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Venray viert KiTSCH
De allereerste editie van KiTSCH Festival vond zaterdag 8 september plaats in het Odapark in Venray. “Een combinatie van livemuziek, foodtrucks, kunst en cultuur,
waarbij de nadruk ligt op ‘out of the box”, zo omschrijft de organisatie haar festival. Bezoekers konden genieten van de muziek van Lucky Done Gone, Sue the Night,
Yori en All the King’s Daughters. Wethouder Anne Thielen verzorgde ‘s middags de officiële opening van het festival, waarna de muzikale klanken van ATKD het
festivalterrein vulden. Wie zin had in iets lekkers, kon terecht bij één van de gezellige foodtrucks op het festivalterrein.

Vervuilde grond wordt niet afgegraven

Leunen stapje dichter bij nieuw dorpsplein
Provincie Limburg heeft besloten dat de vervuilde grond onder en rondom de pinautomaat waar Leunen
haar nieuwe dorpsplein wil aanleggen, niet afgegraven hoeft te worden. De ondergrondse verspreiding van de
vervuiling wordt wel aangepakt, wat een veel goedkopere oplossing is. Gemeente Venray buigt zich nu over de
laatste restjes financiering van de herinrichting van het plein.
Leunen wacht al sinds vorig jaar
om te kunnen beginnen met de
aanleg van het nieuwe dorpsplein.
De grond waar dat plein zou moeten
komen, bleek vervuild te zijn.
Gemeente en dorpsraad kwamen er
eerder niet uit wie de kosten voor de
sanering zou moeten betalen. De
gemeente liet daarom een extern
bedrijf een saneringsplan opstellen.
Daaruit kwamen twee opties naar
voren: de grond afgraven of de

bovenlaag afsluiten en verdere ondergrondse verspreiding van de vervuiling
verhinderen. Provincie Limburg moest
hierover een bindend advies geven en
koos tot opluchting van dorpsraad
Leunen voor de tweede, goedkopere,
optie.

Blij met beslissing
De werkgroep Herinrichting
Dorpskern Leunen is blij met deze
beslissing. Er hoeven geen grote

werkzaamheden meer uitgevoerd te
worden, want de dichtbestrating van
het plein is voldoende om de bovenlaag van de vervuilde grond af te sluiten. Sjaak Rongen van de werkgroep:
“Als de grond afgegraven moest worden, dan ben je weer maanden verder.
Nu blijft de vaart er gelukkig in, dat is
heel goed nieuws voor ons.”
Dat de grond niet afgegraven
hoeft te worden, betekent ook dat
er geen enorme kosten meer bijko-

men voor de sanering van de grond.
Gemeente Venray neemt de kosten van het saneringsplan op zich.
De werkgroep heeft inmiddels al
een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Carla Brugman
(Venray Lokaal) over de financiering.
“De gemeente gaat nu bekijken of
het mogelijk is om het dorpsplein te
voorzien van gebakken klinkers in
plaats van betonklinkers. Die klinkers zijn duurder, maar blijven veel
langer goed. Ook gaan ze bekijken of
de meerkosten hiervan en het nog
aanwezige begrotingstekort door de
gemeente gedekt kan worden”, zegt
Rongen.

Leunen zelf kan in ieder geval
niet meer bijdragen aan het plein.
Rongen: “Dat hebben we ook aangegeven bij de gemeente. Ik denk dat
we al bijna een ton hebben uitgegeven. Leunen is klaar nu, we hebben
het geld niet. Als de gemeente niet
bijdraagt, dan blijft het plein liggen
zoals het nu is.” Als het College van
B&W instemt met de financiering,
kan er naar verwachting begin 2019
gestart worden met de werkzaamheden. Rongen: “Uiteindelijk is het
allemaal niet zo gelopen zoals we
verwacht hadden. We zijn er nu al
vier jaar mee bezig. Hopelijk kunnen
we nu snel aan de slag.”
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TC Venray, TC Oostrum en TC Rodhe overwegen vervolgstappen

Tennisclubs teleurgesteld over afwijzing
subsidie
De drie tennisclubs die hun aanvraag voor subsidie afgewezen zagen
worden door gemeente Venray, zijn teleurgesteld over het besluit. Volgens
de gemeente paste de aanvraag niet in het sportbeleid. Tennis
verenigingen TC Venray, TC Oostrum en TC Rodhe uit Venray vinden dat
besluit jammer en beraden zich over eventuele vervolgstappen.
TC Venray diende een subsidie in
voor 328.000 euro. Met dat geld wil
de club zeven tennisbanen renoveren, het clubhuis duurzaam maken
en twee tennisbanen vervangen door
een padelbaan (een mix van tennis
en squash), miniveld en een speelhoek. TC Oostrum wilde drie tennisbanen vervangen en vroeg daarvoor
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een bijdrage van ruim 60.000 euro aan
de gemeente. TC Rodhe wilde met de
subsidie, ruim 70.000 euro, zes smashcourt tennisbanen renoveren.

Argumenten
gemeente ontbreken
De uitleg van de gemeente
waarom de aanvraag is afgewezen,
vindt TC Venray niet helemaal helder.
“De argumenten van de gemeente
ontbraken in de afwijzing”, laat Paul
Spronken, voorzitter van TC Venray,
weten. “Er stond dat we de subsidie
niet kregen omdat het ‘huidige sportbeleid geen basis biedt om aan de
renovatie van de tennisbanen tegemoet te komen’. Dat is nogal vaag.
Wij dachten dat we aan alle criteria
voldeden. Waarom we niet voldoen,
weten we nu eigenlijk niet. Dat is ons
nooit duidelijk geworden.”
De renovatie van de drie tennisbanen bij TC Rhode is hard nodig,
laat Rob Olthoff, woordvoerder van
Stichting TC Rhode, weten. “De banen
liggen er nu 10 jaar in. De toplaag
moet echt vervangen worden. Die is
versleten. We hebben toentertijd deze
mat genomen omdat we ervan uitgingen dat de gemeente na 10 jaar
twee derde van de renovatie op zich
zou nemen. Nu hebben we zelf wat
klein onderhoud gepleegd, waardoor
we de komende tijd kunnen blijven
spelen. Alles renoveren kunnen we
als club niet zelf betalen. Dat kost
120.000 euro. Dat hebben we niet.”
Olthoff heeft het over een regeling die gemeente Venray hanteert.
Sportclubs kunnen twee derde van
hun renovatie- en onderhoudskosten
verhalen op de gemeente. Gemeente

Venray besliste echter dat het opgestelde gemeentelijk sportbeleid zich
niet richt op accommodaties, maar op
activiteiten. “Het huidige beleid op het
gebied van sport biedt daarom geen
basis om aan de renovatie van de tennisbanen tegemoet te komen”, aldus
een woordvoerster van de gemeente.
In eerste instantie liep het sportbeleid van gemeente Venray van 2011
tot 2015, maar omdat er nog geen
nieuw beleid is ontwikkeld, worden
de uitgangspunten van dat beleid nog
steeds gehanteerd. De gemeente laat
weten binnenkort te starten met het
opstellen van nieuw vastgoedbeheeren accommodatiebeleid. Wanneer dat
klaar moet zijn, is nog niet bekend.
De gemeente beroept zich verder
op de nota ‘Kunstgrassportvelden in
de gemeente Venray’. “In deze nota

is met betrekking tot de tennissport
expliciet opgenomen: ‘aanleg, onderhoud en renovatie zijn en worden
geheel door de vereniging zelf gerealiseerd.’ Ook deze nota bevestigt het
afwijzingsbesluit.”

‘Jubileumjaar komt
in gevaar’
Bij TC Oostrum heerst een gevoel
van ongeloof. Volgend jaar bestaat de
club 40 jaar en door de afwijzing van
de subsidie komt het jubileumjaar in
gevaar. “Tennisbond KNLTB stelt eisen
aan de banen en wij zijn bang dat we
volgend jaar in de problemen komen
met onze banen”, vertelt voorzitter
Martin Wijnhoven. “Onze banen liggen
er al 15 jaar en zijn versleten. We leggen zelf 21.000 euro in om ons com-

plex aan te passen, maar we hebben
ook 40.000 euro van de gemeente
nodig. Het kan zomaar gebeuren dat
we in ons jubileumjaar niet meer kunnen tennissen.”
De tennisclubs zijn het niet eens
met de beslissing van de gemeente.
TC Venray beraadt zich momenteel
op eventuele vervolgstappen en ook
TC Rodhe vindt het een onterechte
afwijzing. “We zijn ook bezig met het
bezwaar”, aldus Olthoff. “Als het nodig
is, ondernemen we juridische stappen.” Daar sluit Wijnhoven zich bij aan.
“We hebben onderling wel overleg
met de clubs, maar we gaan afzonderlijk bezwaar indienen. Ik vind het ook
raar dat SV Leunen in 2012 wel nog
een subsidie kreeg. Het zal toch niet
zo zijn dat gemeente Venray met twee
maten meet?”

Arriva vindt geen vrijwilligers

Plan buurtbussen komt niet van de grond
Het is vervoerder Arriva niet gelukt om vrijwilligers te vinden voor de buurtbussen die zouden komen te rijden tussen Merselo en Blitterswijck
en tussen Veulen en Geijsteren. De tijdelijke OV-lijntaxi’s blijven in ieder geval nog tot 2019 rijden op deze routes.
In de dienstregeling van
Arriva die in december vorig jaar
inging, had zij diverse nieuwe
buurtbuslijnen voor ogen. Deze
lijnen vervangen onder andere de
OV-shuttles die op diverse plekken
rijden. De buurtbussen zouden
gereden moeten worden door
vrijwilligers en gerund worden door
buurtbusverenigingen.

Lange termijn nog
onduidelijk
Gemeente Venray hielp Arriva
aanvankelijk bij het zoeken naar
vrijwilligers, totdat zij teruggefloten
werd door de gemeenteraad.

Onder andere SP Venray stelde dat
met het inzetten van vrijwilligers
in buurtbussen er sprake was van
arbeidsverdringing.
Tot op heden heeft Arriva nog
niet genoeg vrijwilligers gevonden
om de buurtbussen te laten rijden.
De OV-lijntaxi’s, die ieder uur een
vast traject rijden van halte tot halte,
maar wel minstens een uur van
tevoren gereserveerd moeten worden,
blijven op korte termijn rijden op de
routes. De Buurtbussen zouden via
dezelfde routes en haltes gaan rijden,
maar hoeven in tegenstelling tot
de OV-lijntaxi’s niet gereserveerd te
worden. Op langere termijn is het nog
niet duidelijk wat er met de routes

gaat gebeuren, meldde Arriva onlangs
aan gemeente Venray.

Geen vaste OVverbinding
Tot 2019 heeft Venray in ieder
geval nog de beschikking over de
OV-lijntaxi’s. Arriva geeft aan dat zij de
lijntaxireserveringen blijft monitoren
en dat het niet aannemelijk is dat er
voor 2019 teruggevallen wordt op
OV-shuttles. Zo’n OV-shuttle moet ook
gereserveerd worden, maar rijdt niet
volgens een vaste route en brengt
reizigers slechts van de dorpskern
naar een nabijgelegen halte op
knooppunt. Wat dit betekent voor het

vervoer in 2020 en verder, is nog niet
duidelijk.
Arriva laat weten met de buurtbussen een betere OV-verbinding
tot stand te willen brengen.
“Door de inzet van de Buurtbus
kan bij kleine reizigersaantallen
toch een vaste OV-vorm voor kleine
kernenin stand worden gehouden”, stelt zij. “Nu het initiatief tot
invoering van de Buurtbus niet van
de grond lijkt te komen, kan dit
uiteindelijkertoe leiden dat er geen
vaste OV-voorziening in de betreffende gebieden rondom Venray kan
worden aangeboden. We kijken nu
wat het uitblijven van de Buurtbus
betekent voor het gebied.”
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School speciaal onderwijs in Venray heet
voortaan Spectrum
De school voor speciaal onderwijs in Venray, voorheen Geijsteren Onderwijsgroep Buitengewoon, heet
voortaan ‘Spectrum’. Op vrijdag 7 september werd de nieuwe naam feestelijk in gebruik genomen samen met
de leerlingen en ouders.

De school voor speciaal onderwijs
verhuisde in februari van dit jaar naar
sbo Focus in Venray. De oude schoolnaam ‘Geijsteren’, die verwees naar
het dorp waar de school voorheen
gevestigd was, paste niet meer bij de
nieuwe locatie. Vandaar dat de school
op zoek ging naar een nieuwe naam,
passend bij het onderwijs, de organisatie én bij sbo Focus.

Onderwijs op maat
voor leerlingen
De nieuwe naam werd Spectrum.
“Spectrum is gekozen omdat het symbool staat voor de diversiteit in leerlingen en aanbod. Daarnaast is Spectrum
net als Focus een natuurkundige
term”, aldus de school. “De school is

een expertisecentrum, waarin betrokken specialisten onderwijs op maat
geven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze bekijken de
leerling in het brede spectrum.”
Vrijdagochtend werd de naam
samen met ouders en leerlingen
‘officieel’ in gebruik genomen. Alle
leerlingen namen een puzzelstukje
mee naar school met hun eigen naam
erop. Nadat ze elk een stukje van de
puzzel hadden gelegd was het woord
Spectrum zichtbaar. Schoolleider Peter
van de Laar sprak alle aanwezigen toe
waarna het de eer was aan de jongste
en oudste leerling van Spectrum om
de nieuwe naam officieel te onthullen.
Dit deden ze door het doorknippen
van een lintje en het onthullen van
het gevelbord.

Rooyse Wissel

Intern onderzoek na
zelfmoord patiënt

De jongste en oudste leerling van Spectrum knippen
samen met schoolleider Peter van de Laar het lintje door

Uitbreiding haven
Wanssum van start
De uitbreiding van de industriehaven Wanssum is op donderdag 6 september begonnen. Wethouder Jan
Loonen opende de start van de werkzaamheden. De bedoeling is dat de haven eind 2019 klaar is.

Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel in Oostrum
gaat een intern onderzoek uitvoeren naar de dood van een patiënt.
Maandag 10 september heeft één van de patiënten zijn leven
beëindigd.
De Rooyse Wissel meldt dat zij
gaat onderzoeken of er signalen
gemist zijn. “Als een patiënt wordt
opgenomen in onze kliniek, schatten
we altijd het risico op zelfdoding
in”, aldus de Rooyse Wissel in een
bericht op haar website. “Bij een
grote groep patiënten is er geen of
nauwelijks gevaar op zelfdoding, bij
sommige patiënten wel. De ernst
van een psychiatrische stoornis, het
langdurige verblijf in een kliniek

of een terugval in behandeling
kunnen het leven uitzichtloos
maken. Alle behandelteams zijn
erop getraind om continu alert
te zijn op mogelijke signalen van
suïcidaal gedrag. Soms zijn signalen
duidelijk vooraf te herkennen, soms
is suïcidaal gedrag heel impulsief
zonder signalen vooraf.” Het
overlijden is daarnaast, conform
procedure, gemeld bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd.

Politieactie

Communicatie
politie Venray op
zwart
Politie Venray-Gennep doet mee aan de landelijke politieactie
‘Geen CAO, geen voorlichting’. Dat betekent dat de politie alleen nog bij
spoedeisende berichten zaken reageert of voorlichting geeft. Op de
Facebook-pagina van politie Venray-Gennep zullen de komende tijd
geen nieuwe berichten verschijnen.

Gedeputeerde van provincie Limburg Hubert Mackus, Gé Rutten namens Exclusief Projecten,
gedeputeerde van provincie Limburg Joost van den Akker en wethouder Jan Loonen
De plannen voor de uitbreiding
lagen er al langer, maar nu zijn de
werkzaamheden officieel van start
gegaan. De uitbreiding is een particulier initiatief, waar gemeente Venray
en de provincie aan deelnemen.
Aannemerscombinatie Exclusief
Project is verantwoordelijk voor de
klus. Voor de uitbreiding wordt de
bestaande insteekhaven in Wanssum
met zo’n 400 meter verlengd. Omdat
deze uitgebreide haven de huidige

Geijsterseweg zou doorsnijden, wordt
deze weg verlegd en aangesloten via
een rotonde op de rondweg in
Wanssum, die momenteel wordt
aangelegd. Volgens de planning moet
de haven uiterlijk 31 december 2019
klaar zijn. De bestaande kades worden
vanaf 2020 opgeknapt.
In totaal kostte het gemeente
Venray, de provincie en het rijk 11,7
miljoen euro om de verlengde insteekhaven, de omgelegde Geijstersweg

en de aankoop van de opgeknapte
bestande kades van de insteekhaven
te kopen van Exclusief Project BV. Als
de haven klaar is, wordt gemeente
Venray eigenaar. “De haven in
Wanssum versterkt de Venrayse economische structuur is voor heel NoordLimburg van belang. Vervoer via water
is duurzaam en dat past prima in het
programma van het Venrayse college”,
laat gemeente Venray via Facebook
weten.

De politie in Nederland voert
actie omdat de regering volgens hen
geen rechtvaardige CAO aan agenten
biedt. “Door de hoge werkdruk
moeten politiemedewerkers steeds
meer werk laten liggen”, schrijft de
Venrayse politie op Facebook. “Het
wordt hierdoor steeds lastiger om de
veiligheid van de burgers te
garanderen. Dat vinden wij
onacceptabel. Na maanden van
actievoeren is er helaas nog steeds
geen CAO-akkoord. Daarom is er door
de politiebonden besloten over te
gaan op de actie Geen CAO, geen
voorlichting.”

De actie houdt in dat de politie alleen spoedeisende berichten
plaatst op de Facebook-pagina en
dat er geen voorlichting plaatsvindt over niet-urgente zaken.
“Privéberichten kunnen en zullen
later beantwoord worden”, aldus
de politie. “Uiteraard zullen wij
gedurende het actievoeren nog
steeds staan voor veiligheid, maar
wij kunnen niet voorkomen dat u
mogelijk toch hinder gaat ondervinden van acties die gevoerd
worden.”
Voor dringende zaken kan
gewoon gebeld worden naar 112.
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
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.
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Volleyballers gezocht.
Recreanten volleybalclub zoekt
nieuwe leden. Bel 0478 51 04 11.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Jos Computerhulp. Computerproblemen, computerles of nieuwe
website. Vraag hulp! 06 10 71 00 70
of www.joscomputerhulp.nl
2e hands boeken- en
tijdschriftenmarkt over alle vormen
van textiel, denk aan borduren,
breien, vilten enz. Tot 7 oktober:
di t/m za van 13 u tot 17 u in de
Textielbibliotheek van Museum de
Kantfabriek, Americaanseweg 8 Horst.

Meer subsidie nodig

BiblioNu levert wensenlijst in bij gemeente
BiblioNu heeft een extra subsidie van bijna 350.000 euro nodig om het niveau van de huidige bibliotheken
in Venray en Horst aan de Maas te handhaven. De beoogde verhuizingen van beide biebs kost nog eens
360.000 euro per bibliotheek. Dat blijkt uit het beleidsplan dat BiblioNu heeft opgesteld voor de komende jaren.
De bal ligt nu echter bij de gemeentes: in oktober en november beslissen de gemeenteraden over de toekomst
van de bibliotheek.

Heerlijk herfst. Na een lange warme
zomer wordt het weer tijd om te
gaan breien/haken. Voor inspiratie
Breimode en Handwerken
‘t Schippertje Schoolstraat 6 Horst.
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.

Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

BiblioNu maakte eerder dit jaar
bekend flinke financiële problemen
te hebben. Het jaar 2017 werd
afgesloten met 90.000 euro verlies en
ook dit jaar ontkomt de organisatie
niet aan een negatief eindsaldo, laat
directeur-bestuurder Jimmy Hendriks
weten. In het plan ‘Samen sterker!’
schetst BiblioNu een toekomstbeeld
voor de komende jaren. “We moeten
vooral helder krijgen wat voor
soort bibliotheekvoorziening de
gemeenschap wenst”, aldus Hendriks.
“Maar daarvoor moeten we wel in
overleg met de gemeenten vaststellen
waar we staan en waar we naartoe
willen. De gemeenten moeten een
keuze maken over welke voorziening
zij wensen in Venray en Horst aan de
Maas.”

Reorganisatie is nodig

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

www.hallo-venray.nl

Als het aan BiblioNu ligt, moet
er een hoop veranderen om de
bibliotheken naar een hoger niveau
te tillen. Zij wil zich nog meer
profileren als laagdrempelig trefpunt
voor sociale, culturele en educatieve
activiteiten en het hart van de
gemeenschap vormen. Daarvoor wil
zij een reorganisatie doorvoeren. Op
dit moment beschikt BiblioNu over
16 fte, verdeeld over 27 personen.
Hendriks: “Met een reorganisatie
zullen dat er wel minder worden.”
BiblioNu wil functies, als dat mogelijk
is, opnieuw verdelen over de
huidige medewerkers. Vrijwilligers
wil zij inzetten als aanvulling en
ondersteuning van professionals, zodat
er fte’s vrijkomen om operationele,

tactische en strategische doelen te
realiseren.
De gevraagde subsidie voorziet nog niet in het realiseren van
een nieuwe bibliotheekorganisatie.
Hendriks: “Die subsidie van 193.300
euro extra voor Horst aan de Maas en
148.600 euro voor Venray is alleen
om in 2019 hetzelfde voorzieningenniveau te houden als nu. Willen we de
bibliotheek verbeteren, dan hebben
we daar nog meer geld voor nodig.”
Als de gemeenteraad kiest voor een
moderne bibliotheekorganisatie, dan
zijn investeringen van de gemeente
noodzakelijk, stelt Hendriks. BiblioNu
wil daarom een zogenaamde transitiebegroting in kaart brengen, een
eenmalig bedrag dat BiblioNu van de
gemeentes ontvangt om de bibliotheken een kwaliteitsimpuls te geven.
Hoe groot die bijdrage zou moeten
zijn, kan Hendriks nog niet zeggen.
“Maar het gaat om een flink bedrag
met veel nullen.”

BiblioNu
kan verhuizing niet
betalen
Ook de kosten van de verhuizing van de twee bibliotheken heeft
BiblioNu in kaart gebracht. Dat gaat
360.000 euro kosten per bibliotheek,
concludeert zij op basis van specialisten uit de markt. Zowel gemeente
Venray als Horst aan de Maas spraken al de ambitie uit de bibliotheken
te willen verhuizen. Of dat echt gaat
gebeuren, staat nog niet vast, stelt

Hendriks. “BiblioNu kan het in ieder
geval niet betalen, dat heb ik vanaf
het begin al gezegd. Het is aan de
gemeentes om te beslissen wat voor
bibliotheek ze willen hebben.” De
bibliotheek in Horst heeft vergaande
plannen om naar het vernieuwde
Gasthoês te verhuizen, maar er staat
nog niets vast.
In Venray wil de gemeente dat de
bibliotheek zich gaat vestigen in het
oude Albert Heijn pand in het centrum.
“Dat pand biedt veel mogelijkheden”,
stelt Hendriks. “Maar alleen als er ook
andere maatschappelijke partners
in het gebouw komen te zitten.
Het pand is bijna twee keer zo groot
als ons huidige gebouw.” Hierbij denkt
BiblioNu bijvoorbeeld aan organisaties
die zich inzetten voor personen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
of kennispartners op het gebied
van onderwijs. Blijven zitten in het
huidige pand is voor BiblioNu ook nog
steeds een optie. “Maar dan moet
het gebouw wel grondig gerenoveerd
worden. Dat is van een andere orde
dan groot onderhoud. Die renovatieinvesteringen zouden voor rekening
van de verhuurder, gemeente Venray,
moeten komen.”
In oktober beslist de gemeenteraad van Venray over de subsidie
voor BiblioNu. Gemeente Horst aan
de Maas volgt een maand later. “Het
zijn spannende tijden voor ons”, aldus
Hendriks. “Ik hoop dat ze ons de
ruimte, het vertrouwen en de middelen willen geven om flexibel te kunnen blijven om in de beide gemeenten
van betekenis te kunnen blijven zijn.”
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Taalambassadeur uit Leunen

Jos Jacobs wint Taalheldenprijs Limburg
“Laaggeletterd vind ik maar een stom woord, ik zou het eerder ‘moeite met de Nederlandse taal’ noemen”,
vertelt Jos Jacobs uit Leunen. Tijdens de Taalhelden Taallunch in het Theehuis van het Odapark in Venray op
donderdag 6 september werd hij uitgeroepen tot Limburgse Taalheld 2018 in de categorie Taalcursist.

TaalHeldenLunch
Jos was één van de genomineerden voor de Limburgse
TaalHeldenprijs 2018. In totaal werden er tien Limburgers genomineerd
voor deze prijs. In januari mag hij nu Limburg vertegenwoordigen bij de
landelijke TaalHeldenprijs, die wordt uitgereikt door prinses
Laurentien. Een Taalheld is iemand die zich inzet om mensen in
Nederland geletterd te maken. De TaalHeldenprijs is in het leven
geroepen om die mensen eens in het zonnetje te zetten en te bedan
ken voor hun inzet.

Jos is taalambassadeur. Een functie
waarmee hij verschillende plaatsen
bezoekt en nagaat of de gebruikte
communicatie duidelijk en te begrijpen is voor laaggeletterden.
“Denk hierbij aan gemeentehuizen,
bibliotheken, dokterspraktijken, maar
ik ben ook geregeld bij een vrouwenbeweging langs geweest”, vertelt hij.
Ook wil hij met zijn bezoeken en zijn
verhaal mensen stimuleren om naar
een cursus te gaan als ze dat nodig
hebben. “Mensen schamen zich ervoor
als ze moeite hebben met taal. Zo heb
ik het eens meegemaakt dat er een
vrouw naar mij toe kwam, nadat ik
mijn verhaal had gedaan. Ze stelde
vragen namens haar buurvrouw.
Ik had allang door dat ze dat niet deed
voor haar buurvrouw. Ze durfde er niet
voor uit te komen. Ik heb haar niet
gevraagd of ze zichzelf bedoelde,
want ik wist dat ze dan in elkaar zou
krimpen van schaamte.” Jacobs gaf
haar het advies om contact op te
zoeken met Gilde Opleidingen of de
bibliotheek. “Die kunnen haar verder

helpen. Iedereen die we zo ver kunnen krijgen om daar heen te gaan, is
mooi meegenomen.”
Laaggeletterdheid vindt hij niet de
juiste term. “Momenteel ben ik nog
druk in overleg met prinses Laurentien
om een ander woord te vinden
voor ‘laaggeletterdheid”, vertelt hij.
“Niet iedereen is laaggeletterd, maar
er zijn wel meerdere mensen die
moeite hebben met de Nederlandse
taal. Denk hierbij aan moeite met het
schrijven van brieven, regels als ‘t kofschip, noem maar op.” Hij maakt ook
duidelijk dat dit verschillende oorzaken kan hebben: een aandoening, dyslexie of gewoonweg niet in Nederland
geboren zijn.

Woorden verdraaien
“Toen ik naar school ging, merkte
ik dat ik moeite had met het schrijven van brieven en dat ik sommige
woorden verdraaiden. Ik had moeite
met letters als ‘a’,’o’, ‘ui’, ‘eu’ en ook
de ‘b’ en ‘p’. Tegenwoordig zouden ze
dat woordblindheid of dyslexie noe-

men, maar dat was toen nog niet op
die manier bekend.” Hij is geboren in
1945, net na de Tweede Wereldoorlog
en de achtste uit een nest van acht
kinderen. Van thuis uit heeft hij nooit
leren lezen en ook zijn ouders hebben
hem nooit voorgelezen. “Iets wat ik
tegenwoordig wel als heel belangrijk
zie in de ontwikkeling van een kind;
daar begint het allemaal.”
“Vroeger gebeurde het nog
wel eens dat iemand die niet kon
lezen achterin de klas gezet werd
en daar dan mocht spelen of iets
dergelijks. Tegenwoordig zie ik dat
mijn kleinkinderen volop gestuurd
worden als ze taal- of rekenproblemen
hebben. Dat was in mijn tijd nog niet.”
Na de lagere school is hij naar de lts
gegaan en heeft hij zijn diploma als
metselaar behaald. Vervolgens heeft
hij jaren in de bouw gewerkt en als er
iets geschreven moest worden, nam
hij dat mee naar huis en hielp zijn
vrouw hem daarmee. Hij heeft het op
die manier jaren verborgen kunnen
houden voor de buitenwereld. “Mijn

handen konden al het werk doen,
dus dat ging allemaal prima zo”, lacht
hij. Het was echter in 1985 dat daar
een verandering in kwam. Na diverse
wisselingen in werk kwam hij bij de
gemeente Venray te werken en in
aanraking met de computer. “Ik kon
daar niet mee overweg, omdat ik dus
ook moeite had met de taal. Ik ben
toen een computercursus gaan volgen,
gecombineerd met een Nederlandse
taalcursus via de Gilde Opleiding.”

Briefjes overschrijven
Ook Jacobs heeft zijn moment
gehad dat hij er voor moest uitkomen
en toegeven dat hij moeite had met
de Nederlandse taal. “ik ben toen voor
mijn collega’s gaan staan en ben ik
uit de kast gekomen. Een ander soort

Open: DI - VR: 13.30 - 17.30 uur
ZA: 09.00 - 16.00 uur

Jongerendebat in het
gemeentehuis
Gemeente Venray organiseert op donderdag 8 november in samenwerking met het Raayland College een
jongerendebat. In het verleden heeft een soortgelijk debat al eens plaatsgevonden. Het doel van het debat is
om jongeren kennis te maken met lokale politiek en debatteren.
Het debat is voor 5vwoleerlingen van het Raayland College.
Tijdens het debat wordt gewerkt
in groepen jongeren, die fictieve
partijen vertegenwoordigen. Aan
de hand van enkele stellingen
gaan de groepen in debat in een
setting die vergelijkbaar is met
de gemeenteraadsvergadering.
Vooraf moeten ze zich verdiepen

in de voor- en tegenargumenten. De
organisatie helpt bij het aanleveren
van informatie over de debatthema’s.
Ook wil de organisatie de raad
en het college graag uitnodigen
om een gastcollege te geven aan
de deelnemende leerlingen, ter
voorbereiding op het debat. Deze
moeten dan grofweg gaan over hoe
het eraan toe gaat in de Venrayse

politiek. Deze gastcolleges
vinden waarschijnlijk op dinsdag
6 november plaats.
Het debat staat gepland voor
twee dagen later en vindt om
18.30 uur plaats in de raadszaal
van het gemeentehuis van Venray.
De burgemeester is gevraagd om
de debatavond te openen en op
te treden als voorzitter.

kast weliswaar. Ik heb mijn mantel
van schaamte afgedaan. Ze stonden
versteld. ‘Dat ben jij niet!’, zeiden ze.
Maar ik had hetzelfde foefje toegepast
als met mijn vrouw: als er op kantoor
iets geschreven moest worden, ging ik
naar bepaalde collega’s die me daarmee hielpen en schreef ik die briefjes
over.”
Er is voor hem een wereld opengegaan op het moment dat hij aan
de slag ging om er iets mee te doen.
“Ik lees meer, ik schrijf meer. Dat ik
woorden verdraai, zal er nooit uitgaan,
maar alles wat ik leer, daar heb ik profijt van. Je kunt meer halen uit dat wat
je leest, gaat er dieper op in, je woordenschat wordt groter en je krijgt
meer interesse in iets anders, omdat
je het beter leert begrijpen.”

ERKO
V
G
E
E
L
E
L
TOTA
Alle
meubelen
-/-

25%

OP

Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%
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Gemeente draagt bij aan routes voor ruiters
Gemeente Venray draagt 17.300 euro bij aan het realiseren van een digitaal en fysiek netwerk van alle
ruiter- en menroutes in de regio Noord-Limburg. De routes zijn straks digitaal beschikbaar en worden beweg
wijzerd door middel van borden en paaltjes. De routes zijn een voorstel van Routebureau Noord- en MiddenLimburg, die het netwerk opzet.
De gemeenten Venray, Venlo,
Horst aan de Maas en Peel en
Maas lieten in 2016 en 2017
een onderzoek uitvoeren door
Routebureau Noord- en MiddenLimburg naar het in kaart brengen
van ruiter- en menroutes in de regio
Noord-Limburg. Routebureau heeft
als taak recreatieve routestructuren
te ontwerpen en te beheren. De

routes werden door de Koninklijke
Nederlandse Hippische Sportfederatie
(KNHS), ruiters en menners,
ondernemers en de betrokken
gemeenten vervolgens onderzocht
en gedigitaliseerd. De gemeenten
Bergen, Gennep en Mook en Middelaar
hebben zich inmiddels ook bij het
project aangesloten.
Gemeente Venray geeft aan dat

de routes binnen het Masterplan
Recreatieve routes vallen. Met
het plan wil de gemeente alle
recreatieve routes, zowel de fietsen wandelroutes als de ruiter- en
menroutes, kwalitatief verbeteren.
“Als we willen verbeteren, moeten we
ook investeren in de voorzieningen”,
aldus wethouder Jan Loonen. “De
fysieke bewegwijzering verhoogt het

gebruikersgemak voor de ruiters. En
dan niet alleen in Venray. De kracht
van deze routes ligt namelijk ook in de
verbinding met de omliggende regio,
die geeft zeker een meerwaarde.
Een uniforme bewegwijzering is dan
wel zo fijn.”
Het project kost in totaal
210.000 euro, waarvan provincie
Limburg 100.000 euro bijdraagt. De
overige kosten zijn voor rekening
van de deelnemende gemeenten en
worden per kilometer van de route
berekend. Voor Venray betekent
dit een eenmalige kostenpost van

17.300 euro. Wanneer alle routes
gedigitaliseerd en bewegwijzerd zijn,
moet er een dekkend netwerk van
routes in Noord-Limburg zijn ontstaan die door ruiters en menners
kan worden gebruikt. Die routes sluiten dan aan op de bestaande routes
in Midden-Limburg en ZuidoostBrabant.
De aanleg van het netwerk wordt
gecoördineerd door het Routebureau.
Die streeft ernaar dat de routes eind
2020 gerealiseerd zijn in het veld.
Kijk voor meer informatie op
www.routebureaulimburg.nl

Toch boetes voor overtreden Meststoffenwet
Twee boerenbedrijven in Venray en Ysselsteyn moeten de boete die de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit oplegde vanwege het overtreden van de Meststoffenwet toch betalen. De bedrijven gingen
samen met een bedrijf uit Boekel in beroep tegen het besluit, maar kregen woensdag 5 september geen gelijk
van Rechtbank Limburg.
In 2015 legde de minister de drie
bedrijven boetes op van 85.533 euro,
68.846 euro en 34.922 euro. Toen de
bedrijven bezwaar maakten tegen
de boetes, werden deze in 2017 verlaagd tot 44.447,35 euro, 38.631,35
euro en 5.511,82 euro. De bedrijven

gingen tegen de verlaagde boetes in
beroep bij Rechtbank Limburg. Die verklaarde het bezwaar van alle drie de
bedrijven ongegrond, waardoor zij de
boetes toch moeten betalen.
De boetes die de minister op
heeft gelegd, zijn gebaseerd op

een onderzoek dat heeft plaats
gevonden in 2013. Bij de bedrijven
werd gecontroleerd of zij zich aan
de geldende Meststoffenwet hielden. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) constateerde
destijds dat de bedrijven meer fos-

faat in substraat hebben aangevoerd
dan afgevoerd in champost en dat
ze dit niet konden verantwoorden.
De hoogte van de boetes werd gebaseerd op 11 euro per niet verantwoorde kilogram fosfaat. Doordat er
veel tijd zat tussen het boeterapport
en de beslissing op het bezwaarschrift
van de bedrijven, heeft de minister de
boetes uiteindelijk nog verlaagd.
De bedrijven stellen dat ze geen
overtreding begaan hebben in de

omvang waar de minister van uitgaat. Ze betwisten dat ze champost
hebben afgevoerd. Ook stellen ze dat
de minister niet de goede wettelijke
norm voor fosfaat in champost heeft
gebruikt. Rechtbank Limburg geeft
de bedrijven echter geen gelijk en
stelt dat de minister de boetes wel
had mogen geven. Deze dienen dan
ook betaald te worden. De bedrijven
kunnen nog beroep indienen tegen
het besluit van de rechtbank.

Onderwijsinspectie bezoekt Raayland College
De onderwijsinspectie heeft op woensdag 12 en donderdag 13 september een bezoek gebracht aan het
Raayland College in Venray. De inspectie vond plaats naar aanleiding van de gebeurtenissen op het VMBO
Maastricht eerder dit jaar, waarbij eindexamens afgekeurd werden.
Ook op het Dendron College
in Horst is een inspectie geweest.
Beide scholen vallen onder stichting
LVO (Limburg Voortgezet Onderwijs).
De onderwijsinspectie is bezig met
een onderzoek naar het bestuurlijk handelen van LVO, naar aanleiding van de problemen op het VMBO

Maastricht. Daar bleek dat eindexamens
gebreken vertoonden, waardoor deze
werden afgekeurd. In het kader van het
onderzoek wordt ook een streekproef
van middelbare scholen van het LVO
bezocht door de inspectie, waaronder
het Raayland College.
De inspectie onderzoekt onder

andere of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur en
management voldoende zicht hebben
op kwaliteitsborging van de onderwijskwaliteit. Ook wordt er aandacht
geschonken aan de examenkwaliteit,
de onderwijstijd, het pedagogisch klimaat en de werking van de klachten-

procedure. Er wordt onder andere met
geselecteerde leerlingen gesproken.
“Het onderzoek richt zich met
name op mogelijk, vergelijkbare oorzaken van de gebeurtenissen op het
VMBO Maastricht rondom de eindexamens”, aldus het LVO. “Daarnaast richt
de onderwijsinspectie zich op de vraag
in hoeverre bij andere scholen van LVO
dit soort situaties kunnen ontstaan.
Hiermee wil de onderwijsinspectie
zich ervan verzekeren dat de situatie in

Rabobank Horst Venray plant 32
honingbomen
Het Rabobankkantoor aan het Schouwburgplein in Venray werd op
donderdag 6 september na de verbouwing officieel heropend. Rondom de
heropening wilde Rabobank Horst Venray iets doen voor de gemeenschap
en een bijdrage leveren aan deze regio. Dat gaat ze doen door honing
bomen te planten in alle 32 dorpskernen van haar werkgebied.
Het kantoor heeft een metamorfose ondergaan en is inmiddels volop
in gebruik. Het kantoor is aangepast tot
een omgeving waar volgens Rabobank
ontmoeten en verbinden centraal
staan. Directievoorzitter Angelique
Jansen zegt hierover: “Ons kantoor
is een plaats waar medewerkers en
klanten elkaar kunnen ontmoeten.
Licht en ruimtelijk: met de kleurstelling in ons kantoor doen we recht aan
onze afkomst uit de Peel, de afkomst
waar wij trots op zijn.” Jansen onthulde
samen met wethouder Carla Brugman
en burgemeester Ina Leppink van Horst
aan de Maas ook een honingboom. De
Rabobank plant de komende maanden
32 honingbomen, in elke dorpskern
van het werkgebied één. De honing-

bomen, belangrijke drachtplanten
voor gezonde winterbijen, worden in
het najaar gepland in samenwerking
met gemeenten Venray, Horst aan de
Maas en Bergen, dorpsraden, Stichting
Landschap Horst aan de Maas en de
imkerverenigingen van Venray en
Horst. Zo wil de Rabobank bijdragen
aan de al geleverde inzet in deze regio
voor het bevorderen van de bijenpopulatie. “En bomen planten is behalve
goed voor dieren, ook positief voor
de mens. Mensen die in een groene
omgeving wonen, hebben minder last
van depressies, diabetes, astma en
angststoornissen. Ook blijkt uit onderzoek dat groen stressverminderend
werkt op het lichaam”, aldus Rabobank
Horst Venray.

Maastricht eerder een uitzondering is
dan vaker voorkomend fenomeen.”
Regelmatig worden scholen
bezocht door de onderwijsinspectie. Deze standaardprocedure vindt
plaats om te blijven waarborgen dat
de basiskwaliteit op orde is. Daarnaast
worden besturen en scholen met dit
bezoek gestimuleerd om hun ambities
waar te maken en mogelijke verdere
verbeteringen te realiseren, boven
de basiskwaliteit.
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Venray in actie tegen zwerfafval
Schoolkinderen en inwoners van Venray gaan vrijdag 21 september de straat op om zwerfafval te lijf te gaan
tijdens Keep it Clean Day Venray. De nadruk van de actie ligt op plastic afval, de plaag van deze tijd. Deze editie
is voor het eerst ook het bedrijfsleven van de partij.

Schoolkinderen tijdens de editie van vorig jaar
Wethouder Carla Brugman (Venray
Lokaal) is blij met de steun en roept

andere bedrijven op om zich aan te
sluiten. Want het is de hoogste tijd dat

er een einde komt aan de wereldwijde
vervuiling met plastic, vindt de nieuwe

wethouder die van duurzaamheid in
Venray serieus werk wil maken.
“We lossen het probleem natuurlijk in
Venray niet op, maar we kunnen ook
niet meer afwachten wat anderen
doen”, zegt Brugman. “Daarom is de
Keep it Clean Day belangrijk. Om de
aandacht nog eens op het probleem te
vestigen en om er daadwerkelijk iets
aan te doen. Ik ben blij dat ook het
bedrijfsleven aansluit en z’n verantwoordelijkheid neemt.”
McDonald’s erkent dat het afval
van hun bedrijf voor vervuiling zorgt
en ondersteunt de organisatie van
Keep it Clean Day Venray. Brugmans:
“Ik hoop dat andere bedrijven het
goede voorbeeld volgen, maar ik roep
ook alle klanten van McDonald’s op
om hun rommel netjes op te ruimen.
Er staan prullenbakken genoeg.”
Manager van McDonald’s NoordLimburg, Luc Faassen erkent dat hun
verpakkingen te vaak in de natuur
belanden. “Om dit tegen te gaan,
zijn we lokaal al erg actief om zwerfvuil tegen te gaan. Bij onze vestigingen in Maasbree, Venlo en Tegelen
maken mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt dagelijks een opruimronde als onderdeel van hun dagbestedingsprogramma. Voor onze
vestiging in Venray hebben we een
goede samenwerking met de NLW

groep. De medewerkers van NLW
verzorgen eveneens dagelijks een
opruimronde in de omgeving van het
restaurant.”

Eigen omgeving
schoonhouden
Zoals McDonald’s de omgeving van
het bedrijf probeert schoon te houden,
zo doen inwoners van Venray dat ook
tijdens Keep it Clean Day. Inwoners
investeren een paar uurtjes van hun
tijd om in de eigen straat, dorp of wijk
afval op te ruimen. Het leeuwendeel
van de deelnemers zijn leerlingen
van de basisscholen in de gemeente.
Zij trekken er vrijdagmorgen op uit.
Iedereen die niet meer op school
zit, kan ook een steentje bijdragen.
Deelnemers kunnen zich alleen opgeven of met een groep. Ze kunnen de
eigen straat onder handen nemen, het
pleintje om de hoek, maar ook een
stuk bos, een sloot, het schoolplein,
het plantsoen of een bedrijfsterrein.
Zaterdag kan er ook nog opgeruimd
worden. De organisatie van de Keep
it Clean Day in Venray bestaat uit
een groep oud-medewerkers van
gemeente Venray.
Aanmelden voor de schoonmaakdag kan via keep.it.clean.venray@
gmail.com

Venraynaren naar Miljoenenjacht
Vijftig Venraynaren zijn zondagavond 16 september te zien bij het
De Venraynaren uit
programma Miljoenenjacht op RTL4. De bewoners van postcodegebied 5801 postcodegebied 5801 wonnen bij
kunnen prijzen tot 5 miljoen euro winnen in de tv-show van Linda de Mol.
de Postcode Loterij een studioplaats
in de spelshow Postcode Loterij
Miljoenenjacht. Els (54) is één van
de gelukkigen die naar de studio in
Amsterdam mag afreizen. “Ik kijk
altijd trouw naar ‘Postcode Loterij
Miljoenenjacht’ en hoopte al heel
lang een keer plaats te mogen nemen
in de studio om kans te maken op

een mooie prijs. Nu is het zover. Ik
ga samen met mijn dochter, dus we
maken er een leuk moederdochteruitje
van. Van tevoren ga ik nog even naar
de kapper. Ik moet er natuurlijk wel
goed uitzien op televisie.” De vijftig
inwoners van Venray zijn samen met
inwoners van negen andere wijken uit
heel Nederland aanwezig in de studio.
Eén van de vijfhonderd aanwezigen
maakt kans de studio als miljonair te

Wij zijn op zoek naar een:

Reconstructie
van de Spurkterdijk
De Spurkterdijk in Oostrum wordt binnenkort onder handen geno
men. Donderdag 13 september wordt een informatiebijeenkomst gehou
den in de Watermolen in Oostrum, waar geïnteresseerden tussen 19.30
en 21.00 uur het ontwerp kunnen bekijken en vragen kunnen stellen.
De aanleiding voor de reconstructie van de weg is dat de huidige
weginrichting versleten en te smal
is, waardoor er gevaarlijke randen
ontstaan aan de kant van de verharding. Het asfalt van de Spurkterdijk
wordt vervangen en de berm gaat
vervangen worden met bermbeton.

Ook wordt er op een aantal plaatsen drempels aangebracht om in de
nieuwe situatie het verkeer te remmen. Tijdens de informatieavond kunnen bezoekers het ontwerp van de
reconstructie bekijken. Aan de hand
van de tekeningen kunnen zij vragen
stellen of opmerkingen geven.

verlaten. Diegene neemt in de finale
plaats aan de desk naast Linda de Mol
om het Gouden Koffer Spel te spelen.
Door koffers te openen, maakt de
finalist kans op een geldbedrag dat
kan oplopen tot 5 miljoen euro.
De uitzending van ‘Postcode
Loterij Miljoenenjacht’ met daarin
de inwoners van Venray is zondag
16 september van 20.00 tot 21.30 uur
bij RTL 4 te zien.

FULLTIME
EN EEN PARTTIME
MEDEWERKER(STER)
Ook hebben wij werk
voor scholieren en studenten.
Zie onze website voor meer informatie.
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aan
Klaas Manders

Howick en
Lili mogen
blijven!

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Klaas Manders
18 jaar
Venray
Sportkunde management
(HAN Nijmegen)

Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Heel veel, zo veel dat ik denk ik wel
een boek vol kan schrijven. Wat betreft
school, ga ik komend schooljaar naast
mijn huidige opleiding een cursus
wiskunde volgen. Door deze cursus zal ik een certificaat in wiskunde
krijgen op vwo-niveau. Met dit certificaat en mijn behaalde propedeuse
kan ik vervolgens naar de universiteit, hier wil ik dan Bedrijfskunde of
Recht & Management gaan studeren.
Uiteindelijk hoop ik op een topfunctie in het sportmanagement, of op
een gave baan in sector waarvoor ik
specifiek gestudeerd heb. Kijkend naar
carnaval, hier in Venray ook wel de
vastelaovend genoemd, heb ik ook
nog wel wat dromen. Ik hoop onder
andere bijvoorbeeld ooit op het grote
LVK-podium te mogen staan tijdens de
finale. Ook lijkt het mij ‘Verrékkes Moj’
om ooit ‘veren op de kop’ te mogen
hebben. En zo droom ik vaak zat over
de vastelaovend en geniet ik er elk
jaar weer van. Ook zou ik heel graag
nog een hoop van de wereld willen
zien. Dit samen met vrienden, familie
of kennissen naar bijvoorbeeld China,
IJsland of Zuid-Afrika.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik geen koekiemonster, ben maar
een kipmonster. De pakjes gerookte
kipfilet zijn voor mij net warme

boordjes. Ik eet echt heel veel kip,
maakt niet uit op welke manier het
is klaargemaakt. Iedereen thuis deelt
dit fascinerende verhaal met veel
enthousiasme.
Wat is het laatste filmpje dat je hebt
gemaakt?
Ik was onlangs bij VVV-Venlo versus
Ajax en zat achter de goal waar Ajax
de tweede helft moest scoren. In de
88e minuut werd na overleg met de
videoscheids een penalty aan Ajax
toegekend. Natuurlijk heb ik deze
bevrijdende goal van Tadic gefilmd,
waarop ook te zien is hoe blij ik was
samen met mijn vader.
Heb je een verborgen talent?
Dat zou er dan nog uit moeten komen,
want tot nu toe is het nog verborgen.
Waar ben je het meest trots op?
Ook hierover kan ik een boek schrijven, ik vind het moeilijk om specifiek
iets te noemen. Ik ben op veel dingen trots, waaronder mijn familie en
vrienden. Daarnaast ben ik ook trots
op mijn kompanen van Verrékkes Moj
of op mijn voetbaltalentjes die ik train.
Daarnaast ook op dingen die ik zelf
gepresteerd heb, bijvoorbeeld op het
behalen van mijn propedeuse.
Wat is je favoriete liedje en
waarom?
Er is zoveel goede muziek, dus weet
ik geen antwoord op deze vraag te
bedenken. Ik ben echt een fan van
vastelaovesmuziek, hier kan ik helemaal in opgaan. Daarnaast is Duitse
feestmuziek ook altijd gezellig, en een
Hollandse topper is ook altijd welkom
tijdens het stappen.
Heb je een bijbaantje?
In oktober ben ik al drie jaar

medewerker bij Cafetaria
De Veltheymer. Al een paar jaar
verzorg ik dus voor heel wat
Venraynaren de friet en frikandellen.
Daarnaast verdien ik ook nog wat
geld bij hotel De Witte Hoeve, dit
zelfs slapend. Ik ben als het ware
het aanspreekpunt voor de gasten in
de nacht. De gasten die in het hotel
verblijven, kunnen mij wakker bellen
wanneer er iets is. Ik slaap tijdens
mijn diensten in een normale hotel
kamer. Omdat de gasten slapen, word
ik vrij weinig gebeld, en slaap ik dus
lekker door terwijl ik geld verdien.
Wat is je favoriete hobby?
Voetballen. Iets wat ik eigenlijk al heel
lang doe en waar ik veel voldoening
uithaal. Ik ben een speler die altijd wil
winnen en dus ook voor het hoogst
haalbare gaat. Daarnaast behoort de
vastelaovend ook tot mijn favoriete
hobby’s. Ik kan niet zonder en geniet
er elk jaar van. Het is voor mij de
mooiste periode van het jaar.
Wat is je droombaan?
Een specifieke droombaan heb
ik niet meer. Dit was eerst
profvoetballer, maar die droom blijft
een droom. Wat ik belangrijk vind,
is een baan waarin ik plezier heb,
maar die tegelijkertijd ook goed
betaalt. Ik zie een topfunctie in het
sportmanagement wel zitten.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrije avond in het weekend ga
ik het liefst op stap met de vrienden.
De mooiste avonden beginnen voor
mij in café Het Moment. Eerst onder
het genot van een biertje een gave
voetbalwedstrijd kijken en aansluitend

lekker door feesten met mijn
vrienden.
Wat is je favoriete game?
Ik game eerlijk gezegd nooit. Af en toe
een potje FIFA met mijn vrienden is
wel lachen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn
en waarom?
In voetballen. Het is mijn favoriete
sport, het is mijn passie. Ik haal veel
voldoening uit het voetballen en uit
het training geven.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je nu ook nog wel willen
doen?
Ik zou graag weer eens baby willen
zijn. Als ik nu kijk hoe menig baby
leeft, ben ik af en toe wel jaloers.
Heerlijk de hele dag chillen, slapen en
leuke dingen doen.
Wanneer zing je?
Eigenlijk wel het hele jaar door,
vaak op momenten wanneer ik
alleen bezig ben of natuurlijk in de
kroeg. Wel is er één periode in het
jaar wanneer ik wekelijks zing. Vanaf
11 november tot Aswoensdag is het
een hoop weekenden raak. Ik ben
onderdeel van de vastelaovesgroep
Verrékkes Moj en treed daarmee
regelmatig op.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Ik heb net twee weken achter de
rug, en of het nu slim is alles op te
biechten… Ik weet dat pap en mam dit
artikel lezen, dus ik blijf verstandig stil.
Ik heb alleen één tip voor de jonge
lezers; zorg dat alles netjes opgeruimd
en gepoetst is voordat je ouders
thuiskomen, dan kun je alles flikken.

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 namen die afgelopen
week het meest in het nieuws
zijn geweest, zijn de namen
van Howick en Lili. Afgelopen
zaterdag kregen ze
onverwacht en op het
nippertje toch nog het
supergoede nieuws dat ze
toch mogen blijven in
Nederland!
Howick en Lili hebben de
afgelopen tien jaar in
onzekerheid moeten leven of ze
wel of niet in Nederland
mochten blijven. In die tien jaar
hebben ze, ondanks alle
onzekerheid, toch een leven
hier in Nederland op gebouwd.
Ze gaan hier naar school en
spreken vloeiend Nederlands.
Een paar weken geleden werd
bekend dat ze toch uitgezet
zouden worden naar Armenië.
De moeder van Howick en Lili is
in augustus vorig jaar al
uitgezet naar Armenië en vorige
week zaterdag was de dag dat
Howick en Lili ook terug zouden
moeten. Gelukkig is deze
beslissing op het laatste
moment toch teruggedraaid.
De staatssecretaris heeft toch
besloten dat ze in Nederland
mogen blijven.
Ik vind het onmenselijk als
je een moeder met twee
kinderen tien jaar in
onzekerheid laat leven en ze
dan alsnog het land uitzet.
Het is niet de fout van Howick
en Lili dat de procedure van het
aan vragen van asiel zo lang
duurt. Aan deze procedure had
de regering eerder iets moeten
doen! Waarom laten ze
asielzoekers zo lang in
onzekerheid en kan Nederland
hier niet eerder een beslissing
in nemen? Het minste wat je
dan nog voor ze kan doen is ze
hier in Nederland te laten
blijven!
Welkom in Nederland
Howick en Lilli!
Anne

en zo 09
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GEPLUKT Jac Derikx
ten verplicht naar de kerk. ’s Middags
mochten we dan voetballen. Het liefst
was ik buiten: ik klom in de hoogste
bomen en haalde kattenkwaad uit
met kikkers”, blikt hij terug. Zijn vrouw
Bets leerde hij kennen in de danszaal.
“Je maakt een praatje, danst een keer.
Je kent het wel”, lacht hij. Inmiddels
is het stel ruim 45 jaar getrouwd en
wonen ze al een hele tijd in Geijsteren.
Hun twee kinderen zorgden voor vijf
kleinkinderen. “Bets en ik passen
iedere week bij drie van onze kleindochters op”, vertelt Jac.

‘Een echte
bètaman’

Hij wordt wel de nestor van CDA Venray genoemd, maar oud voelt hij zich nog helemaal niet. Hij wil graag dienstbaar zijn voor de samenleving
en zijn eigen dorp Geijsteren. Een kleine greep uit zijn bijdrages in het dorp: de dorpsraad, het dorpsplein en de verbouwing van de school tot
zorgappartementencomplex konden en kunnen al op zijn steun rekenen. Deze week wordt Jac Derikx (67) geplukt.
Jacs grote hobby is politiek. “Ik ben
graag dienstbaar, wil me inzetten voor
de mensen”, begint hij. “Dat is altijd al
zo geweest. Leefbaarheid in de kleine

dorpen vind ik bijvoorbeeld heel
belangrijk. Er zijn in de gemeente
allerlei instanties die beslissingen
nemen. Daar wil ik meepraten. Ik hoef

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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dorpsplein
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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echt niet altijd gelijk te hebben, hoor.
Maar ik geef wel graag mijn mening.
Discussies houden je scherp.”
Eén van die instanties is de
gemeenteraad van Venray, waar
Jac sinds maart weer deel van uitmaakt voor het CDA. “In de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum
zat ik ook vier jaar in de raad, ben ik
fractievoorzitter geweest en uiteindelijk ongeveer tien jaar wethouder.
Ik ging telkens een stapje verder.”
Na de gemeentelijke fusie kwam Jac
ook met voorkeursstemmen in de
gemeenteraad van Venray. “Bij de
daaropvolgende verkiezingen stond
ik wat lager op de lijst en werd ik niet
gekozen. Deze keer kwam ik wel weer
met voorkeursstemmen in de raad.
Het voelt heel fijn als je merkt dat het
gewaardeerd wordt wat je doet.”

Oplossing vorige week:
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Niet alleen via de gemeenteraad
zet hij zich in voor allerlei zaken in de
gemeente. Ook in zijn dorp Geijsteren
is hij heel betrokken. Hij zit in de
dorpsraad en in het bestuur van het
dorpsradenoverleg. Afgelopen tijd
was hij druk bezig met de renovatie
van het dorpsplein en ook het project
om van de voormalige school in het
dorp zorgappartementen te maken en
energiecoöperatie Beepower kunnen

op zijn steun rekenen. Zijn allereerste
bestuurlijke functie kreeg hij bij de
voetbalclub in Leunen. “Toen ik zeventien was, mocht ik daar met het eerste
team meedoen. Meteen in de eerste
training bij de senioren ging ik door
mijn knie en stortte mijn wereld in.
Toen ben ik maar jeugdleider geworden en daarna bij het bestuur gegaan
en dat beviel heel goed.”
Jac woonde niet altijd in
Geijsteren. Hij werd geboren in Heide,
in een christelijk gezin met acht kinderen. “Ik was misdienaar en we moes-

Inmiddels is hij met pensioen,
maar daarvoor werkte hij 45 jaar
lang als leidinggevende in een micro
biologisch laboratorium in het zieken
huis. Eerst in Venray, daarna in Venlo.
“Ik had vroeger altijd al iets met
scheikunde en ook biologie vond ik
heel interessant. Ik ben een echte
bètaman”, legt hij uit. “Getalletjes,
statistiek, dat ligt me allemaal wel.
Maar ik wilde ook met mensen werken. En daarvoor was het laboratorium
perfect. Vooral in Venray had ik heel
veel contact met mensen. Als teamleider zat ik daar heel goed in mijn
vel. Ik wilde mensen altijd graag in
hun waarde laten. Misschien soms wel
iets te veel, realiseer je je dan als je
terugkijkt. Opkomen voor jezelf is ook
belangrijk. Maar ik kan gelukkig ook
heel assertief zijn.”
“Ik zit niet vaak stil”, concludeert
hij. “Ik grijp graag alle nieuwe kansen
die zich voordoen aan. Dat zit in mijn
karakter. En al die zaken combineren gaat me goed af. Ik voel het nooit
als een belasting, doe het altijd met
plezier.” Het begin van zijn pensioen
twee jaar geleden vond hij dan ook
wel even lastig. “Ik miste het werken ontzettend. Daardoor kreeg ik het
gevoel dat ik nergens meer bij hoorde.
Gelukkig zit ik nog wel in de politiek en houd ik me mezelf bezig door
me in te zetten voor allerlei besturen
en initiatieven. Ik moet altijd ergens
mee bezig zijn. Wakker worden,
krantje lezen, een rondje wandelen:
dat is voor mij niet genoeg. Achter de
geraniums zitten kan altijd nog.”

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

10

opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

13
09

Geef ook uw mening

Bespreking poll week 35

Ouders mogen zelf kiezen of ze hun kind inenten of niet
Lezers van HALLO stemden twee weken geleden over de stelling ‘Ouders
mogen zelf kiezen of ze hun kind inenten of niet’. Meer dan driekwart van
de stemmers (76 procent) was het niet eens met de stelling.
Aanleiding van de poll was de discussie die ontstaan was over het
inenten van kinderen. In Nederland worden kinderen op verschillende
leeftijden voor een aantal ziekten ingeënt, zoals kinkhoest, polio, de
bof, mazelen en rodehond. De keuze tussen wel of niet inenten was
veel in het nieuws. Een groeiend aantal ouders besluit op basis van
niet-wetenschappelijke argumenten hun kind niet in te enten. VVDfractievoorzitter Klaas Dijkhoff denkt zelfs aan een vaccinatieplicht.
Eén kwart van de stemmers vindt inderdaad dat de keuze bij de ouders
ligt. “Maar dan moeten ze niet achteraf gaan mekkeren als zich problemen
voordoen”, vindt Margret. Sen vindt dat duidelijker uitgelegd moet worden

aan de patiënt wat voor stoffer er in de inenting zitten. “En dan door beide
partijen laten ondertekenen. Zo kun je iemand aansprakelijk stellen voor alle
bijwerkingen en het ontstaan van nieuwe gezondheidsklachten.” Ricardo:
“Elke ouder wil het beste voor zijn kind. Dat het gezond is en gelukkig.
De beste oplossing lijkt mij dat de ouder hier zelf de keuze in blijft houden.
Maar informeer jezelf wel. Consumeer niet alle informatie die je toegediend
krijgt, correcte informatie wordt ons namelijk regelmatig en doelbewust
onthouden.”
“Maar wat als je kind toch ziek wordt van een ziekte die lijkt
uitgebannen en het sterft?”, vraagt Liane zich af. “Wat als jij je kind niet
inent en het dus andere baby’s ziek kan maken en een ander kind sterft?
Eigen keuze oké, maar als ziektes straks weerde kop opsteken, dan zijn we
verder van huis.”

De tennisclubs moeten subsidie krijgen
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Drie tennisclubs uit gemeente Venray kregen nul op het rekest toen ze om
subsidie vroegen bij de gemeente. TC Rodhe, TC Venray en TC Oostrum vroegen
allemaal geld om hun tennisbanen te kunnen renoveren of te vervangen.
De gemeente gaf echter aan dat ze geen geld krijgen, aangezien in het
beleid staat dat tennisclubs hun eigen accommodatie moet onderhouden.
De tennisclubs zeggen van niks te weten en zich belazerd te voelen.
De clubs hebben vele jaren met hun velden gedaan en het is voor hen echt
nodig dat de banen aangepakt worden. Het is niet zo dat het verenigingen
zijn waar wanbeleid heeft plaatsgevonden of iets dergelijks, maar een baan

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

renoveren kost gewoon te veel. Dat kan een tennisvereniging niet betalen.
De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat er
getennist kan blijven worden in Venray en Oostrum.
Van de andere kant gezien: waarom zouden de clubs subsidie krijgen als in
het gemeentelijk beleid staat dat dat niet kan? De gemeente kan ook niet met
geld strooien. De gemeente heeft al aangekondigd met nieuw beleid te komen.
De clubs moeten gewoon even wachten totdat dat beleid er is en dan een
nieuwe aanvraag doen.
De tennisclubs moeten subsidie krijgen. Wat vindt u?

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

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

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.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

Ik ga het niet hebben over
Lili en Howick. Op Facebook
heb ik daar veel over
geschreven en na het
verlossende nieuws werd ik
vriendelijk verzocht niet meer
te spammen. Ik ben wel
opgelucht dat ze mogen
blijven.
Ik ga het ook niet hebben
over Stef Blok. Die mag helaas
ook blijven. Vreemd dat je van
alles mag roepen, maar nadat je
zegt dat het was om te
prikkelen en dat je het niet
meent, je gewoon aan kunt
blijven. Han ten Broeke is
uiteindelijk wel vertrokken.
Vijf jaar geleden had hij een
‘ongelijkwaardige relatie’ met
een jongere fractiemede
werkster. Het bleef in de
doofpot, maar uiteindelijk is het
naar buiten gekomen. Voor Han
het moment om te vertrekken.
Erg vind ik het niet, vooral niet
na bedreigingen aan het adres
van een docente van de Leidse
universiteit. Ook hij mocht zijn
woorden terugnemen en blijven
zitten.
Wist u overigens dat er
iemand klaar staat om de
Kamer in te vliegen om er ook
weer snel uit te vliegen?
Jeanine Hennis is vertrokken,
niet vanwege een schandaal
maar vanwege een carrière bij
de VN. Haar opvolger, Thierry
Aartsen, moet nog beginnen
maar ligt nu al onder vuur
vanwege lomp twittergedrag.
De teneur van zijn berichten is
voornamelijk vrouw
onvriendelijk. In februari zei
fractievoorzitter Dijkhof nog dat
alles op dit gebied was
aangescherpt. Waarvan akte…
Ik vertrek ook, althans voor
een paar dagen. Naar Madrid
om de finish van de Vuelta te
zien. We kunnen een poule
opstellen wie de Spaanse
wielerronde gaat winnen, of
wanneer Aartsen de Tweede
Kamer verlaat. Ik ben benieuwd
welke voorspelling u moeilijker
vindt.
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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.

Nieuwe energie na de vakantie:
Met het collegeprogramma en de programmabegroting in het voor
uitzicht, respectievelijk in oktober en november, zitten wij natuurlijk
niet stil.
De afgelopen commissievergaderingen heeft u vertrouwde, maar ook
nieuwe gezichten van VENRAY Lokaal
kunnen zien. Het voelt goed deze
energie, meteen na de zomer, te
bundelen en er vol voor te gaan.
Naast de reguliere agenda van de
commissievergaderingen heeft
André bijvoorbeeld vragen gesteld
over het rapport van de Wageningse
universiteit betreft ‘falende lucht-

wassers’. Wat betekent dit voor
Venray? De vragen waren dermate
lastig dat de beantwoording aan de
orde zal komen in de raadsvergadering van 18 september.
Amina vroeg zich af waarom
inwoners de gevraagde kopieën van
bankafschriften niet digitaal mogen
aanleveren? Het is toch onbegrijpelijk dat men na een steekproef bijna
250 bankafschriften in kopie moet

overhandigen? Onnodige kosten en
papierverspilling wat ons betreft,
maar volgens wethouder Thielen komt
dit door kwetsbaarheid van email en
manipuleerbaarheid van digitale stukken. Ook hebben we schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken
van de Talentencampus die moet
landen in Veltum? Hoe zit het met de
kosten en het verkeersplan?
We maken ons ook zorgen over de
verkeersveiligheid en parkeerdruk bij
de Klimboom en Montessorischool in
Landweert. Komen er extra parkeerplaatsen? Een Kiss & Ride-zone?

Zijn de paden in het Sint Jorispark
bedoeld als voetgangersgebied
of stoep? Zo ja, kunnen er dan
verduidelijkende borden of
maatregelen komen? Aangezien
er plannen zijn de bibliotheek
te verhuizen, willen we graag
weten hoe zaken geregeld zijn
betreffende het huidige pand. Hoe
zit het met medehuurders? Hoe is
het onderhoud geregeld? De vragen
zijn gesteld. Na beantwoording
van deze schriftelijke vragen zullen
we deze communiceren via onze
Facebookpagina (Facebook.com/

venraylokaal). De agenda van
de komende raadsvergadering is
online te raadplegen via www.
venray.raadsinformatie.nl Alle
vergaderingen, met bijbehorende
stukken, zijn via deze website ook
terug te kijken. Transparant, zoals
wij dat graag zien. Wij danken de
inwoners van Venray voor de input
die zij ons hiervoor leveren. Zo zijn
en blijven we een echte lokale
politieke partij.
Laura Puts, fractiesecretaris
VENRAY Lokaal

Residence de Stek
Onlangs hebben we in de commissie werken en besturen de nota
Residence De Stek mogen behandelen. Drie jaar geleden is de basis
school in Castenray gesloten door krimp van het aantal leerlingen.
Vanaf dat moment mogen de leerlingen uit Castenray in Oirlo naar
school. Hierdoor kwam het schoolgebouw leeg te staan.
Dit gebouw is tijdelijk via een
organisatie antikraak verhuurd.
Gemeente Venray heeft dit object
proberen te verkopen, maar door de
specifieke indeling bleek dit moeilijk
of niet mogelijk. Daarna heeft
gemeente Venray de dorpsraad

benaderd om te kijken naar de mogelijkheden voor een zorghuis in het
betreffende gebouw. Een afvaardiging
van de dorpsraad, aangevuld met een
aantal vrijwilligers ging hier voortvarend mee aan de slag. Het draagvlak
in Castenray is groot. Er is al veel werk

verricht door de vrijwilligers. Het is
een initiatief dat uit de samenleving
komt. In het coalitieprogramma
hebben we overigens opgenomen dat
we dit soort woonhofjes stimuleren.
Mensen die niet of moeilijk zelfstandig
meer kunnen wonen, kunnen hier hun
intrek nemen en blijven hiermee
veelal in hun oude, vertrouwde,
sociale omgeving. Dit verlaagt daarnaast de belasting van de eventuele
mantelzorgers. De huurprijzen van de
wooneenheden zullen onder de

liberalisatiegrens liggen, waardoor de
mensen met een smalle portemonnee, ook hier hun intrek kunnen
nemen. Op 18 september mag de
gemeenteraad een definitief oordeel
vellen over de toekomst van de ‘oude’
school in Castenray. CDA Venray wenst
de initiatiefnemers en vrijwilligers
veel succes, met de verdere uitwerking van dit plan.
Martijn Direks,
CDA Venray

Het belang van beleid
ProVenray staat voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
Laat daar geen misverstand over bestaan. Het plan van Otto ziet er op
het oog redelijk uit. Het zijn chalets met voldoende privacy en ruimte per
persoon. Wij zien ook de noodzaak dat er snel fatsoenlijke woonruimte
moet komen voor arbeidsmigranten. Maar ProVenray vraagt zich af:
welk probleem wordt hier opgelost en tegen welke prijs?
ProVenray is van mening dat er
eerst kaders gesteld moeten worden
door middel van beleid. Zonder
kaders kun je, met de beste intentie
en urgentie, als gemeente een
initiatief faciliteren dat achteraf toch
niet blijkt te zijn wat je voor ogen

had. Kaders om het algemeen belang
en de belangen van arbeidsmigranten
zélf te beschermen.
Belangrijk is om helder te hebben welk probleem met het plan van
Otto opgelost wordt: huisvesting van
nieuwe arbeidsmigranten of verbete-

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
wintergroene
leibomen € 79,95

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

ring van de huisvesting van arbeidsmigranten die al onder erbarmelijke
omstandigheden in Venray werken en
wonen? Wordt dat laatste niet opgelost, blijft het probleem per saldo
hetzelfde.
Daarnaast zijn bijvoorbeeld de
voorwaarden waartegen de woningen
verhuurd worden van belang, zoals
huurprijs per bewoner, maar ook of
men de voorwaarde stelt dat men
in dienst is van Otto. In dat laatste
geval is het van belang om te weten
hoeveel tijd en ondersteuning

arbeidsmigranten krijgen om andere
woonruimte te zoeken indien zij
onverhoopt hun dienstbetrekking
verliezen. Dit om mede te
voorkomen dat arbeidsmigranten
dakloos worden, zonder inkomen,
zonder familie of kennissen om op
terug te vallen. Maar ook om te
voorkomen dat uitkeringsfraude in
de hand gewerkt wordt, doordat er
malafide tussenpersonen zijn die
uitkeringen aanvragen door werkloze
arbeidsmigranten een adres te
verschaffen.

Het plan van Otto voldoet aan
geen enkel beleid. Formeel gezien
hoeft dit niet, omdat het in eerste
instantie een pilot betreft en de vergunning voor 5 jaar wordt verleend.
Het is echter zeer waarschijnlijk dat
de vergunning over vijf jaar verlengd
zal worden. ProVenray pleit daarom
ook om éérst beleid te maken, om
zodoende ook draagvlak in de omgeving en het vertrouwen in de politiek
te vergroten.
Lizzy Bruno,
raadslid ProVenray
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Specialist in:
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Bedevaart in Lourdes
Stichting Lourdeswerk ging begin september met een grote groep op bedevaart naar Lourdes.
“We kwamen met de bus en met het vliegtuig. In Astoria Vatican in Lourdes werden we weer een
grote Lourdesfamilie. Samen met duizenden andere pelgrims hebben we gebeden, gelachen,
gehuild en onze zorgen en gedachten bij Maria en Bernadette neergelegd”, aldus de stichting.

Engelse oorlogsveteranen
op bezoek in Venray
Een groep Engelse veteranen met hun familie is op donderdag 13 september op bezoek in Venray. De groep
verblijft een week bij Hotel de Witte Hoeve in Venray en heeft diverse bezoeken en excursies gepland.

Shop nu via: www.deverfzaak.nl

Muurverf | Altijd voordelig!

10 Liter*

12,5 Liter*

Op zondag 16 september gaan de
veteranen om 11.00 uur de ceremonie bijwonen op het Engels kerkhof
ter nagedachtenis van hun gevallen kameraden en onze bevrijders.
“Dit is voor hen altijd een emotioneel moment, maar ook een erkenning van hun inzet waarvoor wij
hen dankbaar zijn. Na afloop kan er
dan in de Witte Hoeve nagepraat
worden en herinneringen opgehaald worden”, aldus de organisatie.
Dinsdag 18 september gaat de groep
naar het Nederlands Militair Ereveld
Grebbeberg waar na een toespraak
een krans gelegd wordt. Aansluitend

wordt de Gedachtenis Kerk in Rhenen
bezocht voor een christelijke overweging en een lunch. ’s Avonds staat
iets heel anders op het p
 rogramma;
de feestavond of zoals de Engelsen
zeggen ‘the Social Evening’. Hiervoor
wordt iedereen uitgenodigd te komen
naar de Witte Hoeve vanaf 20.00 uur.
De damesgroep Starlightsisters met
een repertoire uit de jaren 40 en
50 gaat optreden voor de pauze,
waarin een tombola gehouden
wordt. Na de tombola sluit de jubilerende Muziekmakereej Blaos Um
Op de avond af. De toegang is voor
iedereen gratis. Woensdag wordt er

een Maashopper-cruise op de Maas
gemaakt vanaf Steyl naar het zuiden richting Roermond. ’s Avonds is
er weer entertainment in de vorm
van een optreden van het koor
A Djambo vanaf 20.30 uur, gevolgd
door GZN, een ensemble uit het
Venrayse Mannenkoor, rond 22.00 uur.
De avond is ook voor iedereen toegankelijk en de toegang is gratis.
Donderdag staat de bus alweer
vroeg klaar voor de terugreis naar
Engeland. Volgend jaar komt de
groep terug voor de grote viering van
het 75e bevrijdingsjaar van Venray
in oktober.

Werelddag Mondiaal
Platform gaat niet door
10 Liter*

10 Liter*

10 Liter*

10 Liter*

*Alle prijzen zijn gebaseerd op de wit-kleur
Panningen | Roermond| Eindhoven | Weert | Valkenswaard | Sittard | Hoesnbroek | Venlo

De Werelddag van het Mondiaal Platform gaat niet door. Vorig jaar was het de vijftiende keer dat het evene
ment op de laatste zondag van september georganiseerd werd, maar de organisatie heeft nu besloten een nieuwe
manier te zoeken om aandacht te vragen voor de wereld en projecten die zijn aangesloten bij het platform.
Afgelopen vijftien jaar hebben
de organisaties die aangesloten zijn
bij het Mondiaal Platform in Venray
tijdens de Werelddag aandacht
gevraagd voor hun projecten die op
een of andere manier goede doelen
in verschillende ontwikkelingslanden
steunen. Dit jaar gaat dat feest niet
door en zullen de informatiekraampjes
op deze laatste zondag van september
niet op het Henseniusplein staan,
meldt de organisatie. Het Mondiaal
Platform is op zoek naar een nieuwe
manier om aandacht te vragen voor
de wereld die wij samen delen met

de vele mensen die er veel slechter
aan toe zijn dan wij. ”Wij zijn wel
samen aan het zoeken, maar hebben
de goede vorm nog niet gevonden en
we willen niet met iets halfbakken
komen. Als we met iets anders
komen, dan moet het wel met iets
goeds zijn dat ‘staat als een huis’”,
aldus voorzitter Elly van Dijck van het
Mondiaal Platform. “Zo ver zijn we
helaas nog niet met onze plannen.
Dat betekent dat we dit jaar geen
Werelddag organiseren en volgend
jaar met iets nieuws komen.”
Vorig jaar werd op de Werelddag

extra aandacht gevraagd voor het
Noodfonds Gezinshereniging. Op
de 15e Werelddag is hiervoor een
flink bedrag bijeen gesprokkeld.
Ook hebben enkele Venrayse bedrijven
en nonprofitorganisaties acties gevoerd
en geld gedoneerd. Inmiddels is er
de stichting Familyt4all Venray e.o.
opgericht. Deze stichting heeft al een
aantal mensen geholpen om naar
Nederland te komen. Zij hadden zelf
onvoldoende financiële middelen
voor deze reis. Ook in de toekomst zal
deze stichting zich inzetten voor de
hereniging van families in Nederland.
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Boekwerk Hans Sakkers uitgereikt

Boek over Begraafplaats Ysselsteyn
De uitreiking van de eerste boeken van Hans Sakkers uit het Zeeuwse Koudekerke over de Duitse begraaf
plaats in Ysselsteyn vond plaats op vrijdag 7 september op de militaire begraafplaats. De eerste twee boeken
werden uitgereikt aan kapitein Jonker van de gravendienst van de Koninklijke Landmacht en aan Wim Broers,
oud-medewerker van de Duitse Begraafplaats toen deze nog onder Nederlands beheer stond.

Ook werden nog enkele boeken
uitgereikt aan personen die zich
verdienstelijk gemaakt hadden bij de
totstandkoming van het boek.
Dit waren de gemeentearchivaris
Paul van Meegeren, Sjoerd Ewals van
de Duitse begraafplaats, Lei Potten
van Stichting Historie Ysselsteyn en
Wil Weijers van het Historisch Platform
Venray, dat voor dit boek subsidie had
toegekend. Kapitein Jonker prees Hans
Sakkers voor zijn inzet en ijver om het
boekwerk te voltooien.

Veel onderzoek
verricht
“Er mag inderdaad gesproken
worden over een boekwerk met de

nadruk op werk, omdat er enorm veel
onderzoek verricht is om deze klus te
klaren. Het resultaat mag er dan ook
zijn. Een fraai boek van liefst 648
bladzijden met enorm veel bronvermeldingen”, aldus het HPV.
Na de uitreiking gaf Hans Sakkers
met een lezing inzicht in de verschillende onderwerpen die in het boek
aan de orde komen en die voor hem
aanleiding waren zich in de materie te
verdiepen en op papier te zetten. Het
onderwerp was voor hem interessant
genoeg om vele malen de reis van
Koudekerke naar Ysselsteyn te maken.
Als blijk van waardering ontving Hans
Sakkers een onderscheiding van kapitein Jonker van de Gravendienst, die
door hem in dank werd aanvaard.

Twee activiteiten

Week van dementie
in BiblioNu

Lezing nieuwe natuur
Ooijen-Wanssum
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 17 september een lezing over de maatregelen rond het
gebied Ooijen-Wanssum. De lezing start om 20:00 uur in zaal de Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door
Lodewijk van Nieuwenhuijze.

In de week van de dementie organiseert BiblioNu Venray twee
activiteiten. De week wordt geopend op maandag 17 september door
Frans de Pas met een vertelmiddag. Op woensdag 19 september geeft
Irene Hegger een lezing over de preventie van dementie.
Tijdens de vertelmiddag van
maandag 17 september brengt Frans
zijn toehoorders naar een andere
wereld. Zijn meegebrachte attributen, posters en de beeldende
wijze van presenteren verhogen het
inbeeldingsvermogen en het plezier
van zijn publiek. Hij zoomt hierbij
op een onderhoudende en smeuïge wijze in op allerlei gewoontes,
gebruiken en anekdotes uit de jaren
50-60 van de vorige eeuw. De activiteit begint om 14.30 uur en zal
eindigen om 16.00 uur. Irene Hegger,

onderzoeker aan de Universiteit
Maastricht, geeft op woensdag
19 september door middel van een
lezing uitleg over de preventie van
dementie. Deelnemers krijgen de
kans om de eigen hersengezondheid
te berekenen en mee te spelen met
een breinquiz die een aantal praktische tips geeft om zelf met preventie
van dementie aan de slag te gaan.
De avond begint om om 19.30 uur
en eindigt om 21.30 uur. Aanmelden
kan via: mijnbreincoach@
maastrichtuniversity.nl.

Tentoonstelling
en bijeenkomst over
burgerinitiatieven
In de bibliotheek van Venray is tussen donderdag 19 oktober en
donderdag 11 november een tentoonstelling over burgerinitiatieven en
sociale coöperaties te bezichtigen. Ook vindt op donderdag 1 november
een werkbijeenkomst binnen dit thema.

De komende jaren worden in het
gebied rond Ooijen en Wanssum tal
van maatregelen genomen om de
waterveiligheid te verbeteren. Dit is
nodig om de kans op overstromingen,
zoals deze zich in 1993 en 1995
hebben voorgedaan, te minimaliseren.
De maatschappelijke en economische
schade daarvan was enorm. Het is dan
ook de bedoeling dat het gebied
straks niet alleen beter beschermd is
tegen hoog water, maar dat er ook
ruimte ontstaat voor nieuwe natuur,

recreatie en andere economische
ontwikkelingen. Coördinerend
landschapsarchitect Lodewijk van
Nieuwenhuijze is met zijn team
verantwoordelijk voor het verder
uitwerken van het globale ontwerp,
opgesteld door het projectbureau
Ooijen-Wanssum. Hij heeft een visie
ontwikkeld op de gebiedsontwikkeling
die aansluit op de kenmerken van het
Noord-Limburgse landschap. Daarbij
kan gedacht worden aan de typerende
Steilranddijk en Hoge Gronddijk.

Deze nieuwe dijktypen zijn door
Mooder Maas ontworpen, getest en
worden nu voor het eerst gerealiseerd
in dit gebied. Daarnaast is een plan
uitgewerkt voor een nieuw aaneengesloten natuurgebied van bijna
500 hectare.
Tijdens de lezing geeft Lodewijk
van Nieuwenhuijze meer uitleg over
de ontwikkeling van het gebied.
De lezing is gratis voor leden van
IVN Geijsteren-Venray, maar is ook te
bezoeken voor niet-leden.

Steeds meer burgers slaan de
handen ineen om de leefbaarheid
in hun buurt te vergroten en
de bestaanszekerheid veilig te
stellen. Dat vraagt het nodige van
mensen én van de overheid. Via de
tentoonstelling kunnen bezoekers
daar meer over te weten komen.
De tentoonstelling wordt geopend
op donderdag 19 oktober om
16.00 uur.
Ook worden er in verschillende
gemeentes in Limburg
werkbijeenkomsten georganiseerd.
Die in Venray, op donderdag
1 november, staat in het teken van
‘Burgerinitiatieven geven uitvoering
aan sociale grondrechten. Zijn het
daarmee ook sociale ondernemers?’

De bijeenkomst duurt van
19.30 tot 21.30 uur. Meedoen aan de
werkbijeenkomst is gratis, maar in
verband met de organisatie wordt
er wel gevraagd om bij deelname
een mailtje te sturen naar raf@
cooperatievevakschool.nl
De activiteiten vinden plaats
in het kader van het initiatief ‘collectieve redzaamheid’. Dat is een
project van de Sociale Alliantie – een
landelijk netwerk dat zich inzet voor
een samenleving zonder armoede.
Meer informatie over de tentoonstelling en de bijeenkomst in Venray is
te vinden op www.peer-m.nu en op
www.socialealliantie.nl Daar is ook
de informatie over de bijeenkomsten
in de andere gemeenten te vinden.
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Jaarlijkse plechtigheid

Herdenking gevallenen Engels Kerkhof
De Bond van Wapenbroeders Venray-Gennep organiseert op zondag
16 september om 11.00 uur de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op het
Engels kerkhof aan de Hoenderstraat in Venray. Hier worden de militairen
herdacht die hun leven gegeven hebben voor onze bevrijding. Een aantal
Engelse veteranen woont deze plechtigheid bij, net zoals zij al meer dan
30 jaar doet tijdens haar bezoek aan Venray.
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Laatste geweerschiet
wedstrijden Blitterswijck
De laatste geweerschietwedstrijd Kleine Kring bij het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck vindt plaats op
zondag 16 september. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur.
Dit is de laatste schietwedstrijd
van de drie op het gildetrein in
Blitterswijck voor de kleine kring,
Brabants wip schieten. Aan deze
wedstrijden nemen de volgende zes
gilden deel: Blitterswijck, Geijsteren,
Holthees, Maasheees, Overloon en
Well. “Het zal spannend worden wie

deze wedstrijd individueel gaat
winnen en het zilveren schild in
ontvangst mag nemen”, aldus het St.
Antonius Abt Gilde Blitterswijck. Aan
de leiding gaat Barry Vink uit
Geijsteren met 48 punten, Hans Zegers
uit Well en Carla Claessens uit
Blitterswijck staan beiden gelijk op de

tweede plaats met 46 punten, maar
er zijn ook nog twee dagprijzen te
verdienen in zilver voor de beste
schutter op deze dag. Ook voor de
jeugd tot en met 16 jaar is er een
wedstrijd. Deze begint om ongeveer
16.00 uur. Hier zijn ook prijzen
te winnen.

Grote Clubactie in Venray
Verenigingen uit Venray gaan vanaf zaterdag 15 september loten verkopen van Grote Clubactie. Zo kunnen
ze hun clubkas een financiële injectie geven.

De tweemotorige Beechcraft D18S
Muzikaal wordt het geheel
opgeluisterd door Muziekvereniging
SMT uit Oostrum, zangeres Welmoed
Hofstra en doedelzakspeler Kenny
Brouwers. Korte toespraken worden
gehouden en er worden kransen bij
het monument gelegd. Ook gaan
leden van Scouting Venray op ieder
graf een rode roos plaatsen. Aanwezig
zijn burgemeester Hans Gilissen,
pastoor Marcus Vankan, leden van het
Oranjecomité, afgevaardigden van
Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando, de
Britse Ambassade, vereniging Oud
Mariniers, vereniging Het voormalig 2e
Regiment Cavalerie, Jonge Veteranen
Venray, stichting Monument of

Tolerance, Vereniging Santa Fe,
Schutterij St Jan Baexem en een grote
delegatie van de Bond van
Wapenbroeders.
Bij goed weer wordt een flyby uitgevoerd door de stichting Koninklijke
Luchtmacht Historische Vlucht met
twee vliegtuigen, een Harvard AT-16
en een tweemotorige Beechcraft
D18S.
Na het spelen van het Engelse en
Nederlandse volkslied gaat de groep
met genodigden naar Hotel De Witte
Hoeve in Venray voor koffie en gebak
en kan er bijgepraat worden met de
veteranen en alle aanwezigen. Hier
verzorgt Welmoed Hofstra nog een
muzikale toegift.

ALS TROTSE SPONSOR VAN DAMES 1 FELICITEREN WIJ
HOCKEYCLUB VENRAY MET HET NIEUWE CLUBHUIS!

Verenigingen in Nederland rekenen elk jaar op de opbrengsten van
de Grote Clubactie om de clubkas te
spekken. Clubs hebben deze middelen vaak hard nodig, voor de aanschaffing van nieuwe materialen
of de organisatie van een jeugdactiviteit. Maar 80 procent van de
opbrengst van de loten gaat direct
naar de verenigingen. Van elk ver-

kocht lot gaat het grootste gedeelte
naar de vereniging. Ook dit jaar kunnen vrienden, familie en inwoners
van Venray, de deelnemende clubs
ondersteunen. Ze maken dan kans
op één van de 32.000 prijzen uit de
Grote Clubactie loterij. Jaarlijks doen
er 5.500 sport-, cultuur- en hobbyverenigingen mee aan de landelijke
actie. Zo’n 225.000 lotenverkopers

realiseren daarmee samen rond
de 9 miljoen euro. Verenigingen
halen met deze actie per club
gemakkelijk een bedrag tussen de
1.000 en 15.000 euro op. In Venray
doen Ars Musica, Badmintonclub
Venray, Bowlingvereniging Venray,
Judovereniging Venray, Jumpers76,
SV Venray, Tafeltennisvereniging Red
Stars en zwemvereniging SPIO mee.

Natuurlijk Gezond in de
bibliotheek
Platform Natuurlijk Gezond Noord-Limburg gaat maandelijks een gratis inloop in de bibliotheek van
Venray verzorgen. Leden van het platform wijzen de weg op het gebied van natuurlijke gezondheid. De eerste
inloop vindt plaats op maandag 17 september van 13.00 tot 17.00 uur.
In Venray vindt de inloop elke
derde maandag van de maand
plaats. Bezoekers kunnen zich
laten informeren en inspireren
over de mogelijkheden om op
een natuurlijke wijze de eigen
gezondheid te optimaliseren.
“In de gezondheidszorg ligt de

nadruk steeds meer op preventie,
het voorkómen van klachten en
ziekten, zodat we minder zorg nodig
hebben en langer gezond blijven”,
aldus het platform. Twee leden van
Natuurlijk Gezond Noord-Limburg zijn
gedurende de inloopuren aanwezig
om informatie te geven over het

aanbod van de stichting en om
belangstellenden wegwijs te maken
in de natuurlijke weg naar een
betere gezondheid. Ook vertellen
ze over wat het platform te bieden
heeft aan activiteiten, lezingen,
workshops, adviezen, cursussen en
behandeltechnieken.

Ook de Winkel van Sinkel
steunt hulpactie Lombok
De Winkel van Sinkel in Venray steunt de hulpactie voor Lombok van Joep Valize uit Venray met een
donatie van 1.000 euro. Valize zet zich al jaren samen met zijn vrouw in om het leven in het dorp Kampung
Loco op Lombok te verbeteren. Door de zware aardbevingen hebben de mensen op het Indonesische eiland
en ook in het dorp het zwaar.

0478 690 998 • www.baxfd.nl
Uw hypotheek en verzekeringen
onder één dak

OPEN HUIS DAGEN!
Gratis cadeau
bij besteding
vanaf 75 euro

Na twee zware aardbevingen
en veel naschokken is het
noordelijke deel van Lombok
er heel slecht aan toe. Er is
een ernstig tekort aan schoon
drinkwater, verbandmiddelen,

medicijnen en tenten en zeilen.
Daarnaast zijn zo’n 20.000
mensen door de bevingen dakloos
geworden, 90 procent van de huizen
is onbewoonbaar. Direct na de
eerste aardbeving begin augustus

startte Joep Valize uit Venray een
hulpactie. Voor De Winkel van
Sinkel in Venray is de situatie op
Lombok reden genoeg om de
hulpactie van Valize te steunen
met een donatie van 1.000 euro.

Samen aan Tafel

Familiebrunch Landweert Leeft
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Landweert Leeft organiseert op zondag 16 september een familiebrunch. Deze duurt van 11.00 tot
13.30 uur. Landweert Leeft organiseert een paar keer per jaar een brunch in wijkcentrum ‘t Stekske.
Op zondag 16 september is weer zo’n lunch georganiseerd voor jong en ouder. Daarnaast is de eerstvolgende
Samen aan Tafel op dinsdag 25 september.
Aanmelden kan telefonisch
via 0478 58 19 13 bij familie
Hendrix, met een briefje naar
Cor van Dijk op Boterbloem 34

in Venray of per mail naar info@
landweertleeft.nl
De organisatie vraagt naam,
roepnaam, adres, telefoonnummer,

geboortedatum voor Samen aan
Tafel te vermelden en groepsnaam en aantal personen voor de
brunch.

13
09

sport 15

‘Golf is niet alleen voor ouderen’
Het jeugdteam 1 van De Peelse Golf uit Evertsoord kreeg het onlangs voor elkaar om voor de eerste keer in de
geschiedenis van de club het allerhoogste niveau van de NGF-jeugd competitie te bereiken: de hoofdklasse.
Een prestatie waar de club trots op is, vertellen teamleden Hidde Feenstra uit Venray en Stijn Smits uit Evertsoord.

Hidde Feenstra en Stijn Smits van het jeugdteam 1 van De Peelse Golf
“Golf is een sport waarbij je
voornamelijk ouderen op de baan
ziet”, vertelt Frans Lammerlijn, van het
bestuur van de Peelse Golf. “Daarom
zijn we extra trots op ons jeugdteam
dat ze deze prestatie neerzet en ze zo
laat zien dat het meer is dan een sport
voor ouderen. De hoofdklasse is het
hoogste wat je in Nederland in de
golfsport kunt bereiken.” Hidde vult dit
aan: “Een vergelijking met de eredivisie in het voetbal is wel op zijn plaats,

net zoals de NGF (Nederlandse Golf
Federatie, red.) de KNVB van het golf
te noemen is.” Promoveren is één
ding, maar dan moet het team zich ook
handhaven in de hoogste klasse. En als
ze zich weten te handhaven en uiteindelijk deze hoofdklasse winnen,
betekent dat nog niet dat ze
Nederlands Kampioen zijn. “Er zijn in
totaal vier hoofdklassen in Nederland
voor jeugdteams”, vertelt Stijn.
“Daar doen ongeveer twintig teams uit

heel Nederland aan mee. Het NGF stelt
deze hoofdklassen samen met het idee
dat de vijf teams niet ver hoeven te
reizen van elkaar.”

Jongste is 15 jaar
Uiteindelijk blijft er per hoofdklasse één winnaar over, die met de
drie andere teams mag gaan strijden
in de kruisfinales. “Dat zijn zeg maar
de halve finale en de finale. Het team
dat de finale wint, mag zichzelf

Tafeltennisclinic
met Bettine Vriesekoop
Om het belang van ouderen en bewegen te promoten, organiseert tafeltennisvereniging Red Stars Venray
op dinsdag 18 september een clinic met oud- Europees kampioen Bettine Vriesekoop. De bekende tafeltennisster
begint om 10.30 uur met de clinic die wordt gehouden in de zaal van de Red Stars in Venray.

Nederlands kampioen noemen”, geeft
Hidde aan. Een bijzonder element is
het feit dat ze de sport beoefenen als
team. Andere spelers in het team van
Stijn en Hidde zijn Terry Janssen, Julian
Hectors en Noa Janssen, aanvoerder van het team. Begeleider van het
team is Ton Martens. “In het jaar dat
je 21 jaar wordt, mag je nog deel uit
maken van het jeugdteam. De jongste
speler in ons team is 15 jaar”, vertelt
Stijn. Ook is het competitie-element
anders dan bij andere sporten. Stijn:
“Als jeugdteam hebben wij vijf competitiedagen, die altijd rond juni, juli
gespeeld worden en iedere week één
verspreid over vijf weken. Je gaat dan
op bezoek bij vier andere teams, maar
als je zelf gastheer bent, speel je zelf
niet.” Een competitiedag bestaat in
totaal uit vier wedstrijden, waarbij in
de ochtend twee partijen van twee
tegen twee gespeeld worden en in de
middag vier individuele wedstrijden
gespeeld worden. “De vijfde man in
ons team is een reservespeler, voor als
iemand onverwacht uitvalt. Uiteindelijk
gaat het er om dat er je als speler de
bal als eerste en met zo min mogelijk slagen in een hole krijgt. Iedere
gewonnen wedstrijd is twee punten
voor het team en een gelijkspel is één
punt waard”, legt Hidde uit.

Tijdens de promotiewedstrijd op
zondag 8 juli in Biddinghuizen wist
het jeugdteam van De Peelse Golf dan
ook de volle twaalf punten binnen
te halen. Een score waarmee ze
uiteindelijk in 2019 in de hoofdklasse
mogen spelen. Hoe gaan de mannen
zich hier op voorbereiden?

Volle twaalf punten
Stijn: “Vooral door zelf intensief te
blijven trainen. Ik ben zelf ongeveer
vier per week hier op de golfbaan te
vinden, waarbij ik dan toch ongeveer
twee uur bezig ben. In de winter
trainen we vaak meer op techniek en
in het voorjaar meer op prestatie.”
Hidde: “Ik train ongeveer drie tot
vijf keer per week, maar dat is ook
afhankelijk van hoeveel tijd ik heb.”
Golfprofessional Florus Josten is de
aangewezen persoon om de trainingen
bij De Peelse Golf te verzorgen voor
het jeugdteam. “De voornaamste
training blijft het maken van vlieguren,
veel blijven oefenen, en dat is wat zich
ook geloond heeft in Biddinghuizen”,
vertelt hij. “Ons herenteam heeft daar
toen ook gespeeld, dat heeft het niet
gehaald, maar waar het daar fout ging,
is meegenomen door de jeugd. Dat
hebben ze uiteindelijk vertaald in een
overtuigende promotie.”

SV Venray wint
bij Union
Het eerste herenteam van SV Venray won op zondag 9 september
het tweede bekerduel met 0-2 bij Union in Malden. Het was na de
eerdere nederlaag tegen Vianen Vooruit de eerste overwinning voor de
Venraynaren in het bekertoernooi.
Evenals een week eerder tegen
Vianen Vooruit (0-1 verlies) creëerden de Venraynaren weinig kansen.
Daarentegen gaf de rood-witte defensie nauwelijks ruimte weg aan de
Maldense tweedeklasser. Halverwege
de eerste helft schoot de opgekomen Robert Willemse de Venrayse
eersteklasser op voorsprong uit een
scrimmage na een hoekschop, 0-1.
Trainer Frans Koenen had zijn opstelling op twee plaatsen gewijzigd. Joy
Koenen speelde voorin in plaats van
Jeroen Vullings en Roel Cornelissen
verving op het middenveld Dani
Litjens die op de training een enkelblessure had opgelopen. Vlak voor

rust moest Bram Vievermans na een
kopduel met een hoofdwond naar de
kant. Jeroen Vullings was zijn vervanger. Tien minuten voor tijd verscheen
invaller Vullings na een steekbal vrij
voor het doel en Venray leidde met
0-2. Vlak daarvoor viel Bram Kersten
nog in voor Rick Egelmeers. Venray
speelt zondag 16 september het laatste pouleduel thuis tegen Juliana’31
uit Malden dat uit de hoofdklasse
degradeerde. Juliana’31 gaat met zes
punten aan kop in poule 72. Venray
en Vianen Vooruit hebben beide drie
punten en Union is nog puntloos. De
bovenste twee clubs bekeren door
naar de tweede ronde.

Kampioenschappen
bij TV De Gagel
Door: tennisvereniging De Gagel
Tennisvereniging De Gagel speelde van maandag 27 augustus tot
zondag 9 september de ComVice clubkampioenschappen enkel en dubbel.

“Tafeltennis is bij uitstek een
uitstekende sport voor ouderen”,
aldus Red Stars. “Door weinig
beweging gaan zaken als coördinatie,
reactie en evenwicht bij 50-plussers

achteruit. Vooral als die niet
gestimuleerd worden. Tafeltennis kan
daar goed voor gebruikt worden,
omdat lichaam en geest continu
getriggerd worden.”

De clinic wordt georganiseerd in
samenwerking met de Nederlandse
Tafeltennis Bond, het Alzheimer café,
Venray Dementie vriendelijk en Venray
Beweegt (Sportember).

Onder prachtige weersomstandigheden heeft het publiek afgelopen zondag kunnen genieten van
mooie finales. Bij Dames Dubbl
55+ ging de eerste plaats naar Bets
Beterams en Wilma Beterams. De
tweede plaats was voor Ger Janssen
en Marian Verhaegh. De finale bij
Heren Dubbel 55+ werd gewonnen

door Jan van der Heijden met Jan
Verhaegh. Harry Arts en John van
Rijswick wonnen de tweede prijs. In
de categorie Heren Dubbel 6/7 ging
de prijs naar Gérard Bruijsten met
Arnold Disveld. Tweede werden San
Ebus en Geert Peters. Bij Heren Enkel
7 won Kees Bouwman de eerste prijs.
Marco Castermans werd tweede.
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Feestelijke opening

Piëlboulers openen eigen verenigingsgebouw
Jeu-de-boulesvereniging De Piëlboulers uit Ysselsteyn is al geruime tijd bezig met het verbouwen van een
eigen clubhuis. Hier kunnen leden in de winter komen spelen en door het hele jaar heen samen een drankje
komen drinken. Op zaterdag 15 september wordt het gebouw feestelijk geopend.

van konden maken. En dat hebben
we gevonden. Op 1 maart hebben we
alles afgerond en was het gebouw van
ons, toen begon het echte werk pas.”

Eindjes aan elkaar
geknoopt
Naar het geld om dit project te
financieren hebben de leden even
moeten zoeken, maar van alle kanten
hebben ze hulp gekregen. “Zo hebben
we bijna 50.000 euro gedoneerd
gekregen van leden en ondernemers
door de uitgifte van obligaties, hebben
we een subsidie van de dorpsraad
van 300 euro gekregen, heeft het
coöperatiefonds van de Rabobank ons
nog gesteund en was er één lid dat
ons een grote lening wilde doen. Ook
doen we de laatste jaren al klusjes in
het dorp zoals mestzakken plaatsen
waarmee we als vereniging nog wat
voor krijgen. Zo met alles bij elkaar
hebben we de eindjes aan elkaar
kunnen knopen”, gaat Jan verder.

Trots op het resultaat
Het pand staat midden in het dorp,
tegenover het Lovinckplein. “Daar ligt
ook de baan waar we in de zomer op
spelen”, vertelt Jan van de Pas, voorzitter van De Piëlboulers. “In de winter
is het daar te koud om te spelen.
Vanaf 2001 hebben we altijd kunnen

spelen in zaal Roelanzia, een café hier
in het dorp, zij hadden een zaal voor
ons beschikbaar. Helaas kregen wij
vorig jaar te horen dat ze de ruimte
waar wij in speelden in zijn geheel
wilden gaan verhuren. We moesten
dus een andere oplossing zoeken.”

De club speelde daarom afgelopen winter in een loods. Maar zonder
verwarming of toilet was dat niet voor
herhaling vatbaar. De leden moesten op zoek naar een nieuw onderkomen. Van de Pas: “We waren op zoek
naar een ruimte we ons eigen plekje

Penningmeester Toon Jenniskens
heeft ook geholpen met de
verbouwing. “Eerst begon het
sloopwerk en ook daar hebben we
van veel mensen hulp gekregen.
Alle leden die konden helpen,
hebben wat van hun tijd ingeleverd.
Ook de ondernemers en vakmensen

hebben veel voor ons gedaan.”
Jan: “De keuken hebben we
bijvoorbeeld gekregen van de familie
van een van de leden. Er waren heel
veel mensen die geen lid waren,
maar wel wilden bijdragen aan het
realiseren van dit gebouw. Als je ziet
dat de gemiddelde leeftijd van de
leden boven de 70 is en wat ze hier
hebben gedaan sta je even te kijken.
Daar zijn we echt trots op.”
Op zaterdag 15 september wordt
het verenigingsgebouw feestelijk
geopend. Wethouder Anne Thielen is
ook aanwezig . “Op deze dag wordt
de naam van het clubhuis bekend
gemaakt, maar we hebben ook een
wedstrijd georganiseerd waarbij
mensen kunnen raden hoeveel kleine
boules er in een pot zitten. Daarnaast
hebben we een ludieke actie gepland
staan, maar daar houd ik nog even
mijn mond over”, lacht Peter Huys,
die gaat het beheer van de kantine op
zich nemen.
Over de toekomst zijn ze ook
al aan het nadenken. Van de Pas:
“We hebben natuurlijk naast ons
gebouw een basisschool zitten en met
de directrice hebben we al contact
gehad. Zo willen we bijvoorbeeld kijken of we een groepje jeugd bij elkaar
kunnen krijgen die hier willen spelen.
Maar uiteindelijk willen we de vereniging gewoon laten bestaan en mensen
een plek bieden om te spelen.”

Punten mee naar huis

SVOC wint eerste uitwedstrijd
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde zondag 9 september tegen Vios 1 uit Ottersum.
Het team nam haar eerste punten van dit seizoen mee naar huis, want de meiden wonnen met 14-5.
De eerste zondag van de veldcompetitie begon al meteen vroeg
voor de dames van het eerste team,
09.30 uur vertrekken en 11.00 uur
spelen. De tegenstander was Vios uit
Ottersum, voor SVOC’01 een relatief
onbekende tegenstander die afgelopen seizoen twee keer wist te

Red Stars
begint
50-plus
groep
Tafeltennisvereniging Red
Stars uit Venray start op woensdag 7 november van 09.30 tot
10.30 uur een 50Fit trainingsgroep. De groep is bedoeld voor
mensen van 50 jaar en ouder.
Aanmelden en meer informatie
opvragen, kan door te bellen
naar 06 50 82 98 31 of via
www.redstarsvenray.nl/fifty-fit

promoveren vanuit de eerste klasse.
Het doel was dan natuurlijk ook
lekker een eigen spelletje te gaan
spelen en de winst met plezier maar
vooral door voor elkaar te werken,
binnen te slepen. Het weertje werkte
deze ochtend goed mee en daarmee
begonnen de dames van SVOC’01 dan

ook al snel met een 0-2 voorsprong
door twee mooi uitgespeelde ballen. Na een paar minuten waarin veel
ballen de zijkant van de korf raakte,
viel dan het derde doelpunt. Het was
daarna ook even wachten op een
vierde doelpunt, maar het was Vios
dat net iets eerder de binnenkant van

de korf wist te vinden, 1-3.
Het was duidelijk dat de dames
scherper moesten zijn in de afronding.
Dit lukte dan ook waardoor ze met 1-7
de rust in gingen. Daar werd nogmaals
benadrukt dat ze gewoonweg lekker moesten gaan ballen en zichzelf
moesten gaan belonen door de kansen af te maken.
In de tweede helft wisten de
dames van SVOC’01 zichzelf eigenlijk
niet optimaal te belonen, maar met

een winst van 5-14, werden toch de
eerste twee punten van het seizoen
mee terug genomen naar Oirlo en
Castenray. Linda scoorde deze wedstrijd vier maal, Sofie en Rian drie
keer, Marloes twee keer en Maartje
en Astrid ieder één keer.
Volgende week, zondag
16 september spelen de dames van
SVOC’01 om 13.00 uur hun eerste
thuiswedstrijd van dit seizoen op de
Heesakker.
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Ontketend Ysselsteyn
walst over SVOC’01 heen
De bekerderby SVOC’01 tegen Ysselsteyn was zondag 9 september een ongelijke strijd op sportpark De
Heesakker in Oirlo. Na een 1-9 voorsprong bij rust won de Ysselsteynse derdeklasser met 2-12. Middenvelder
Martijn Janssen scoorde liefst zes doelpunten.
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Oranje Wit wint bij
opening van seizoen
Door: Kim Hendrix, korfbalvereniging Oranje Wit
Het nieuwe seizoen voor het eerste team van Oranje Wit ging op
zondag 9 september weer van start. De ploeg uit Leunen komt op het veld
uit in de hoofdklasse en moest in het eerste duel uit naar ODIO in Millingen
aan de Rijn. Ondanks de stugge tegenstander won Oranje Wit met 7-3.
Kort na het fluitsignaal werd voor
Oranje Wit al snel duidelijk dat ODIO
een stugge ploeg is. Door het lage baltempo van ODIO was het voor Oranje
Wit lastig om in hun eigen spel te
komen. Doordat Oranje Wit het geduld
bleef bewaren en naar de juiste kansen zocht, lukte het om een voorsprong van drie doelpunten te creëren,
1-4. Dat was tevens de ruststand. Door
wat slordigheidsfoutjes van Oranje
Wit wist ODIO direct na rust de achterstand te verkleinen tot 3-4. Na een

time-out van coach Edwin Griesheimer
kwam de scherpte bij de speelsters
van Oranje Wit terug. Het tempo ging
omhoog en de aanvallen werden versneld. Toch bleef het door de manier
van verdedigen van de tegenstander
lastig om veel kansen te creëren waardoor de stand uitkwam op 3-7. Dankzij
het niet spectaculaire spel van ODIO
is de winst van Oranje Wit geen enkel
moment in gevaar geweest en zijn de
eerste punten van de competitie meegenomen naar Leunen.

Sportverslag? Altijd welkom!

Het gemis van Gijs Dinghs,
Wout Gommers en Dennis Teunissen,
allen vanwege vakantie, kon de
Ysselsteyners niet deren. Vanaf het
beginsignaal werd vijfdeklasser
SVOC’01 overrompeld. Na vier minuten
moest doelman Jos van Boekel, de
vervanger van Mikey Ellery keepte
vorig jaar in het vierde elftal, de bal
voor het eerst uit het net halen. Uit
een pass van captain Paul Jeurissen
brak Frank Jespers de score open, 0-1.
De Ysselsteynse aanvalsgolven bleven
komen en Willem Janssen kopte raak
uit een corner van Jeurissen, 0-2. Na
een kwartier stond het al 0-3 door
Martijn Janssen die vlak daarna vanaf
de rand van het zestienmetergebied

ook de 0-4 binnenschoot. Na een
klein halfuur kreeg Ysselsteyn een
vrije trap op een kansrijke plek. Met
een bekeken uithaal vond Paul
Jeurissen de verre hoek, 0-5. Vanaf de
aftrap brak Frank Jespers door en hij
legde de bal terug op Jeurissen, 0-6.
De arme tricolores werden van het
kastje naar de muur gestuurd. Toch
wist aanvoerder Danny Houwen via
een uitbraak iets terug te doen, 1-6.
De wit-zwarten kwamen direct weer
opzetten. Bas Coopmans trok de bal
voor en Martijn Janssen kopte raak,
1-7. Martijn had de smaak te pakken
en een minuut later was het alweer
raak, 1-8. Uit een diepe bal van Stan
Bouten voerde Willem Janssen

de ruststand op naar 1-9.
Zes minuten na de pauze scoorde
Martijn Janssen zijn vijfde treffer (1-10)
uit een assist van Bas Coopmans.
Nadat Paul Jeurissen de stand op 1-11
bracht, nam Ysselsteyn wat gas terug.
SVOC-topscorer Danny Houwen bleef
loeren op zijn kansjes. Na een prima
actie schoot hij de 2-11 binnen. In de
70e minuut viel Paul Jeurissen geblesseerd uit. Alleen reservekeeper Jeroen
Jacobs zat nog op de Ysselsteynse
bank. Hij loste doelman Mark Swinkels
af die snel van shirt wisselde en als
voorhoedespeler ging fungeren.
Het slotakkoord was voor uitblinker
Martijn Janssen die met een strak
schot de eindstand op 2-12 bepaalde.

HALLO Venray ontvangt graag van (sport)verenigingen alle
sportverslagen van de eerste teams, heren én dames, eventueel
voorzien van foto. Naamsvermeldingen van auteur en fotograaf
kunnen toegevoegd worden. Stuur je sportverslag en/of foto naar
redactie@hallo-venray.nl

BEWEGING, SPORT EN SPEL
VOOR DE 50-PLUSSER

Maakt u kennis met tafeltennis
als gezondheidssport.
Tafeltennisvereniging Red Stars Venray
start op woensdag 7 november van
09:30 tot 10:30 uur een nieuwe 50Fit
trainingsgroep in onze hal:
Zuidsingel 2a 5802 EG Venray.

Voor € 30,- volgt u 6 lessen
Meld u direct aan bij een van
de trainers (06 50829831)

Start to Run ATV Venray gestart
Atletiek en Triatlon Vereniging Venray is zaterdag 8 september met de cursus Start to Run van
start gegaan. In deze beginnerscursus leren de deelnemers de basistechniek van het hardlopen.
Daarnaast is er veel aandacht voor kleding, schoenen, voeding en kleding. Over 7 weken kunnen de
cursisten 20 tot 25 minuten aangeslotenen hardlopen. Inschrijven voor een volgende cursus kan tot
vrijdag 14 september via www.yakultstarttorun.nl

of via onze website:
www.redstarsvenray.nl/fifty-fit
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Agenda t/m 20 september 2018
do
13
09
vr
14
09

zo
16
09

Dementheek Café

Optreden Blaos Um Op

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

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Foyer Schouwburg Venray

Latcho Diewes Festival

Familiebrunch

Tijd: 16.00-23.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 11.00-13.30 uur
Organisatie: Landweert Leeft
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Tip Jar in Muzikale Huiskamer

Herdenking gevallen militairen

Lezing over nieuwe natuur

Organisatie: Wim Baltussen
Locatie: Mathiasstraat 19 Castenray

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Bond van Wapenbroeders Venray-Gennep
Locatie: Engels kerkhof, aan de Hoenderstraat Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: De Kemphaan Venray

Album release Etan Huijs

Geweerschietwedstrijd

Feestavond

Tijd: 19.30-22.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 13.00 uur
Locatie: St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: bezoek Engelse oorlogsveteranen aan
Venray
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Zomaarpop pre-party

Optreden Echtenraayer
Muzikanten

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

za
15
09

di
18
09

Openluchtfilm Loving Vincent

Interactieve voorstelling
jaren 50/60
Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: centrum Venray

Muziek in het centrum

Concert ‘Zingen is (g)een kunst’

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: SIng en Singeltjes
Locatie: Engelse Tuin Venray

Latcho Diewes Festival

Benefiet Stichting Fian

Tijd: 15.00-23.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 15.00-22.00 uur
Organisatie: Stichting Fian
Locatie: Café Wanssum, Wanssum

Open dag Smits Dakbedekkingen
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Smits Dakbedekkingen Venray

ma
17
09

Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

wo
19
09
do
20
09

Eerste inloop Natuurlijk Gezond
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Platform Natuurlijk Gezond
Noord-Limburg
Locatie: bibliotheek Venray

Lezing preventie van dementie
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Voorstelling An enchanted
evening with Mirusia
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Gezocht: Limburgse dialectwoorden
Cultureel antropologe Jolien Makkinga en hoogleraar Taalcultuur Leonie Cornips onderzoeken in samenwer
king met stichting Laudio wat het betekent als je jouw eigen dialect kunt spreken als je in een verzorgingstehuis
zit. Daarvoor zijn ze op zoek naar alle Limburgse varianten van een aantal woorden, ook in gemeente Venray.
“Limburg is rijk aan taal; ieder
dorp, soms iedere wijk zelfs, heeft
zijn eigen dialect. Om onze bijzondere
klankkast in heel Limburg te kunnen

laten klinken, zoeken we hulp”, aldus
stichting Laudio. Voor de presentatie
van het onderzoek van Makkinga en
Cornips naar de betekenis van dialect

spreken in een verzorgingstehuis is de
stichting op zoek naar verschillende
Limburgse vertalingen van woorden.
“Kan het spreken in je eigen dia-

lect, je gevoel van autonomie beïnvloeden? Dialect als medicijn, als
wapen, als troost. Je eigen taal; daarin
ben jij alleen immers de baas”, aldus
stichting Laudio. Jolien Makkinga en
Leonie Cornips kunnen de resultaten
van het onderzoek laten zien in boekvorm. Maar, bedachten ze, waarom

Kunst kijken
en beleven
Steen, stof, metaal, keramiek, glas, verf, florale vormgeving, fotografie.
Genieten, bekijken en kopen van kunst of het maken ervan;
dat kun je op dit evenement.
Je eigen t-shirt (laten) maken bij een airbrush- kunstenaar en voor de jeugd:
zelf een vogelhuisje knutselen, je laten schminken of ‘tatoeeren’ of lekker op het
springkussen. Lekker eten en drinken op het kunstplein.
Kortom; een heerlijk uitje voor jong en oud bij Plantencentrum Velden!

Vorstweg 60 Velden · www.plantencentrumvelden.nl

kunnen we het ook niet laten horen?
Zo ontstond de samenwerking met
Stichting Laudio die dit onderzoek nu
vertaalt naar de presentatie Mia.
De gesprekken met bewoners
van Maastrichts Envida-zorgcentrum
Lenculenhof vormden de basis van het
onderzoek en ook van Mia: een speciaal ingerichte kamer waar je letterlijk
een Limburgse klankkast in kan wandelen. Wie er de deuren opent, hoort
Mia zelf. Meestal in haar eigen taal
en soms in, die andere; het Hollands.
Omdat je in een verzorgingstehuis nu
eenmaal met iedereen moet ‘huizen’.
Het project Mia is op zoek
naar zoveel mogelijk verschillende
Limburgse vertalingen van de
volgende woorden: huis, schoenen,
zeurderig, stuntelen, gestoord, konijn,
snoep, kwaad, brutaal, Hollands,
prullenbak, aaien (van een dier),
heerlijk, suikerbrood, slet en ‘doe de
deur dicht’.
Dialectvertalingen kunnen
ingesproken worden via Whatsapp.
De woorden mogen allemaal tegelijk worden ingesproken in dialect,
of één of meerdere woorden per
appje. Ingesproken berichten kunnen
gestuurd worden naar 06 26 34 12 45.
Dit nummer is tot zaterdag 15 septem
ber bereikbaar. Daarna worden de
teksten verwerkt in een soundscape.
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Muziekvereniging viert veertigjarig jubileum

Van carnaval naar Elvis bij Blaos Um Op
Wat ooit begon als een joekskapel die vooral in de carnavalstijd actief was, is het Venrayse Blaos Um Op door
de jaren heen omgetoverd naar Muziekmakereej. De muzikale groep werd op 15 september 1978 opgericht en
mag zich op zaterdag 15 september dus veertiger noemen. Om het jubileum te vieren, houdt de groep op zondag
16 september een optreden in de foyer van Schouwburg Venray.

Precies veertig jaar en één dag
oud is Muziekmakereej Blaos Um Op
als het veertigjarig jubileum gevierd
wordt in de schouwburg. “Het wordt
een ongedwongen optreden in de
foyer”, vertelt Jo Michiels. Hij is al
sinds de allereerste dag lid van de vereniging en nog altijd speelt hij mee.
“Het optreden duurt tot 13.00 uur
en we hebben toestemming om nog
tot ongeveer 14.00 uur door te gaan.
Wellicht dat we daarna nog ergens iets

gaan drinken, maar dat kijken we dan
wel”, lacht Jo.
De leden, dertien in totaal, vieren
een dag eerder al met een besloten
feest het jubileum. De vijf leden die
ook bij de oprichting betrokken waren,
zijn daarbij ook aanwezig. Jo is één
van hen. “De groep werd toentertijd
opgericht om carnavalsoptochten te
lopen. Dat hebben we dan ook heel
vaak gedaan.” Van 1980 tot en met
2006 stonden de leden van Blaos Um

Op en hun partners meer dan twintig keer aan de start van de optocht
in Venray. “Met wisselend succes”,
vertelt Jo.
De dames en heren van de
muziekvereniging wisten vier keer de
eerste prijs mee naar huis te nemen.
Toch stopte de groep er in 1996 mee.
“De vrouwen maakten altijd de pakken en dat kostte heel veel tijd en
energie”, vertelt Jo. “Ze moesten een
half jaar van tevoren al beginnen

Concert Sing en Singeltjes
In de Engelse Tuin in Venray geven de koren Sing en Singeltjes op zondag 16 september het concert ‘Zingen is
(g)een kunst’. Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

met het maken van de kostuums.”
Geisha’s, feesttaarten, pauwen, suikertantes, van alles kwam door de jaren
heen voorbij. “Maar op een gegeven
moment wordt het ‘moeten’ en dan is
de lol er snel van af. Daarom zijn we
er mee gestopt.”
De carnavalsoptochten stopten,
maar de muziek bleef gewoon doorgaan. Met hun joekskapel stonden
ze onder meer in Luxemburg, België
en ontelbare keren in Duitsland.
“Voor mij zijn de twee optredens bij
het Preuvenemint in Maastricht het
hoogtepunt geweest. Daar stonden we
voor een paar duizend man publiek op
het podium.” Er werd ook nog een een
cd uitgebracht in 1989 met de naam
10 voor 11. “Omdat het ons elfjarig
jubileum was toen”, legt Jo uit.
De carnavalssferen werden door
de jaren heen echter losgelaten en
de groep richtte zich meer en meer
op muziek uit de jaren 50 en 60. “We
vonden dat de joekskapel-muziek
niet meer bij ons paste”, vertelt Jo.
“Daar zijn we dus mee gestopt.” In

plaats daarvan kwamen platen van
grote namen als Elvis Presley, Cliff
Richard en Fats Domino in het repertoire. “Het is misschien een ander
genre, maar het blijft gewoon geweldig om muziek te maken. Deze muziek
spreekt ons publiek wat meer aan. En
als we in Duitsland optreden, doen
we natuurlijk ook Duitse nummers.
Helene Fischer of Andrea Berg komen
dan voorbij.” Nog altijd treedt de
Venrayse groep op. Na het jubileumconcert op zaterdag luistert de groep
op dinsdag 18 september de jaarlijkse feestavond van de Britse veteranen in de Witte Hoeve in Venray op.
Vanaf 20.00 uur is Blaos Um Op te zien
in het zalencentrum. Maar de groep
richt zich eerst op zondag. Mensen die
geïnteresseerd zijn in de historie van
muziekgroep kunnen dan de twintig
plakboeken die door de jaren heen
werden verzameld, aanschouwen.
Jo: “We verwachten dat het een hele
mooie dag wordt en we hopen dat
veel mensen een kijkje komen nemen
om het jubileum met ons te vieren.”

Hans den Hartog
Jager in het Odapark
Hans den Hartog Jager geeft op woensdag 26 september een lezing
in het Odapark in Venray over de relatie tussen kunst en natuur.
Hij behandelt dit onderwerp aan de hand van zijn boek Het Sublieme
en de tentoonstelling Into Nature, waarvan hij artistiek leider is.
Hans den Hartog Jager is kunstcriticus, schrijver en tentoonstellingsmaker. Als criticus werkt hij vooral
voor het NRC Handelsblad, maar ook
voor ‘See All This’ en diverse uitgevers. Hij treedt regelmatig op als
interviewer en recensent voor radio
en televisie. Ook publiceerde hij meer
dan tien boeken, waaronder Verf
(2004) een bundel interviews met

hedendaagse Nederlandse schilders
en Het Sublieme (2011), waarover hij
ook vertelt in het Odapark.
Op deze avond is er na afloop van
de lezing ruimte voor een nagesprek.
De deur van het Theehuis is vanaf
19.30 uur geopend en om 20.00 uur
start de lezing. Kijk voor meer informatie op www. culturavenray.nl/
agendalijst/kunstenaarscafe

Veulen viert
bevrijding
Veulen viert in september 2019 dat zij 75 jaar geleden is bevrijd.
In het weekend van 15 september 2019 wordt er een belevingstocht
met een huifkar georganiseerd. De organisatie is daarvoor op zoek naar
hulp van dorpsgenoten.

Jongerenzanggroep Sing is in 2014
opgericht en richt zich op jongeren
tussen 12 en 25 jaar. Het repertoire
varieert van hedendaagse popmuziek en jazz tot musical en klassiek.

De leden kiezen samen met dirigent Jacqueline Fijnaut de nummers.
In 2016 is Sing naast het koor voor
jongeren, ook gestart met ‘Singeltjes’
voor kinderen vanaf groep 4.

Het concert in de Engelse Tuin is
gratis te bezoeken. Tijdens het concert worden bezoekers (klein en groot)
geschminkt door Jong Nederland in
het thema Dieren.

Op de 50e bevrijdingsdag werd
een door Veulenaar Gerrit Reintjes
samengesteld boek uitgebracht:
Toew ‘t Väöle schröwde. In dit boek
heeft een aantal Veulenaren de
herinneringen aan de laatste dagen
voor de bevrijding op laten tekenen.
Het boek was een inspiratiebron voor Kees de Weert om de
viering van 75 jaar bevrijding van
Veulen op een bijzondere manier
aan te pakken. In het weekend van
15 september 2019 wordt aan inwoners en andere belangstellenden de
gelegenheid geboden per huifkar
een belevingstocht langs markante
plekken in het dorp te maken.
Deelnemers worden meegenomen naar de dag dat Veulen geëva-

cueerd moest worden, omdat het
dorp midden in de frontlinie kwam
te liggen. Onderweg komen enkele
verhalen uit het boek tot leven door
een kort toneelspel.
De organisatie is nog op zoek
naar vrijwilligers, zoals toneelspelers,
figuranten, decorbouwers en vertellers. Iedereen die betrokken wil worden bij dit historische evenement,
wordt gevraagd zich te melden bij
Erna Jacobs via hansernajacobs@
gmail.com of via 06 20 19 06 76.
In verband met de verdeling van een
aantal belangrijke rollen is het voor
de regie van belang om de leeftijd
van de acteurs te kennen. Daarom
wordt gevraagd om bij aanmelding
de leeftijd door te geven.
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• A+ • 40 dB
• 198 l koelen, 89 l vriezen
• 185 x 60 x 59 cm (hxbxd)
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KOEL-VRIES COMBINATIE
CSSM6182XH
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* Gratis inmeten: €50,- vooraf berekend, achteraf verrekend

• Hetelucht • 900 W magnetron
• 44 liter • AutoPilot • 5 magnetronstanden

COMBI-MAGNETRON / CMA583MS0

879,-

GRATIS INMETEN!*

599,-

GRATIS BEZORGD!

4K TV / 50PUS6703

749,-

• 50 inch (127 cm) • 4K UHD TV
• Driezijdig Ambilight • HDR Plus
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6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
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• 1400 t/pm
• AddWash: voeg
kleding toe terwijl de

• A+++ • 8 KG

WASMACHINE
WW80K6404

* Na €50,- cashback via Samsung
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Bezoek eptummers.nl voor het volledige aanbod vacatures.

Voor diverse winkels zijn we op zoek naar Service Center Medewerkers. Je biedt onze klanten technische ondersteuning en neemt reparaties aan. Ook verkoop je IT-producten, accessoires, onderdelen
en installatiematerialen. Ben jij het service talent dat we zoeken?

SERVICE CENTER MEDEWERKERS - fulltime

Wij groeien! Voor diverse winkels zijn wij op zoek naar leuke collega’s met passie voor consumentenelektronica! Als verkoper informeer en adviseer jij onze klanten over onze producten en je weet perfect
in te spelen op de wensen en behoeften van de klant. Kom jij ons leuke team versterken?

ERVAREN VERKOPERS - fulltime

Net klaar met school of wil je wat anders gaan doen? Kom dan bij ons werken als junior verkoper!
Voor diverse winkels zoeken wij aanstormende commerciële talenten. Geen ervaring? Geen probleem,
wij leiden je intern op tot een volwaardige EP:Tummers verkoper!

JUNIOR VERKOPERS - fulltime

WIJ ZOEKEN COLLEGA’S!

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

Frank

Kortom, EP:Tummers is enthousiast, gastvrij &
betrouwbaar!

moeten worden, dan staan onze eigen monteurs
direct voor u klaar om te helpen. Desgewenst
wordt er een vervangend product aangeboden.

óók op zondagmiddag of op een drukke koopavond. Mocht uw aankoop onverhoopt gerepareerd

de grote deskundigheid en de uitgesproken klantgerichte mentaliteit. Wij helpen u graag en snel,

wordt geregeld. Wij werken uitsluitend met de beste
merken. Kenmerkend voor al onze medewerkers is

Bij EP:Tummers koopt u zonder zorgen. U kunt erop
vertrouwen dat alles perfect en vakkundig voor u

Kent u onze super service al?

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

REPARATIEDIENST

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

DESKUNDIG ADVIES

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

NIET GOED, GELD TERUG

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

GRATIS BEZORGING

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

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
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