedoen… Maar ik
ben nog te jong.” Deelnemers moeten
hun zwemdiploma hebben behaald
om de bal te mogen betreden. “Toen
de bal aankwam, schrokken we ook
nog even”, gaat Danny verder. “Het
was niet de bal die we hadden verwacht maar meer een cilinder. Als de
wind een beetje blaast kom je bijna
niet meer vooruit maar dat maakt het
ook wel leuk.” Of je nu klein of groot
bent, dat maakt niet uit voor het spel.
“Kinderen hebben het voordeel dat ze
lichter zijn en komen daarom makkelijker vooruit maar volwassenen kunnen
vaak wat meer kracht zetten.”

‘Zo dol was ik’
Er worden verschillende tactieken gebruikt om vooruit te komen.

Van koprollen, naar rollen op de zij en
gewoon rennen en proberen niet om
te vallen. Danny ging voor koproltactiek. “Het was superleuk, maar wel
zwaar.” Hij is niet de enige deelnemer die de moeilijkheid van het spel
onderschat had. Zo vertelt deelnemer
Wouter: “Op een gegeven moment
wist ik gewoon niet meer waar ik was,
zo dol was ik.” Andere moeilijkheden
waren er ook. “Mijn armen waren niet
lang genoeg om die bel aan te tikken”,
lacht deelnemer Guus.
Het evenement wordt voornamelijk bijgewoond door bewoners uit
Wanssum zelf, waardoor de organisatie en de vrijwilligers bijna iedereen
kent. Danny: “Het is een samenwerking tussen de jachthaven en de
jeugdsoos. Volgend jaar hopen we
weer gewoon Fiets ‘m d’r in te kunnen
organiseren, maar voor dit jaar is het
een leuk alternatief. Dat zie je ook wel
door de mensen die fysiek aanwezig
zijn en de mondelinge reacties die we
al hebben gekregen. Zelfs passanten
uit de haven steken een duimpje op
en vinden het leuk om te bekijken.”

was de bedoeling dat het festival
uitweek naar De Bosparel in Bakel.
“Maar helaas heeft gemeente
Gemert-Bakel regels ingesteld,
waardoor het festival daar niet kon
worden wat we voor ogen hadden”,
zegt de organisatie. De uitweg
vond de Latcho-Diewes-organisatie
nu in de Evenementenhal Venray.
“Een supermooie locatie, waar we
alles kunnen en mogen doen wat we
voor ogen hebben.” Latcho Diewes
begint op vrijdag 14 september om
16.00 uur. Het festival staat in het
teken van dans, muziek, cultuur,
entertainment en eten. Op vrijdag
eindigt de dag om 23.00 uur.
Op zaterdag 15 september begint de
dag al om 15.00 uur en wordt om
23.00 uur afgesloten.

Monumentenweekend
Molen Nooit Gedacht
Het rijksmonument Molen Nooit Gedacht te Merselo opent zijn
deuren tijdens het monumentenweekend op zaterdag 8 en zondag
9 september. Beide dagen is de molen geopend voor publiek.
De molen is geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Er worden rondleidingen gegeven in de molen en
als er voldoende wind staat, wordt
er graan gemalen. Samen met de

kinderen kunnen er muffins worden gebakken. Op zaterdag is dit
vanaf 12.00 uur en op zondag vanaf
11.00 uur. Ieder uur kan er een
nieuwe groep beginnen.

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
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Vinci
lak magnolia
305 x 260 x 188 cm

€ 5999,compleet met koelkast, combi-oven met magnetron,
gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, spoelbak,
werkblad en 10 jaar apparatuurgarantie

Direct de beste prijs
Deskundig advies
Vakkundige montage
3D-ontwerp & VR-presentatie
Gespecificeerde offerte
Topkwaliteit en vakkundige montage
CBW-erkend & 10 jaar garantie

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

