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Crossen
in de Venrayse bossen
ATB Vereniging de Mudhunters uit Venray organiseerde op zondag 30 september de toertocht Rooj Tracks. De tocht voerde door de Venrayse bossen. In totaal stapten
zo’n 550 deelnemers op de crossfiets en ze maakten een rit van 35, 50 of 65 kilometer, deels over gloednieuwe tracks. ATB Vereniging de Mudhunters kijkt terug op een
mooie toertocht. “Met een hele goede opkomst en leuke reacties van deelnemers”, aldus de vereniging.

Gemeente presenteert
woonmonitor
Minder rijtjeshuizen en twee-onder-één-kappers en meer woningen voor senioren of een- of tweepersoons huishoudens. Daar zet gemeente Venray komende tijd op in met haar woonbeleid. De totale planvoorraad van nieuwbouwwoningen moet daarnaast de komende jaren flink omlaag, maar verantwoordelijk
wethouder Martijn van der Putten zegt al op de goede weg te zijn.
Gemeente Venray presenteerde
deze week haar Woonmonitor 2017:
een terugblik op de realisatie van
woningen van afgelopen jaar en een
korte doorkijk naar het huidige jaar.
Rode draad van de woonmonitor is het
terugdringen van het planoverschot.
Met andere woorden: er liggen in
Venray te veel bouwplannen in
vergelijking met het verwachte aantal
mensen dat een huis zoekt. Dat is in

bijna heel Noord-Limburg zo. De provincie besloot daarom in 2015 dat de
gemeenten in 2020 40 procent van de
plancapaciteit moet hebben teruggedrongen en in 2030 moeten vraag en
behoefte zelfs helemaal gelijk zijn.
“We liggen goed op schema”, stelt
wethouder Van der Putten. “De doelstelling voor 2020 hebben we al
gehaald en we gaan naar verwachting eerder dan in 2030 al richting

‘break even’. Daardoor kunnen we
nu ook meer sturen op de kwaliteit van nieuwbouw.” De gemeente
wil beter kijken aan wat voor soort
woningen meer behoefte is in de
toekomst. “Seniorenwoningen en
woningen voor kleine huishoudens
en starters”, verwacht de wethouder.
“Rijtjeshuizen en twee-onder-éénkappers hebben we al genoeg.”
Lees verder op pagina 06
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Er is veel vraag naar goed opgeleide hoveniers.
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•
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•
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•
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Venrays Museum werkt hard aan
basistentoonstelling
Het Venrays Museum opende in mei 2017, maar de precieze invulling
van het museum is nog ‘onder constructie’. Totdat de uiteindelijke museale invulling gereed is, worden er diverse tijdelijke tentoonstellingen
georganiseerd. De semipermanente tentoonstelling over de geschiedenis
van Venray, die de basis gaat vormen van de invulling, is waarschijnlijk
over ongeveer een jaar klaar.
Het Venrays Museum was sinds
1981 ondergebracht in ‘t
Freulekeshuus in Venray, maar verhuisde sinds mei 2017 stap voor stap
naar de Borggraaf, het Huys van
Venray. Met dat nieuwe gebouw,
veranderde er veel voor het museum.
“Een nieuwe locatie, maar ook een
nieuwe visie”, legt pr-medewerkster
Ine Hendriks uit. “We laten niet meer
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alleen de geschiedenis van Venray
zien, maar leggen ook verbindingen
met andere historische plekken in de
gemeente en we richten ons nu veel
meer op educatie. De geschiedenis
van Venray is vrij statisch. In ons
nieuwe concept pakken we het breder
aan.” Zo organiseert het museum
bijvoorbeeld evenementen samen met
onder andere LGOG Venray, BiblioNu
en het Gemeentearchief.

Geschiedenis van
Venray
Uiteindelijk moet er één grote
semipermanente tentoonstelling
komen in het Venrays Museum,
die telkens wordt aangevuld met
wisselexposities. Op dit moment
werkt het museum hard aan die
basistentoonstelling. “Die gaat over
de geschiedenis van Venray”, vertelt bestuursvoorzitter Ernest Raedts.
“Er komt één centraal punt met algemene geschiedenis van Venray en
daarnaast lichten we verschillende
thema’s binnen die geschiedenis uit.”
Zo wil het museum onder andere
thema’s als de industrialisatie van
Venray, handel en nijverheid, zorg en
onderwijs, religie en kloosters en de
ontwikkeling van verschillende gildes
in Venray in de tentoonstelling terug
laten komen.
Met die semipermanente tentoonstelling, die flexibel opgesteld
wordt zodat delen tijdelijk kunnen
wijken voor andere exposities, wil
het Venrays Museum onder andere de
jeugd aanspreken. Hendriks: “Hoe is
Venray ontstaan? Hoe leefden de mensen hier? Veel kinderen, maar ook vol-

wassenen, uit Venray weten dat niet.
En dat is een gemis. Want ondanks dat
Venray maar een klein dorp is, heeft
het een ontzettend rijke geschiedenis. Dat gat willen we opvullen in het
museum.” Raedts voegt toe: “We richten ons echt op de mensen in Venray.
We hebben er een tijdje over gedacht
om een nationaal museum te worden,
maar daar zijn we snel weer vanaf
gestapt. We moeten het hebben van
de Venraynaren. En zo willen we ook
wat teruggeven aan de samenleving.”
Met de wisselexposities wil het
Venrays Museum zoveel mogelijk
bezoekers trekken. Raedts: “Zo houden
we het museum interessant en kunnen bezoekers veel vaker terugkomen,
omdat er dan vaak iets nieuws te zien
is.” Raedts is tevreden over het aantal bezoekers dat het museum afgelopen anderhalf jaar al heeft weten te
trekken. In 2017 waren dat er vanaf
mei zo’n 3.500. “En dit jaar gaan we
de 4.000 bezoekers waarschijnlijk wel

halen.” Uiteindelijk wil het museum,
als de semipermanente tentoonstelling gereed is, zo’n 7.000 tot 10.000

bezoekers per jaar trekken. “Dat is
veel”, concludeert de bestuursvoorzitter. “Heel veel. Maar wel mogelijk.”

Geluid en klimaat worden
verbeterd
Sinds de opening in mei 2017 is er een aantal gebreken geconstateerd aan het pand. Er worden daarom aanpassingen op het gebied van
de akoestiek en het klimaat gedaan.
“De tekortkomingen gelden
vooral voor de grote ontvangstruimte,
maar ook voor de kantoorruimten”,
aldus het Venrays Museum. Omdat de
akoestiek slecht is in de ontvangstruimte, was het moeilijk om daar
lezingen te houden. De temperatuur
en de lucht in de kantoren bleek bij
gebruik ook onaangenaam te zijn en
de huidige indeling van het pand leidt
regelmatig tot conflicterende activitei-

ten, stelt het museum. De gemeente
werkt mee aan het oplossen van de
knelpunten op het gebied van akoestiek en klimaatbeheersing. Er wordt
een verbeterplan opgesteld voor het
klimaat in het gebouw en voor de
akoestiek worden er onder andere
plafondpanelen aangebracht in de
ontvangstruimte. Daarna wordt
onderzocht welke aanpassingen nog
meer wenselijk zijn.

Verkeersoverlast kringloopwinkel
Oranjebuurt valt mee
De aankondiging begin dit jaar dat kringloopwinkel 2Switch aan de Wilhelminastraat in Venray gevestigd zou worden, ging gepaard met zorgen
van de omwonenden. Zij vreesden voor de verkeersveiligheid in de buurt. De overlast blijkt ruim een half jaar later ontzettend mee te vallen, zo laat
Piet Kroft van de Oranjebuurt weten.
De zorgen vanuit de Oranjebuurt
werden eind februari van dit jaar
geuit aan de gemeenteraad van
Venray, waarbij er werd aangedrongen op oplossingen en maatregelen.
Ronald Heesbeen van de Oranjebuurt
stelde tijdens de jaarvergadering van
de buurt in maart dat er al veel
parkeeroverlast is. “Dit is niet zomaar
een winkel, er komt veel verkeer bij
kijken. Mensen komen met busjes,
aanhangwagens of kleine vrachtwagens naar een kringloopwinkel.
De straat is daar te smal voor, we
houden ons hart vast”, gaf hij toen
aan. De Oranjebuurt vreesde voor
ongelukken, vooral met kinderen.

Nu, een dik half jaar later, laat Piet
Kroft weten dat het allemaal meevalt
en dat iedereen redelijk tevreden is met
hoe het allemaal verloopt. “Sommigen
zijn wat minder tevreden, maar dat zijn
vooral de mensen die er direct naast
wonen”, vertelt Kroft. “We hebben
hier toch te maken met een woonbuurt en 2Switch heeft dumpcontainers
geplaatst staan, waar wel eens wat
overlast van kan zijn.” Ook het vrachtwagenverkeer naar en vanaf de 2Switch
locatie is frequenter dan door de buurt
verwacht en gewenst.

Redelijk tevreden
Kroft geeft aan dat ze opzet-

aan de pols kunnen houden.”
Onlangs werd er namens de
Oranjebuurt een brief naar de
gemeenteraad en het college
gestuurd, waarin de buurt liet weten
dat de gevolgen van de winkel voor
de buurt meevallen. “Los van het
feit dat wij menen dat een bedrijf
als deze kringloopwinkel niet past
in onze woonwijk en dat er door
omwonende geluidsoverlast en
beperkt parkeeroverlast wordt ervaZo heeft de Oranjebuurt één keer ren laten wij u hierbij weten dat
per half jaar een overleg met de direc- de gevolgen van de vestiging van
tie van 2Switch en de eigenaar van het 2Switch achteraf minder ingrijpend
pand. “Dat hebben we zo afgesproken, zijn dan wij hadden verwacht”, concluderen de bewoners in de brief.
zodat we van beide kanten de vinger

telijk hoog ingezet hebben toen de
zorgen begin dit jaar werden geuit.
“We zagen hoe het er op andere locaties van de firma in Nederland aan
toe ging en we vreesden voor het
ergste, maar gelukkig is de overlast
veel minder dan verwacht, ook voor
de kinderen. De directie van 2Switch
doet er alles aan om ons tevreden te
stellen.”

Brief naar gemeente
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Dorpsraad wil simpele tunnel onder A73

‘Enige kans om onderdoorgang te realiseren’
Dorpsraad Smakt-Holthees wil een onderdoorgang realiseren onder de A73 door waar ook de Loobeek
stroomt. Het project Loobeekdal komt eraan, waarbij een groot stuk van het stroomgebied wordt aangepast
onder andere om de beek weer te laten meanderen tot aan Merselo. Volgens de dorpsraad is het de ideale kans
om de wandelroutes aan de ene kant van de A73 weer te verbinden met de andere kant.

“Het wordt onze enige kans om
de onderdoorgang te realiseren”,
vertelt Jan Koopmans, lid van de
werkgroep Loobeek van Dorpsraad
Smakt-Holthees. “We willen een simpele variant die volgens onze inschatting zo’n 1,5 tot 2,5 ton kost. Op het
totale plan van het Loobeekdal is dat

‘peanuts’. Daar zijn miljoenen mee
gemoeid. Straks zijn de juiste machines en materialen hier voor dat grote
project waarbij tot aan Merselo de
Loobeek wordt aanpakt. Dan kost het
een stuk minder dan dat alles speciaal
voor één onderdoorgang moet komen.
Het is nu of nooit voor ons.”

De dorpsraad heeft al jaren het
plan om de plek waar de Loobeek
onder de A73 stroomt van natuurgebied Spurkt richting het Loobeekdal,
uit te breiden met een doorgang voor
wandelaars en fietsers. In 2015 vroeg
de dorpsraad aan de provincie om
de wandelbrug die weg moest bij de

Floriade, te verplaatsen naar Smakt.
“Dat was te duur volgens toenmalig
gedeputeerde Patrick van der Broeck”,
vertelt Theo Steeghs van het dorpsraad. “Hij stelde toen zelf voor om een
onderdoorgang te maken en dat onder
het plan van het Loobeekdal te voegen. Daar hebben we dus netjes op
gewacht.”
Gemeente Venray en Waterschap
Limburg kwamen eerder dit jaar met
het plan Loobeekdal. Daar stond echter
niets in vermeld over een onderdoorgang. Daarop besloot de dorpsraad
een zienswijze in te dienen. Het inwonerscollectief kreeg de reactie dat
de aanleg van recreatieve elementen geen basistaak is van het waterschap. Daarnaast zijn de kosten van de
maatregelen niet voorzien in het huidige projectbudget, aldus het waterschap. Verder liet de instantie weten
dat op minder dan 800 meter van de
beoogde onderdoorgang al een tunnel
ligt die aansluit op de wandelpaden bij
de Loobeek.
“Ik heb even gezocht in het plan
van het Loobeekdal en daar kwam
ik diverse passages tegen dat er wel
degelijk een recreatieve en toeristische functie is weggelegd voor het
waterschap”, vertelt Theo. “Zo staat er
dat gemeente Venray behoefte heeft
het bestaande recreatieve netwerk uit
te breiden en dat de wandel- en fietsroutes op elkaar aangesloten moeten
worden. Precies wat wij ook willen.
Volgens ons past het dus wel degelijk
in het plan.”

Op deze manier wordt mensen
uit Smakt en Holthees de kans ontnomen om het gebied in te gaan,
vindt Jan. “De A73 snijdt het natuurgebied in tweeën. Als je langs de
Loobeek wilt blijven wandelen, moet
je zonder onderdoorgang zo’n 2 kilometer omlopen als je bij de snelweg bent. Dat zijn ook nog niet echt
leuke routes.” Volgens Theo is er een
unieke kans om een fout te herstellen die gemaakt is toen de A73 werd
gemaakt. “Toen heeft niemand er over
nagedacht dat het gebied zo in twee
delen werd gespleten. We hebben nu
de kans die foute inschatting van toen
op te lossen.”
De dorpsraad wil een U-bak
plaatsen aan de zijkant van de plek
waar de Loobeek onder de snelweg
doorgaat. “Het hoeft niet luxueus
te zijn. Wandelaars moeten er door
kunnen. Meer niet. Technisch is het
mogelijk”, vertelt Jan. “Dat is in 2016
al uitgezocht toen de gedeputeerde
het idee opperde. De stuw die bij
de huidige doorgang ligt, wordt ook
nog eens verplaatst. Dan kan net zo
goed ons idee meegenomen worden.
Waterschap Limburg heeft beloofd
volgende week dinsdag met een
calculatie van de kosten te komen
van een simpele onderdoorgang.
We gaan ook nog een keer gebruik
maken van het spreekrecht bij de
gemeenteraad om zo te proberen
duidelijk te maken hoe belangrijk de
doorgang is. We moeten deze kans
niet voorbij laten gaan.”

Leermiddelenbeurs

Raayland College wisselt toekomstplannen uit
Op de leermiddelenbeurs van dinsdag 2 oktober hebben leraren van het Raayland College in Venray, het
Dendron College in Horst en het Bouwens in Panningen ervaringen en toekomstplannen uitgewisseld op het
gebied van maatwerkonderwijs.

op het Bouwens wordt gewerkt
volgens het Big Picture Learning en
Raayland werkt met (gedeeltelijk)
persoonlijke lesroosters.
Ruim vierhonderd docenten
namen tijdens de leermiddelenbeurs zelf plaats in de schoolbanken
om kennis te maken met successen

uit de praktijk. Zij werden door collega’s en andere sprekers meegenomen in de wereld van de nieuwste
leermiddelen en lesmethoden.
“Met één doel: het beste onderwijs voor de leerlingen te kunnen realiseren”, aldus het Raayland
College.

Krappe exploitatie

Wijk- en dorpsradenoverleg willen meer
subsidie
Het wijkradenoverleg en het dorpsradenoverleg van Venray hebben
moeite om hun exploitatie rond te krijgen. Dat meldden zij maandagavond 1 oktober tijdens een gezamenlijke vergadering aan het College
van B&W van Venray. Ze willen meer subsidie.

“Leerlingen die samen met de
docent bepalen welke vakken ze
volgen, Virtual Reality in de klas en
de iPad als ondersteuning bij het
leren. Het middelbaar onderwijs is in
beweging. Steeds vaker worden
klassikale lessen, waarbij één klas

dezelfde lesstof krijgt, vervangen
door lessen op maat”, stelt het
Raayland College.
“Maatwerkonderwijs heeft de
toekomst. Op een groeiend aantal
middelbare scholen wordt persoonlijk en adaptief onderwijs aangebo-

den. Ook de drie middelbare scholen
in onze regio bewegen daarin mee.”
Zo worden lesmethodes aangepast
aan de leerlingen, in plaats van dat
de leerling zich moet voegen naar
de methode. Op het Dendron College
is er onder andere een iPad-klas,

Jac Derikx, penningmeester van
het Dorpsradenoverleg (DRO), signaleerde onlangs dat het potje van de
DRO op begint te raken. “We kunnen
de zaal voor onze maandelijkse
vergaderingen nog huren, maar
dan hebben we het wel gehad”,
meldde hij maandagavond aan het
college. “Als het subsidiebeleid straks
geëvalueerd wordt, dan wil ik aan

het college meegeven dat zowel het
DRO als het WRO meer subsidie kan
gebruiken.” Het wijkradenoverleg
(WRO) zit in hetzelfde schuitje.
De suggestie van wethouder Anne
Thielen om de contributie van de
aangesloten dorps- en wijkraden te
verhogen, viel niet in goede aarde.
“Wij hebben het geld ook niet”,
meldden zij.
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Maand van de geschiedenis Opstand
In Venray wordt in oktober stilgestaan bij de Maand van de Geschiedenis. Het thema is dit jaar Opstand. LGOG Kring Venray organiseert in samenwerking met Literair Café
Venray, de bibliotheek in Venray, Venrays Museum, Stichting Loobeek, gemeentearchief Venray, Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn en Stichting Laudio de hele maand
een speciaal programma rondom het thema Opstand.
Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. “In oktober 2018 keren we terug naar tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw,
kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest. Van massabewegingen, opruiende pamfletten en de barricaden – en voorzichtig opereren in de illegaliteit. Tijden van onvrede en verdeling, maar ook van optimisme en eendracht. Van durf en de kracht om door te breken, én van onderdrukking, verraad en moord”, aldus LGOG Kring Venray.

1. Lezing Nelleke Noordervliet

3. Excursie Boerenschans

Nelleke Noordervliet is auteur van het essay ‘Door met de strijd’ dat verschenen is ter gelegenheid van de vijftiende Maand van de Geschiedenis. De voorliefde van Nelleke voor geschiedenis blijkt uit haar diverse historische romans. Uit haar werk spreekt steeds de actualiteit van het
verleden en de historiciteit van het heden.
Het essay gaat over de manier waarop Nederland met opstand omging. Hoe gedroegen ‘wij’ ons
als opstandelingen vanaf de Batavieren tot nu, en hoe gedroegen we ons als machthebbers, wanneer we een opstand onderdrukten? Nelleke Noordervliet gaat vertellen over een aantal belangrijke momenten in onze geschiedenis en over de manier waarop wij allemaal als pubers onze
portie opstandigheid te verwerken krijgen en hoe we als ouders reageren.
De lezing is op maandag 22 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheek van Venray. Inloop is
vanaf 19.30 uur. De lezing is voor iedereen toegankelijk en voor LGOG- en LCV-leden gratis te
bezoeken. Aanmelden kan via lgog.venray@gmail.com LGOG- of LCV-leden dienen het nummer van
hun lidmaatschapskaart of seizoenspas te vermelden. Er zijn in totaal honderd kaarten beschikbaar.

De gereconstrueerde boerenschans in het brongebied van de Loobeek is een illustratie
van de mogelijkheden die het volk had bij dreigend gevaar: zich verstoppen (verschansen)
en het beste ervan hopen. Een gratis bezoek aan de Weverslose schans met gids is mogelijk op zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 11.00 uur. Deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden via info@loobeek-merselo.nl De groep verzamelt op het voorterrein bij de schans in
Weverslo.

2. Tentoonstelling Venray en Opstand, in woord en beeld
In de bibliotheek Venray zijn enkele zelden getoonde documenten van het gemeentearchief
Venray en de maquette van de Boerenschans van Stichting Loobeek te zien. De Duitse militaire
begraafplaats in Ysselsteyn laat zien hoe enkele Duitse soldaten op hun eigen manier in verzet zijn gekomen tegen het naziregime. Verder is er aandacht voor de kindsoldaten die op de
begraafplaats in Ysselsteyn zijn begraven en waartegen ook een actie loopt vanuit het educatieve
centrum bij de begraafplaats, het JOC. Deze Rode Handen-actie is gericht tegen de inzet van kindsoldaten overal ter wereld. Iedereen kan daarvoor een rode hand zetten in de bibliotheek.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken op maandag en donderdag van 13.00 tot 17.30 uur, op
dinsdag en woensdag van 11.00 tot 17.30 uur, op vrijdag van 11.00 tot 20.00 uur en op zaterdag
van 11.00 tot 14.00 uur.

4. Excursie Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn
De enige Duitse soldatenbegraafplaats in heel Nederland ligt in Ysselsteyn. Hier liggen 85
gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog en bijna 32.000 gesneuvelden uit de Tweede
Wereldoorlog. Op het graf van iedere gesneuvelde militair werd een kruis geplaatst. In oktober
is de begraafplaats dagelijks tussen 09.00 en 20.00 uur te bezoeken. Toegang is gratis.
Aanbevolen wordt het bezoek te combineren met de audiotour ‘Aufrecht gehen’. Download de
gratis app op www.aufrechtgehen.eu. Bij het informatiepunt is een verhaal te zien van kindsoldaten toen, nu en dan. Iedereen kan nu zelf ook in opstand komen tegen deze inzet van
kinderen door een rode hand op papier te zetten. De begraafplaats ligt aan Timmermansweg
35 in Ysselsteyn.

5. Tentoonstelling Vrouwen In Opstand
In Venray is het thema Opstand terug te vinden in de namen van de straten van Antoniusveld.
Twaalf vrouwen zijn in opstand gekomen tegen vanzelfsprekendheden die hoognodig veranderd moesten worden in hun persoonlijke leven en in de maatschappij. Deze vrouwen zijn
geëerd met een straatnaam. In de hal van het Venrays Museum is in oktober van dinsdag tot en
met zondag van 13.30 tot 17.00 uur een tentoonstelling te zien over deze opstandige vrouwen.
De toegang is gratis.

Discussieavond over arbeidsmigranten

‘Hoe moeten ‘wegwerparbeiders’ integreren?’
Werkgroep Arbeidsmigranten organiseerde op woensdag 26 september een informatie- en discussieavond. Een avond bestemd om met direct betrokkenen te praten over de plannen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten in de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.
De werkgroep is opgericht door
de SP en bestaat uit bewonersgroepen die zich zorgen maken over de
huisvesting van arbeidsmigranten.
De discussie in De Wingerd in
Sevenum werd deze avond geleid
door Paul Geurts, partijlid van de SP
Horst aan de Maas. Gastsprekers
waren Jos Coesmans, voorzitter van
de Regionale Adviesraad
Arbeidsmigranten, Hans Boerwinkel,
fractielid van SP in de Tweede Kamer
en Bert Peterse, oud-ambtenaar
coördinatie arbeidsmigranten regio
Noord-Limburg. Directeur Frank van
Gool van Otto Work Force was uitgenodigd, maar kon niet aanwezig zijn.

‘Nieuw blik
opengetrokken’
Otto Work Force deed stof
opwaaien nadat het aankondigde om op de Erik Rodeweg in
Sevenum een accommodatie voor
400 arbeidsmigranten te willen bouwen. Ook in Oostrum wil Otto Work
Force 250 arbeidsmigranten huisvesten op een bedrijventerrein in
Oostrum. In America ligt een plan
om 300 arbeidsmigranten te gaan
vestigen op het perceel van Van Dijk
Groenteproducties. Hans Boerwinkel:
“Veel arbeidsmigranten worden
als ‘wegwerparbeiders’ gebruikt.
Moeten ze een vast contract krijgen?
Dan wordt er een nieuw blik openge-

trokken. Dit zorgt ervoor dat ze geen
zekerheid hebben en zodoende ook
niet kunnen integreren.” Daarnaast
stelt Boerwinkel dat de manier
waarop de arbeidsmigranten bij
elkaar geplaatst worden ook verre
van ideaal is. “Er zijn situaties dat ze
met z’n vieren één kamer moeten
delen, zonder dat ze elkaar kennen.
Ze hebben daar totaal geen privacy.”
Jos Coesmans bevestigt dat
arbeidsmigranten geen carrièremogelijkheden krijgen, omdat ze
laag- geschoold en geschaald blijven.
“Ze blijven hobbelen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract, waardoor
ze geen zekerheid krijgen en ze ook
twijfelen of het wel verstandig is om
hier te blijven.” Volgens Bert Peterse
is het een economisch vraagstuk dat
regionaal aangepakt moet worden.
“Bedrijven komen allemaal individueel naar de gemeente voor een
vergunning, maar alle lasten komen
vervolgens bij de gemeenschap te liggen. Daarom moet er breder gekeken
worden dan de alleen de huisvesting.”

‘Ze duwen het ons
door de strot’
Jan Hendriks, fractievoorzitter van
de SP Venray: “Het beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten dat er is, wordt vernieuwd
in Venray en Horst aan de Maas, maar

tot die tijd duwen ze het ons door de
strot. Als we ervoor gaan liggen, dan
moet de politiek wel gaan nadenken. Dat heeft voor ons in Venray
ook gewerkt. Zo was er het plan om
in een oude melkfabriek in Leunen
280 arbeidsmigranten te huisvesten. Wij waren en zijn niet tegen
arbeidsmigranten, maar wel tegen de
omstandigheden waarbij een hoop
mensen in een gebouw bij elkaar
gezet worden.”

‘Ontwikkelen
en groeien’
Het is de tendens voor de discussieavond: niemand is tegen arbeidsmigranten, maar wel tegen de manier
waarop er met deze groep omgegaan
wordt door de verantwoordelijke
bedrijven. Greg Czerwinski, CDA Horst
aan de Maas, krijgt met zijn werkgroep ‘Twijfelaars over de streep’ met
veel arbeidsmigranten te maken die
twijfelen of ze voor vast in Nederland
willen blijven wonen, of terug gaan
naar Polen. “Iedereen die ik tegenkom in die werkgroep wil integreren,
maar dan moeten ze daarvoor wel de
mogelijkheid krijgen. Dat gaat niet
als ze al 8 tot 10 uur per dag moeten
werken. Dat is het grote probleem:
veel arbeidsmigranten worden als
pionnen, als kapitaal ingezet en
zodra ze een vast contract dreigen
te krijgen, worden ze ingewisseld.

Dorpen en wijken Venray:
‘Arbeidsmigranten eerlijk
verdelen’
Huisvesting van arbeidsmigranten was ook een belangrijk thema
tijdens de vergadering van de dorps- en wijkraden van Venray met het
College van B&W op maandagavond 1 oktober. ‘Moeten we arbeidsmigranten niet gewoon eerlijk verdelen over alle kernen?’, was het onderwerp van debat dat gestart werd door dorpsraadsvoorzitter Theo Kooter
van Vredepeel.
“De discussie komt ieder half jaar
weer terug”, begint Kooter. “Het is
inmiddels wel duidelijk dat we
arbeidsmigranten nodig hebben.
Ik vind het beschamend hoe we dit
nu aanpakken. Wat mij betreft
verdelen we de huisvesting over
iedere kern. Vredepeel kan er zeker
wel honderd hebben. Daar ben ik van
overtuigd.”
Wethouder Jan Loonen geeft
aan dat in Venray zo’n 19 procent
van de banen ingevuld wordt door
arbeidsmigranten. “En voor hen moet
gewoon goede huisvesting komen.”
De gemeente is bezig met het opstellen van een visie over de huisvesting
van arbeidsmigranten. Loonen: “Tot
die tijd richten we ons op de pilot
van Otto Work Force. Daarnaast zijn
we bezig met het opstellen van een
shortlist voor locaties waar maximaal

Ze krijgen geen mogelijkheid om te
groeien. Het is aan de gemeente om
een beleid te ontwikkelen waarbij

zo’n 250 arbeidsmigranten gehuisvest zouden kunnen worden.”
Volgens de wijk- en dorpsraden van Venray staan de dorpen en
wijken zeker open voor huisvesting
van arbeidsmigranten, maar moet
de gemeente wel beter communiceren en de dorps- en wijkraden erbij
betrekken. Loonen erkent dat dit niet
altijd goed gaat. “Het is een heel precair proces. We vinden het lastig om
te bepalen wanneer we naar buiten
moeten treden met plannen. Je wilt
niet te vroeg mensen bang maken
om niks, maar te laat is ook niet
goed.” Daarnaast geven de dorpen
en wijken aan dat de schaal waarop
de huisvesting geregeld wordt ook
belangrijks is. Voorzitter van het
dorpsradenoverleg Jan Nelissen:
“Ik proef zeker bereidheid bij de dorpen, maar de schaal is de crux.”

arbeidsmigranten ook de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen
en te groeien.”
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Jaar verder: nog niet alle oud-werknemers
Jerusalem weer aan het werk
Kunstencentrum Jerusalem is inmiddels een jaar gesloten. Nog niet alle oud-medewerkers hebben een
nieuwe baan gevonden, laat gemeente Venray weten.
Er kwam in september 2017 een
einde aan Kunstencentrum Jerusalem,
na jaren van zorgen en discussies.
De veertig oud-medewerkers worden
sinds die tijd door Stichting KCJ, waarvan het bestuur gevormd wordt door
het College van B&W, begeleid bij het
vinden van nieuw werk.
In het sociaal plan van gemeente
Venray voor de oud-medewerkers
konden zij kiezen voor een afkoop

van hun uitkeringsrechten of voor een
tweejarig Van Werk Naar Werktraject.
In totaal kozen 25 medewerkers voor
de afkoop en deden 15 medewerkers
mee aan het traject van gemeente
Venray, waarin zij begeleid worden
naar nieuw werk.
Nog niet alle deelnemers aan het
Van Werk Naar Werktraject hebben
na een jaar een nieuwe baan gevonden. Eerder werd al bekend dat met

drie van hen een maatwerkafspraak
is gemaakt. Vier van de oud-medewerkers van Jerusalem zijn inmiddels
gedetacheerd, waarvan er één een
nieuwe baan heeft per 1 oktober.
De overige personen hebben nog
geen nieuw werk gevonden. “We stellen enerzijds vast dat we vorderingen
maken, maar tegelijkertijd zien we
dat er een groep medewerkers is, die
ondanks hun inspanningen nog geen

zich op nieuw werk hebben”, stelt
gemeente Venray. Momenteel wordt
daarom weer gekeken naar maatwerkoplossingen. “Het uitgangspunt is daarbij dat we binnen het budget blijven”,
aldus de gemeente.
De kosten voor de gemeente werden vorig jaar geschat op 2,85 miljoen euro. Dit bedrag kon oplopen tot
5,36 miljoen euro als niemand van de
oud-medewerkers zou kiezen voor een
afkoopsom en alle deelnemers van het
Van Werk Naar Werktraject geen nieuwe
baan zouden vinden. Ook in de huidige

situatie zou het budget van 2,85 miljoen euro niet toereikend zijn, als de
personen die nu nog geen nieuwe
baan hebben gevonden in het traject
van de gemeente binnen één jaar nog
steeds geen baan zouden hebben. Het
Jerusalem werd afgelopen jaar aan
diverse bestaande en nieuwe gebruikers verhuurd. De exploitatie van het
gebouw is ondergebracht bij een professionele organisatie. De gemeente
werkt op dit moment aan een voorstel
voor de structurele en duurzame invulling van de exploitatie.

Weg door Wanssum gaat Eerste halfjaar
mogelijk naar gemeente Positief
Eén van de werkzaamheden bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het aanleggen van een rondweg om
Wanssum, zodat al het verkeer niet meer door het centrum van Wanssum heen hoeft te rijden. Gemeente Venray
is op dit moment in gesprek met provincie Limburg om het beheer van de huidige provinciale weg door
Wanssum, een gedeelte van de N270, over te dragen aan de gemeente.
Doorgaand verkeer en vrachtverkeer rijdt altijd al door de kern van
Wanssum. Met de maatregelen in het
kader van gebiedsontwikkelingen
Ooijen-Wanssum komt daar een einde
aan. Een nieuwe rondweg moet het
verkeer om het centrum heen gaan
leiden. De eerste rotonde van deze
nieuwe rondweg werd in september
al in gebruik genomen. De rest van
de rondweg wordt de komende tijd
gereedgemaakt. De overgebleven weg
door het centrum van Wanssum zal op
termijn worden afgewaardeerd naar
een 30-kilometerweg, werd eerder
al bekend. Gemeente Venray laat nu
weten in gesprek te zijn met provincie
Limburg, de eigenaar van de weg, om
de weg door Wanssum over te dragen aan de gemeente. Deze heeft dan
niet meer de functie van provinciale
weg. De gemeente start een ontwerpproces op om de weg door Wanssum

van een 50-kilometerweg in een
30-kilometerweg te veranderen. Deze
ombouw vindt niet eerder plaats dan
in 2021, omdat de nieuwe rondweg
eerst geheel in gebruik genomen moet
worden.

Werkzaamheden
Mooder Maas
In het centrum van Wanssum gaat
waarschijnlijk nog meer veranderen.
Als er straks geen drukke weg meer
dwars door het dorp rijdt, kan ook het
centrum aangepakt worden. Gemeente
Venray wil met het nieuwe centrumplan de leefbaarheid in het dorp te
verbeteren. In dat centrumplan is de
mogelijkheid van een nieuw multifunctioneel centrum opgenomen, net
zoals aanpassingen aan het wegennet van Blitterswijck, Wanssum en
Geijsteren. Ook kan het gebied water-

veiliger, duurzamer en leefbaarder
gemaakt worden en om de economie
verder te ontwikkelen. Uitbreiding van
de Jumbo, het Wanssums Café en een
Grand-Café zijn ook initiatieven die
ontwikkeld worden in het centrum van
Wanssum.
In Wanssum wordt al hard
gewerkt aan de gebiedsontwikkeling.
Aannemerscombinatie Mooder Maas
is daar de komende tijd onder andere
bezig met het aanpassen van de dijk
ter hoogte van de Meerloseweg en
de nieuwe brug die in het centrum
komt te liggen. In de eerste helft van
2019 wordt de dijk ter hoogte van de
Sportlaan aangepast en wordt het
gebouw D’n Schellaert gesloopt. In de
tweede helft van dat jaar moet de
brug gereed zijn en in gebruik worden
genomen met een tijdelijke verkeerssituatie. De pleinen aan weerszijden
van de brug worden in 2020 ingericht.

resultaat sociaal
domein
Gemeente Venray heeft het eerste halfjaar van 2018 een positief
resultaat geboekt op het sociaal domein. Volgens de gemeente is er
op het einde van het jaar sprake van een plus van 270.000 euro.
Ook wordt een overschot verwacht op de Bundeling Uitkeringen
Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG), de uitkeringen die de
gemeente verstrekt, van 569.000 euro.

De gemeente presenteerde op
maandag 24 september de cijfers in
de rapportage Sociaal Domein 1e
helft 2018. Het positieve resultaat
komt onder meer door de stijging
van de integratie uitkering. Ook is er
een afname van de WW en het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Verder stijgt de loonkostensubsidie met 100.000 euro,
omdat er meer mensen met subsidie
aan de slag zijn. Daarnaast wordt
een stijging van de rijksbijdrage
verwacht bij de pijler Participatie.
Op de pijler Jeugd wordt een
verlies geleden van 188.000 euro
en ook op het Fonds tekortgemeenten (stroppenpot) moet geld bijgelegd worden (234.000 euro).
Daartegenover staan positieve resultaten bij de WMO (119.000 euro),
Participatie (574.000 euro) en de
BUIG (569.000 euro).
De stijging van de kosten bij
Jeugd komt volgens de gemeente
met name omdat er een tekort
wordt verwacht bij de behandeling

in de specialistische ggz en individuele behandeling. Bij het Fonds
tekortgemeenten krijgt gemeente
Venray geen compensatie uit het
fonds. Dat betekent dat het instellen
van het fonds de gemeente 234.000
euro kost.

Totale uitgaven:
54 miljoen euro
De totale uitgaven in het sociale
domein in 2018 bedragen in Venray
naar verwachting 54 miljoen euro.
Het grootste gedeelte van dat geld
gaat naar de pijler Participatie (35
procent). Daarna volgden BUIG (22
procent), Jeugd (22 procent) en WMO
(21 procent).
Het positieve resultaat van het
sociaal domein wordt bij de jaarrekening 2018 in de reserve sociaal domein gestort. De maximale
hoogte van de reserve is 2,5 miljoen euro. Mocht het hoger zijn, dan
vloeit het resterende saldo naar de
algemene reserve.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

Eerste nachtvorst
Niet iedereen is er blij mee: de zomer is echt voorbij. Afgelopen week vroor het ‘s nachts alweer
voor de eerste keer. Dat leverde niet alleen koude ochtenden op, maar ook mooie plaatjes zoals
deze. Fotograaf Rob Beckers trekt er vroeg in de ochtend graag met zijn camera op uit in de natuur,
weer of geen weer. Deze foto van de eerste nachtvorst maakte hij in Venray.

Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Bouw winkelcentrum Brukske nog steeds
niet van start
In afwachting van de hogerberoepszaak, wordt het terrein waar het nieuwe winkelcentrum in de Venrayse
wijk Brukske moet verrijzen voorbereid om bouwklaar gemaakt te worden. Omliggende supermarkten protesteren tegen de komst van een nieuwe Jumbo en Lidl in het winkelcentrum in een rechtszaak, waardoor de bouw
nog steeds niet kan beginnen. Gemeente Venray verwacht dat begin volgend jaar gestart kan worden.
De bouwwerkzaamheden voor het
nieuwe winkelcentrum in de Venrayse
wijk Brukske liggen al maanden stil.

Ooit werd gehoopt begin 2017 te
beginnen met de bouw, maar nabijgelegen supermarkten Albert Heijn, Plus,

Jan Linders en Emté dienden een
bezwaar in bij gemeente Venray
tegen de omgevingsvergunning voor
het winkelcentrum. Zij zijn onder
andere bang dat het ondernemersklimaat in Venray aangetast wordt door
de komst van twee nieuwe superTUHMAN
DAKBEDEKKINGEN markten.
Rechtbank Limburg oordeelde in
Voor al uw dakwerkzaamheden
februari al dat gemeente Venray de
omgevingsvergunning niet hoeft in
te trekken. Wel heeft zij deze moeten
aanpassen zodat de Lidl en de Jumbo
T 0478 533702 • M 06 54366249
dakwerkzaamheden
pas mogen openen als de bestaande
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
supermarkten in het oude winkelcen-

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
TUHMAN
wintergroene
leibomen
€ 79,95
DAKBEDEKKINGEN
Voor al uw

T 0478 533702 • M 06 54366249

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

‘Duurt nog zeker
een jaar’
Gemeente Venray is nu in overleg
met Jumbo over het starten met bouwen, vooruitlopend op de uitspraak

in het hoger beroep. Het bouwrijp
maken van het terrein is in voorbereiding. De kabels en leidingen zijn al
gelegd, maar de rest kan pas worden
aanbesteed als de uitspraak gedaan
is en de vergunning onherroepelijk
is. Jumbo kan echter wel beslissen
om eerder met de bouw te beginnen.
Zij startte in mei al met de grondwatersanering op het terrein.
De sloop van het oude winkelcentrum en de inrichting van het
park starten na de oplevering van het
nieuwe winkelcentrum. Geschat wordt
nu dat dit rond eind 2019 zal zijn.
Medio 2020 zou dit dan gereed moeten zijn. Het leegstaande deel van
het oude winkelcentrum wordt door
Jumbo gesloopt als de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Wilt u graag uw zoekertje
hier zien?
uw huis nieuw
T 0478
533702Dakgoten
• M 06vervangen,
54366249
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts voegen, metselwerk. Dan reageren
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
via joezement@gmail.com
U kunt dan de tekst WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
opgeven en
Boomverzorging. Snoeien of kappen
meteen de kosten voldoen.
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Te koop gevraagd land- en
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Zwarte markt Venray. Zondag 7
oktober Evenementenhal. 500 kramen
van alles en nog wat. Hét Leukste dagje
uit. vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.

trum definitief gesloten zijn. De supermarkten zijn echter in hoger beroep
gegaan en de uitspraak hiervan wordt
naar verwachting begin volgend jaar
gedaan. Als de omliggende supermarkten geen gelijk krijgen, kan
Jumbo Vastgoed direct beginnen met
de bouw, want alle nodige vergunningen van de gemeente zijn verleend. “Het duurt dan ongeveer een
jaar voor het nieuwe winkelcentrum
er daadwerkelijk staat”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.

HAN-MARK
ARENDSE

Zondag 14 oktober vlooienmarkt
bij blokhut Ôs Thôes Kerkbosweg 34,
America van 13.30 tot 16.00 uur.
Entree 2,00 euro.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

21 oktober culinair 3 gangen menu
voor 18,50 bij pluk en theetuin in de
7e hemel! www.inde7ehemel.com

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Print & Sign in Venray

Vervolg voorpagina

Gemeente presenteert
woonmonitor
Omdat de gemeente op de
goede weg zit met het terugdringen van het planoverschot, kan
zij gemakkelijker meewerken aan
bouwplannen in kernen waar eigenlijk een overschot is, maar die wel
goed passen in het kwalitatieve
beeld dat de gemeente heeft.
Wethouder Van der Putten: “Andere
jaren hanteerden we heel streng
het stoplichtmodel. Staat een kern
op ‘rood’, dus heeft het een overschot aan bouwplannen, dan mocht
er niet gebouwd worden. Nu kijken we daar iets minder rigide naar.
Als een bouwplan echt iets toevoegt

in een kern, dan kunnen we daar als
gemeente gemakkelijker aan mee
werken.” Dat houdt in dat er ook in alle
dorpen van Venray nog gebouwd kan
worden, behalve in Smakt. In totaal
werden er in 2017 100 nieuwbouwwoningen opgeleverd, waarbij het 95 keer
ging om een koopwoning. De meeste
van deze woningen werden gerealiseerd in de Venrayse wijk Brabander.
In Ysselsteyn en Oostrum werden zes
woningen gebouwd, in Heide vijf en
in Wanssum vier. In 2018 worden er
waarschijnlijk ongeveer 115 woningen
opgeleverd, waaronder ook een groter
aandeel huurwoningen dan het jaar

ervoor. In Schuttersveld worden bijvoorbeeld 35 tijdelijke huurappartementen gerealiseerd. In 2019 staan
er ook al nieuwe huurwoningen in
Venray op het programma aan de
Zuidsingel (50 woningen) en in het
plan bij de Biologische School (33
woningen). Daarnaast is gemeente
Venray samen met Wonen Limburg
aan het onderzoeken op welke locaties in Venray nog meer huurwoningen gebouwd zouden kunnen
worden. Van der Putten: “Op het
Servaasterrein in Venray is bijvoorbeeld nog ruimte. Maar die grond is
niet van de gemeente.”

Onderzoekscijfers

Winkelleegstand centrum
Venray licht gedaald
Onderzoeksbureau Dynamis bracht onlangs cijfers naar buiten over de winkelleegstand in het centrum van
Venray. Het bureau concludeerde dat de leegstand in Venray licht is gedaald ten opzichte van een jaar eerder.
Waar in 2017 15 procent van het aantal winkel leegstond, was dat per 1 juli 13 procent.

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

www.hallo-venray.nl

Het gaat dus de goede kant op
met het centrum. “De leegstand is
wat minder, maar we blijven er
volop mee bezig met het aanjaagteam”, laat Manus Poels, voorzitter
van Venray Centraal weten.
“Leegstand fluctueert nogal, dus het
is lastig een percentage te geven.
We weten ook niet precies wat het
bureau allemaal heeft meegenomen
in het onderzoek. Alle straten in het
centrum of alleen de belangrijkste
punten, zoals Grotestraat en de

Schoolstraat? De cijfers kunnen een
vertekend beeld geven.”
Volgens Poels gaat het goed met
het centrum. “We zien de toekomst
positief tegemoet. Als BiblioNu in het
voormalige Albert Heijn-pand komt,
heb je al heel wat leegstand opgelost. Daarnaast is er belangstelling
voor het gebouw waar de Kijkshop in
zat. Als die gevuld wordt, scheelt dat
een slok op een borrel in de cijfers.
Dan ziet het er allemaal positiever
uit.”

Venray Centraal en het aanjaagteam voor het centrum van Venray
blijven volgens Poels bezig om het
centrum zo compact mogelijk te
maken en alle leegstand op te lossen. “We hopen door het compacter te maken de winkelleegstand
helemaal weg te krijgen. We zijn
er volop mee bezig. Kom maar een
keer kijken bij het aanjaagteam.
Dat werkt er hard aan om de leegstand weg te werken. Wij zien de
toekomst in ieder geval positief in.”

Rechtgezet
In het artikel over de Koninklijke onderscheiding voor Joke Halmans in de editie van HALLO Venray van donderdag
27 september, is een onzorgvuldigheid geslopen. De bronvermelding van de foto is niet gepubliceerd bij het artikel.
De foto is gemaakt door Foto Hoedemaekers.
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VieCuri blijft top
klinisch ziekenhuis
VieCuri Medisch Centrum in Venray en Venlo heeft voor de komende
vijf jaar opnieuw de topklinische status als STZ-ziekenhuis gekregen.
De status wil zeggen dat het ziekenhuis op een goede manier plek
biedt aan medische opleidingen. “Met deze erkenning laten we zien
een ambitieus voorhoedeziekenhuis te zijn”, aldus bestuursvoorzitter
Ankie van Rossum.
“De STZ-status betekent dat we
uitblinken in topklinische zorg,
opleiden en wetenschappelijk
onderzoek”, aldus bestuursvoorzitter
Ankie van Rossum. STZ staat voor
Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen. VieCuri heeft
zeventien medische vervolgopleidingen en elf verpleegkundige opleidingen, er werken ruim 50 artsen in
opleiding, 140 verpleegkundig
stagiairs en zo’n 50 coassistenten.
De STZ-commissie concludeert in
haar rapport dat het het opleidingsklimaat bij VieCurie sterk is met veel
persoonlijke aandacht en begeleiding, zo schrijft VieCurie in een verklaring.

Dak Rosmolen ondergaat
restauratie
Het dak van de Rosmolen in Oostrum ondergaat momenteel een grote restauratie. Behalve het riet, wordt ook
de houtbasis van het dak vervangen. Wanneer de verbouwing klaar is, is moeilijk te zeggen. “Er hoeft maar iets
tegen te zitten en we lopen uit.”

“Studenten ervaren het ziekenhuis als een veilige leeromgeving,
met toegankelijke supervisors, een
informele werksfeer en een cultuur
waarin feedback geven gestimuleerd wordt.”
Manager van het Leerhuis
Jolanda Colnot zegt in de verklaring
dat ook artsen in opleiding graag
kiezen voor VieCuri. “Dat doen ze
vanwege de goede begeleiding en
vele mogelijkheden om echt zelf
te leren in de praktijk ten opzichte
van een grootschaligere academische setting. Vragen stellen is altijd
mogelijk en ieders mening mag er
zijn, juist ook van de nieuwe generatie professionals.”

Beslissing locatie
Aldi nog dit jaar
De gemeenteraad van Venray kan waarschijnlijk in december beslissen over de locatie voor de nieuw te bouwen Aldi in Venray. Aldi is op
dit moment op verzoek van de gemeenteraad bezig om de mogelijke
locaties bij De Toverbal en de Dr. Poelsschool verder uit te werken.
Aldi wil in plaats van de twee
kleinere vestigingen die zij nu in
Venray heeft, één grote, duurzame
vestiging van zo’n 1.100 vierkante
meter. Het College van B&W gaf
eerder aan deze nieuwe winkel te
willen vestigen op het terrein van de
oude Dr. Poelsschool bij de parkeerplaats van supermarkt Emté, die een
Jumbo wordt, in Venray.
Wel zou de Dr. Poelsschool die
momenteel nog gebruikt wordt door
Omroep Venray en Zangers van
St. Frans, gesloopt moeten worden.
De gemeenteraad riep Aldi echter

eerder dit jaar op om ook de tweede
keuze voor de locatie, de oude basisschool De Toverbal aan de Sint
Ursulalaan in de noordwesthoek van
Venray, verder uit te werken. Op dit
moment is Aldi nog bezig met het
verder uitwerken van het locatieonderzoek op beide locaties. Naar
verwachting kan zij de resultaten in
december voorleggen aan de
gemeenteraad. De raad kan in
december beslissen voor welke
locatie zij toestemming geeft om
het bestemmingsplan te wijzigen
zodat de Aldi zich daar kan vestigen.

Prijs Ruimtelijke
Kwaliteit voor
Ooijen-Wanssum
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft op donderdag
27 september tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit een
Ruimtelijke Kwaliteitspluim gewonnen. De pluim is een aanmoedigingsprijs voor projecten waar ruimtelijke kwaliteit een significante
en voorbeeldige rol heeft gespeeld.
In de categorie ‘Derden met
RWS’, waarin projecten waren
genomineerd die samenwerken met
Rijkswaterstaat, kwam OoijenWanssum als winnaar uit de bus.
Het liet Kwaliteitsprogramma Nieuw
Waterland (Vlaardingen) en Park op
Gaasperdammertunnel (Diemen)
achter zich. De gebiedsontwikkeling
van Ooijen-Wanssum viel op vanwege de continue aandacht voor
kwaliteit, van idee tot uitvoering.
Ook werd de burgerparticipatie

geprezen en de bijzondere samenwerking met alle partijen. “Al met al
heeft Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum een goed inhoudelijk
verhaal”, aldus een van de juryleden.
Projectdirecteur Theo Reinders is
blij met de landelijke erkenning voor
de gebiedsontwikkeling. “Dit is een
enorme opsteker voor ons project en
alle medewerkers en betrokken
burgers die zich altijd hard hebben
gemaakt voor de ruimtelijke kwaliteit. We zijn hier heel blij mee!”

“Het riet is echt versleten”, vertelt Joop Hoex, bewoner van de
Rosmolen. “Dat ligt er al vanaf 1985
op en gaat meestal zo’n 25 à 30 jaar
mee. Het is dus niet zo gek dat dat
nu aan vervanging toe is.” De houten
balken van het dak worden tijdens
de restauratie echter ook vervangen. “Dat heeft er mee te maken
dat toen in de oorlog de brug bij de
molen werd opgeblazen, ook een
deel van het pand de lucht in ging.
Ze wilden alles toen weer zo snel
mogelijk opbouwen en hebben ongewaterd boshout gebruikt”, legt Hoex
uit. “Tegenwoordig behandelen we
hout gewoon tegen houtworm, maar
vroeger werd het normaal gesproken
één jaar gewaterd, om de groeisap-

pen eruit te krijgen. Daar werd het
hout dan heel hard van, waardoor het
ook stabieler en bestendiger was.”
Dat gebeurde bij het hout voor het dak
van de Rosmolen echter niet. “Nu is
alles versleten en verwormd en moet
het dus vervangen worden.”

Onduidelijk wanneer
verbouwing klaar is
In eerste instantie was de bedoeling dat de restauratie vier tot zes
weken ging duren. Inmiddels is de
bouw ruim twee weken bezig, maar
Hoex durft niet te zeggen hoe lang
ze nog bezig gaan zijn. “Ik denk nu al
dat de zes weken maar amper haalbaar zijn”, zegt hij. “Er hoeft maar

iets tegen te zitten en er meteen een
paar weken aan vast.”
Omdat de Rosmolen een provinciaal monument is, wordt de restauratie gedeeltelijk uit provinciale
subsidies betaald. Het restbedrag
moet de familie De Weichs de Wenne,
eigenaar van het landgoed waar de
Rosmolen op staat, zelf ophoesten.
“Mooi dat ze dat doen”, vindt Hoex.
“Dan ligt het er dadelijk toch weer
mooi bij.” Zelf is hij altijd bezig met
het opknappen van de Rosmolen, met
als doel om deze zo authentiek en
origineel mogelijk te houden. “Het is
een oud pand, niet te vergelijken met
een nieuwbouwhuis. We zijn er al
twintig jaar mee bezig en het is nooit
af, we blijven altijd bezig.”

Vier de herfst in
Kasteeltuinen Arcen!
6 oktober t/m 4 november
hErFstIG!

Florale show met herfstbloeiers in
Kasteel Arcen en haar tuinen.
Met pompoenentuin en dagelijks herfstknutselactiviteiten voor kinderen.

12 t/m 21 oktober
Internationaal Lichtkunst Festival

EnchAntEd GArdEns
Avondwandeling door sfeervol
verlichte tuinen langs lichtkunst
van internationale kunstenaars.

www.kasteeltuinen.nl

Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010
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Adver torial

Bij Kruytzer Optiek en Optometrie

Oogzorg zonder wachttijden
Wij zien dat er steeds meer aandacht is voor oogzorg en gezondheid, maar dat de wachttijden bij de oogartsen in de regio steeds langer worden. Kruytzer Optiek en Optometrie is al
jaren actief in de oogzorg en beschikt daarom over de volledige apparatuur die nodig is om een goed algeheel oogonderzoek uit te voeren naar de gezondheid van de ogen. Net als in
het ziekenhuis, maar dan zonder de wachttijden.

Onze optometristen zijn opgeleid en
bevoegd om de gezondheid van uw ogen
te beoordelen. Gezonde ogen zijn ontzettend belangrijk in ons dagelijks functioneren.
Iedereen kan te maken krijgen met oogklachten
of verminderd zien. Zeker als je ouder wordt.
Ook lopen sommige mensen extra risico
op het ontwikkelen van een oogziekte, bijvoorbeeld als deze in hun familie voorkomt.
De meest voorkomende oogaandoeningen zijn
glaucoom (verhoogde oogdruk), maculadegeneratie, staar, diabetische retinopathie en
droge ogen.
Door dit vroegtijdig te signaleren, kunnen
de gevolgen zoveel mogelijk beperkt worden.
Wilt u graag meer weten over de gezondheid van úw ogen? Plan dan een afspraak in bij
een van onze optometristen via onze website
www.kruytzeroptiek.nl of bel voor een afspraak
op 077 398 26 61.

Kerkstraat 17, 5961 GC Horst
077 398 26 61
info@kruytzeroptiek.nl
www.kruytzeroptiek.nl
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‘Ik was weer snel op de
been dankzij nieuwe
methode voor heupoperatie’
In juni 2018 kreeg Francine Bock-Peerboom (67) een nieuwe linkerheup bij VieCuri in Venray volgens de zogenaamde anterieure
methode. Dit is een nieuwe methode waarbij spieren niet losgemaakt hoeven te worden, wat het herstel sterk bevordert. Een dag later
was ze weer thuis in Baarlo, waar ze snel en zonder problemen herstelde. Ze doet inmiddels alles wat ze hiervoor deed, maar dan zonder
pijnklachten: schoenen strikken, kousen aantrekken, tennissen, fietsen en wandelen. Ook kan ze weer in de tuin werken en autorijden.
de voordelen ervan. Omdat ik fit ben en
een normale lichaamsbouw heb, kwam ik
hiervoor in aanmerking. Een second opinion bij een gespecialiseerde kliniek in de
regio maakte duidelijk dat VieCuri één van
de weinigen is die deze nieuwe techniek
hanteert. Die keuze was dus snel gemaakt.
De anesthesist gaf daarna in een voorgesprek aan dat het veertien weken kon duren
voordat ik zou worden opgeroepen.

Ongeveer één op de vijf heupoperaties in
Nederland vindt plaats op deze nieuwe manier.
De verwachting is dat deze techniek steeds meer
de oude gaat vervangen. En dat is goed nieuws
voor patiënten omdat de hersteltijd flink korter is
en er een kleiner risico is op complicaties.
VieCuri een van de weinigen die nieuwe
techniek toepast
Francine, die altijd veel aan sport heeft
gedaan, kreeg eind 2016 voor het eerst

pijnklachten. ‘s Morgens zakte ze regelmatig door haar heup en dan duurde het even
voor ze weer normaal kon lopen. Bewegen
en sporten werden pijnlijk. Na een bezoek
aan de huisarts en het maken van foto’s
was het duidelijk: de linkerheup was versleten. De klachten bleven daarna een tijdlang stabiel en draaglijk, maar kwamen dit
voorjaar verergerd terug. Francine: ‘De heup
was nu echt aan vervanging toe. De orthopeed wees mij op de nieuwe methode en

Sjorren, trekken en beitelen
Begin juni kwam er plotseling een
plekje vrij en dan gaat het snel. Bij VieCuri
doen ze vier heupoperaties op een dag,
je ligt dus met vier heuppatiënten op één
kamer. Je kunt op drie manieren zo’n operatie ingaan: onder volledige narcose, met
alleen een ruggenprik of een ruggenprik
met een roesje. Mijn advies is om voor de
laatste variant te kiezen, want het is best
heftig als je de orthopeed aan je heup
hoort sjorren, trekken en beitelen. Terug
op de kamer, werd ik na een paar uur al
uit bed gehaald. Je gaat dan lopen, op een
fiets zitten en traplopen, zoals de fysiotherapeut al had aangegeven. Het lukte zonder
problemen. Na één nacht ziekenhuis, was
ik weer thuis. Je loopt dan eerst met twee
krukken, daarna met één en na een week
zonder. Ik heb geen hulp nodig gehad voor
persoonlijke verzorging en kon na twee
weken weer autorijden en me normaal
bewegen. Bij de controle, zes weken later,
was alles perfect in orde. Ik kwam daar ook
kamergenoten tegen die niet via de nieuwe
techniek maar op de ‘’oude wijze’’ zijn
geopereerd en nog op krukken liepen! Over
de ingreep en de verzorging vanuit VieCuri
ben ik zeer tevreden.’

Astrid Arts, verpleegkundige Shortstay-afdeling VieCuri Venray:

‘De oude pijn is weg,
de nieuwe pijn gaat snel over’
Astrid Arts woont en werkt in Venray. Bij VieCuri vierde ze in mei 2018 haar 25-jarig
jubileum als verpleegkundige. Astrid is ooit gestart bij chirurgie. Inmiddels werkt ze alweer
vijftien jaar op de Shortstay-afdeling in Venray. Hier worden patiënten met ‘laag-complexe
zorg’ een dag verpleegd of ze verblijven er één à twee nachten na een ingreep. Zo ook
mevrouw Francine Bock-Peerboom na haar heupoperatie.
Op de Shortstay-afdeling in Venray komen
mensen voor zeer uiteenlopende aandoeningen
van verschillende specialismen. De overeenkomst tussen hen is dat er altijd sprake is van
een operatie: er wordt iets verwijderd, hersteld
of vervangen.
Mooi werk
Astrid: ‘Het is mooi werken op de
Shortstay. Mensen komen binnen omdat ze
ergens last van hebben. Wij helpen ze daar
vanaf en proberen hun verblijf en nazorg zo
prettig mogelijk te laten verlopen. Zoals een
arts ooit zei: ‘’De oude pijn is weg, de nieuwe
pijn is tijdelijk en gaat snel weer over.’’ Dat is

heel motiverend voor zowel patiënten als voor
ons als medewerkers.

Stefan de Boer,
orthopeed VieCuri:

‘Deze nieuwe
techniek
gaan we
steeds meer
toepassen’
Stefan de Boer werkt sinds 2012 als
orthopeed bij VieCuri. Hij is zowel in
Venlo als Venray actief. Bij VieCuri zijn
er momenteel twee orthopeden die
volgens de nieuwe anterieure methode
heupprothesen plaatsen. De heupspieren
worden hierbij niet losgesneden, wat de
hersteltijd sterk verkort en tot minder
complicaties leidt.

In Nederland krijgen ongeveer 30.000
mensen per jaar een nieuwe heup. Dat kan
op drie manieren: langs de achterkant of
zijkant van het heupgewricht (circa 80%
van alle ingrepen) of langs de voorkant
(20%), ook wel anterieure benadering
genaamd.
Veel voordelen voor de patiënt
Stefan de Boer: ‘Bij de anterieure
methode blijven de spieren aan het
gewricht vastzitten, bij de twee andere
methoden is dit niet zo. De hersteltijd
daarvan is langer. Niet iedereen komt op
dit moment trouwens in aanmerking voor
de nieuwe methode: mensen met een
heel compacte, gedrongen lichaamsbouw
hebben een spiermassa die deze ingreep
(nu nog) bemoeilijkt.’ Stefan de Boer wordt
nu opgeleid in deze techniek. ‘Uiteindelijk
gaan alle heupspecialisten van VieCuri deze
techniek toepassen.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Heup- en kniepatiënten verblijven bij
elkaar op één kamer, waar doorgaans een
aantal uren na de ingreep, onder leiding van
de fysiotherapeut al begonnen wordt met de
revalidatie. Patiënten die volgens de nieuwe
anterieure methode worden geholpen, zijn
sneller op de been dan anderen. Zij bewegen
makkelijker en beter, hebben minder spierklachten (die zijn immers niet aangetast) en
gebruiken dus ook aanzienlijk minder pijnmedicatie. Heel fijn als straks meer patiënten zo
kunnen worden geholpen.’

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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‘Is het huidige ziekenhuis
geschikt als zorghotel? eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Zoals door de directie van VieCuri is beloofd, zal in Venray een nieuw ziekenhuis worden gebouwd. De grootte ervan alsmede de locatie waar het
gebouwd moet worden, is nog niet bekend.
Er is wel zekerheid dat het bestaande ziekenhuis niet meer aan de eisen
van VieCuri voldoet, reden waarom men op termijn het gebouw niet meer wil
gebruiken. Dat betekent dat dit prominente gebouw wellicht zal worden
gesloopt. Zijn er dan geen mogelijkheden om dat gebouw nog te blijven
gebruiken? De Zorggroep heeft nu een gedeelte ervan in gebruik als revalidatievoorziening voor personen die na behandeling in het ziekenhuis nog verzorging nodig hebben en waarvoor in de thuissituatie geen mogelijkheid bestaat.
Dat is het zogenoemde Beukenhofje.
Toen er door VieCuri de plannen van een nieuw te bouwen ziekenhuis werden gepresenteerd, was daarbij ook ruimte opgenomen voor zorgverlening
na ziekenhuisopname. Helaas zijn die plannen voorlopig is de koelkast gezet,
mede vanwege een mogelijke fusie tussen VieCuri en het Laurentius ziekenhuis in Roermond. Inmiddels wil De Zorggroep onderzoeken of het voormalig
verpleeghuis Beukenrode geschikt te maken is voor een zorghotel zoals dat al
in Roermond is gerealiseerd. Dat zorghotel heeft zestig hotelkamers, waarvan

er veertig gestemd zijn voor revalidatiegasten, tien voor gasten die doorstromen vanuit het Laurentius ziekenhuis en tien kamers voor familieleden.
Waarom is er in Venray nog steeds geen zorghotel? Een hotel met allerhande voorzieningen die erop gericht zijn om de te verzorgen of revaliderende
gasten een optimale omgeving te bieden.
Daarvoor zijn er een aantal locaties geschikt te maken. Het slopen van
het huidige ziekenhuis kan daarmee wellicht worden voorkómen. Ook op het
St. Annapark evenals op Beukenrode bestaan daarvoor ongetwijfeld mogelijkheden. De Stichting Burgers van Venray wil daarom graag de mening van de
inwoners van de hele gemeente Venray polsen over de stelling ‘Venray heeft
behoefte aan een zorghotel’.
U wordt uitgenodigd gedurende de maand oktober op de website
www.burgersvanvenray.nl aan te geven of u het daarmee eens of oneens
bent. DOok kunnen stemmers hun eigen mening over zo’n zorghotel op de site
plaatsen.

Bespreking stelling Burgers van Venray van september

Er wordt genuanceerd gedacht over
bladkorven in Venray
In september hebben de inwoners van Venray kunnen reageren op de website Burgers van Venray op de stelling : ‘Bladkorven zijn overbodig’.
Van de bijna 1.700 personen die in deze periode de site bezochten, waren er 240 die naast het uitbrengen van hun stem, ook de eigen mening
hebben geplaatst. Van die groep blijkt dat 75 procent vindt dat bladkorven zeker niet overbodig zijn. De overige 25 procent stemmers die het er
echter mee eens dat bladkorven overbodig zijn.
Wat vindt de gemeente? Wethouder Carla Brugman schrijft in haar begeleidend artikel op de website dat de politiek het signaal heeft opgepakt en
na de verkiezingen is het onderzoek naar de (her)invoering van bladkorven
(of groenkorven) in het coalitieakkoord opgeschreven, waarbij het hele afvalbeleid onder de loep genomen zal worden. Als het collegeprogramma is vastgesteld, wordt verteld of het onderzoek er komt en in welke vorm.
Wat vinden de inwoners die gereageerd hebben ervan? Op de website
kunnen onder het hoofdstuk ‘vorige stellingen’ alle reacties nog worden
nagelezen. Ongetwijfeld zullen de beleidsmakers op het gemeentehuis en de
gemeenteraadsleden dat ook doen voordat ze tot een besluit gaan komen.
De meeste oneens-stemmers geven hun mening. Verheijen beschrijft:
“Niet iedereen is in staat om de bladeren naar de gemeente te brengen, ook
van de bomen van de gemeente en dan is een bladkorf in de buurt wel fijn.
Want als ze de bladeren bij elkaar komen zuigen, duurt het vaak nog 1 of 2
dagen voordat het opgeruimd wordt en als het waait ligt alles weer onder.”
Ook Paul vindt dat ze wel nodig zijn, want het is een puinhoop in de
herfst. “Alleen jammer dat iedereen er weer misbruik van maakt door er
snoeiafval in te gooien.”

Degenen die van mening zijn dat bladkorven overbodig zijn, motiveren hun standpunt vaak zoals Sip: “Herinvoering is herhaling van zetten: In het verleden was het vaak een puinhoop en smerig in de korven,
tot maaien aan toe! Het is prima geregeld zoals het nu gaat. We kunnen
elkaar toch helpen het te verzamelen en weg te brengen?” Joke Brands is
het ermee eens, zolang als het groenafval storten gratis is. “Maar ik kan
me indenken dat mensen die geen vervoer hebben, het hier niet mee
eens zullen zijn. Maar vaak zie je ook dat bladkorven gebruikt worden voor
hele boomstronken of ander afval. Of ze worden omgegooid uit baldadigheid.”
Een anonieme dame schrijft dat ze het helemaal eens is met de stelling. “Er is nu een prima werkend systeem dat bovendien ook nog heel
betaalbaar is. Het inzetten en uitzetten van bladkorven vergt een investering van tonnen en ook de kosten belopen enkele tonnen per jaar. Die kostenverhoging moet in de afvalstoffenheffing verwerkt worden, die is
verplicht kostendekkend. Met 17.000 huishoudens betekent het dat die op
zijn minst enkele tientjes per jaar omhoog moet. Volstrekt zinloze verspilling van middelen.”

Geldig t/m 09-10-2018

Herfstknallers!
Volop groen (en kleurig)
voor tuin en huis!
Violen hangpot
In alle kleuren.
Uit eigen kwekerij!

Nu:

Ilex ‘Stokes’

450

Japanse hulst, 15 cm hoog,
voor kleine haagjes.
Blijft groen in de winter.

€ 1,99/st.
nu 10 stuks:

1500

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Ilex is
de ideale
vervanger
voor
buxus

Glennis
Grace
Twee weken geleden was
ze nog ‘hot news’, nu hoor je
bar weinig meer van haar.
Ze heeft het helaas niet gered,
onze Glennis. Ze zong de
sterren van de hemel, maar
het mocht niet zo zijn. Er zijn
echter ook andere manieren
om roem en fortuin te vergaren in de muziekbusiness van
de USA.
De geschiedenis bewijst het.
Neem nou de bekende operasopraan Florence Foster Jenkins
(wie kent haar niet). Zij kon
tenminste zeggen dat ze vele
bomvolle concertzalen heeft
betreden en bezongen in het
vooroorlogse Amerika. In 1928
heeft ze zelfs meerdere malen
voor een uitverkochte Carnegie
Hall gestaan, waar ze schitterde! En ze hoefde daarbij niet
eerst door een America’s got
talent ontdekt te worden.
Haar talent: niet haar gouden
keeltje, maar geld! Door zelf de
Carnegie Hall in z’n geheel af te
huren en gratis de gasten
binnen te laten, werd ze
wereldberoemd.
Zingen was wel haar passie,
maar het klonk voor geen
meter. Twee flinke erfenissen
maakten het haar mogelijk door
te breken in de operawereld.
Ze wilde een beroemdheid
worden, en wérd het ook. Als u
even op internet zoekt naar
Adele’s Laughing Song van de
bovengenoemde artieste
(ik bedoel dan Jenkins uiteraard, Grace zal zich waarschijnlijk niet aan Strauss II wagen,
al zou het wél een geweldige
stunt zijn) dan springen zeker
de tranen zeker in uw ogen.
Eén troost voor Glennis: ze zingt
stukken beter dan Jenkins, maar
ja, dat doet de kat van mijn
buren ook al snel.
Prettig weekend!
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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.

Tal(c)entencampus?
De Talentencampus: waar kinderen onderwijs ontvangen dat aansluit
bij de specifieke behoeften en mogelijkheden en waarbij ieder kind zijn
of haar talenten kan ontwikkelen. Dat is ook de definitie van de Wet
Passend Onderwijs die in werking trad in augustus 2014.
In juli van dat jaar ontstond het
plan voor een talentencampus, een
haalbaarheidsonderzoek volgde.
Het streven was de school te openen
in schooljaar 2016-2017. Dit alles
verliep niet zo voorspoedig. Na
getouwtrek over de locatie kwam
Veltum als beste uit de bus, wat ons
overigens verbaasde. En het zou

dé ideale plek. Maar daar was geen
meerderheid voor. Het was te duur.
Nu, najaar 2018, is het angstig stil.
Er wordt met leerlingen ‘gesleept’ en
beterschap beloofd en staat het hele
plan wéér ter discussie. We vroegen
meteen een leegstandsprobleem
om opheldering in de raadsvergadeoplossen. Hoe zit het dan met de
ring van 18 september. De resultasamenwerking en de identiteit van de
scholen? Kan deze locatie een toename ten van de laatste informatieavond
voor raads- en commissieleden en
van verkeersbewegingen aan? Is dit
onderwijsbestuur zijn aanleiding om
een ideale omgeving voor de doelgroep? Later bleek er al te weinig plaats de plannen nog eens goed te doordenken, zei de wethouder. Financiën,
en zou een deel elders ondergebracht
leerlingenprognose en verdere mogeworden. Het St. Anna-terrein leek ons

lijkheden worden nu uitgewerkt in
cdrie scenario’s.
1. Wat kost verbouwing locatie
Keg/Coninxhof met inachtneming
van nieuwe parameters? 2. Wat kost
nieuwbouw op locatie met dezelfde
uitgangspunten? 3. Wat kost het als we
talentencampus loslaten en zouden
spreken over de huisvestingsopgaven die dan blijven liggen voor Keg/
Coninxhof, Focus en Spectrum? Het zou
onder andere door de bestuurswisseling, verkiezingen en coalitievorming
meer tijd hebben gekost dan voorzien.

Eind dit jaar, begin 2019, moet
er duidelijkheid zijn óf er überhaupt
een talentencampus komt of het plan
definitief in de prullenbak belandt.
Het begon ooit met ‘de Droom
van Venray’, waar men snel uit ontwaakte. Nu al jaren de belofte van
een talentencampus. Alstublieft,
in belang van deze kwetsbare kinderen, laten we snel een knoop doorhakken en doorpakken.
Laura Puts,
commissielid Leven VENRAY Lokaal

Begroting
Begin november behandelt de gemeenteraad van Venray de
gemeentebegroting voor het komende jaar. Dit is een belangrijke vergadering waarbij in grote mate het beleid van de gemeente voor volgend
jaar wordt vastgesteld. Bij de komende begroting worden bovendien de
eerste stappen gezet voor de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord
‘Een gezonde toekomst voor Venray’.
Het CDA Venray hanteert een
aantal belangrijke uitgangspunten bij
de begrotingsbehandeling. Voldoet
deze in voldoende mate aan onze
uitgangspunten, past het in ons
coalitieakkoord en zijn de financiële

uitgangspunten goed zonder de rekening naar de toekomst te verschuiven.
Dit zullen we bij de komende
begrotingsbehandeling ook weer
doen, waarbij we erop zullen letten dat we in deze economisch gun-

stige tijden onze reserves ophogen.
Het is wel goed te beseffen dat de
vrije speelruimte van een gemeente
relatief beperkt is. De OZB is de enige
belasting waar je als gemeente (binnen bepaalde kaders) zelf de hoogte
mag bepalen. Toch bepaalt de OZB
maar ongeveer 10 procent van de
begroting. De rest komt voor het
grootste deel van het Rijk middels
de Algemene Uitkering. Deze wordt
bepaald in Den Haag.
De begroting 2019 ziet er goed uit.

Belangrijke speerpunten van het CDA,
zoals verbetering van het veiligheidsgevoel en een verdere verduurzaming
van onze samenleving worden goed
opgepakt. Daarbij hanteren we alleen
de inflatiecorrectie voor de OZB.
De inwoners van Venray mogen verwachten dat het CDA Venray de begroting positief kritisch zal beoordelen en
indien nodig zullen we amendementen
(begrotingswijzigingen) indienen.
Toon Loonen, CDA Venray

Halloween Days

Heksen, spinnen, pompoenen
en spoken, speciaal voor de
jonge bezoekers voor wie de
avonden nog net iets te
spannend zijn.

Halloween Nights

8 scare zones, 80 karakters
en 35 attracties. Afgesloten
met een grootse vuurwerkshow. Gruwelijk mooi en
griezelig goed!

13, 17, 18, 19, 20 & 27 oktober

13 t/m 28 oktober
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15 VRAGEN

aan
Lot Manders

Standaardtijd
De Europese Commissie
heeft besloten dat we niet
meer van zomer- naar wintertijd gaan en andersom.
Ze zeggen dat het niet logisch
is om de klok steeds te verzetten en ze willen één standaardtijd. Ik snap de keuze.
Er kunnen nogal wat problemen ontstaan de dag nadat
de klok is verzet. Sommige
personen hebben zoveel last
van hebben van het verschil
dat hun hele lichaam weer
moet wennen. Maar waar
zouden we voor moeten
kiezen?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lot Manders
13 jaar
Venray
Raayland College

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb eigenlijk twee favoriete hobby’s, mag dat ook? Ik hockey drie keer
per week met MC1 van MHCV en ik
dans twee keer per week bij de selectiegroep Cherry van Dizzy. Ik vind het
allebei heel leuk om te doen en ik kan
het ook nog goed combineren met
school.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Alle tijden van het jaar zijn leuk, ieder
seizoen heeft iets bijzonders. In de
lente ben ik jarig, ’s zomers is het lekker weer, kun je zwemmen en heb
ik lekker lang vakantie. In september,
de herfst, beginnen hockey en dansen
weer en vind ik het lekker om weer
een trui aan te doen. ’s Winters speel
ik graag zaalhockey en kan ik lekker
met de hond in de sneeuw ravotten.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Ik ben heel slecht in smoesjes, ik ben

eigenlijk heel eerlijk. Eén ding dan
misschien...ik ben een slechte drinker.
Ik word hier vaak aan herinnerd en
dan kan ik wel eens met een smoesje
zeggen dat ik heb gedronken, maar
dan heb ik dat eigenlijk niet.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Ook hier ga ik voor twee. In de zomer
heb ik graag een jurk of een rokje aan
en in de winter een lekkere trui.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik heb altijd heel veel buiten gespeeld
en ik ben nog steeds graag buiten.
Als klein meisje heb ik veel met Little
People gespeeld, volgens mijn moeder speelde en vertelde ik dan hele
verhalen van dingen die ik thuis of
ergens anders had gezien, gehoord of
meegemaakt. Op de basisschool stond
afspreken met vriendinnen met stip op
nummer 1.
Als je een topsporter zou zijn waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik graag Ellen Hoog willen
zijn, een tophockeyster dus.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik vind het leuk om te reizen en op

vakantie te gaan maar voor mij hoeft
dat niet heel ver weg te zijn. Als ik
maar kan kletteren en canyoning kan
doen, dat vind ik supervet, een actieve
reis dus.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik ben het chocolaatje van de familie.
Niet omdat ik nou zo veel chocolade
eet, al vind ik dat wel lekker. Maar ik
word ’s zomers snel bruin en zelfs in
de winter ben ik niet wit. Dat was ik
al als baby, als ik in de wandelwagen
buiten in de schaduw lag.
Wat is je droombaan?
Dat weet ik nog niet precies, gelukkig heb ik nog veel tijd om na te
denken. Wat ik wel weet, is dat ik in
ieder geval iets met kinderen wil gaan
doen.
Heb je een bijnaam?
Vroeger, als mensen me ‘Lotte’
noemden, zei ik altijd heel stellig “Nee, ik ben Lot!”. Ik word vaker
‘Lotje’ genoemd, dat is altijd heel lief
bedoeld. Mijn vriendinnen noemen
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Ik houd wel van een feestje of
chillen met vriendinnen. Ik pas ook
vaak op, op vrijdag- of zaterdagavond, dat vind ik ook leuk om te
doen.
Wie is je grote voorbeeld?
Pfieuw, dat is een moeilijke vraag.
Ik ben wie ik ben. Ik leer veel van
mezelf en van de mensen om mij
heen. Van alles wat ik zie en hoor,
doe ik díe dingen, die bij mij passen,
die ik leuk vind en die goed voelen.
Dat kan van pap en mam zijn, van
mijn broer en twee zussen, van mijn
vriendinnen, van mijn trainers, van
mijn leraren...
Wie kent jou het beste?
Ik denk dat ik mezelf het beste ken,
of Puck, onze hond, zij weet ook alles
van mij.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Heel veel mensen krijgen van mij een
kus.
Wat wil je nog graag leren in het
leven?
Ik zou graag nóg meer willen durven:
girlpowerrrrr!

Als we zouden kiezen voor
een zomertijd wordt het minder
snel donker en pas later koud.
Dat zou op zijn beurt dan weer
betekenen dat we op licht en
gas besparen. Maar toch zou
mijn keuze uitgaan naar een
permanente wintertijd. In de
winter worden de hoogste
cijfers van depressie gemeten.
Dit komt omdat er minder
zonlicht is en dus veel minder
‘dag’. Als we zouden kiezen voor
zomertijd wordt het ’s avonds
nog eerder donker in de winter
dan dat het nu al doet.
Er bestaat een kans dat de
depressiecijfers dan nog meer
gaan stijgen.
Uiteindelijk gaat het niet
alleen om Nederland, maar ook
om de landen om ons heen.
Als wij geen rekening houden
met de standaardtijd die bijvoorbeeld Duitsland en België
gaan kiezen kan dat voor grote
problemen zorgen in de handel.
Of voor mensen die werken in
het buitenland en ineens met
andere tijden rekening moeten
gaan houden.
Het gaat nog een heel gedoe
worden en ik ben benieuwd hoe
alles uit gaat pakken.
Anne

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
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Enquête over toegankelijkheid
van Venray
Vrijwilligers van het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) houden op vrijdag 5 oktober, tijdens de koopavond, tussen 17.00 en 21.00 uur een enquête onder het winkelend publiek in Venray. De enquête heeft te
maken met toegankelijkheid.
Het GPV wil de aandacht
vestigen op het feit dat mensen met
uiteenlopende beperkingen soms
tegen belemmeringen aanlopen als
ze, net als iedereen, hun vrije tijd naar
eigen keuze willen invullen. Denk aan
ontoegankelijke cafés, restaurants
en festivals, natuurgebieden die
niet toegankelijk zijn voor mensen
in een rolstoel of scootmobiel,
onbegrijpelijke informatie op websites

en personeel dat niet goed weet
hoe ze kunnen meedenken met
oplossingen voor mensen met een
beperking of een chronische ziekte.
Door middel van de enquête gaat
het platform op zoek naar de mening
van de Venrayse bevolking over
toegankelijkheid.
Het gaat bij de enquête om de
mening van de Venrayse bevolking
over toegankelijkheid. Wat gaat er

goed? Wat kan worden verbeterd?
Het GPV wil dit aan de hand van
enkele vragen duidelijk krijgen.
Naast de vrijwilligers gaan ook
burgemeester Hans Gillissen en
wethouder Anne Thielen van
17.15 tot 18.15 uur meehelpen bij het
enquêteren. “Hiermee onderstrepen
zij dat ook de gemeente Venray zich
wil inzetten voor een Toegankelijk
Venray voor Iedereen”, aldus het GPV.

Presentatie over Oekraïne
in Venray
In wijkcentrum ‘t Stekske in Venray geeft Cor van Dijk uit Venray van stichting Go4UkrainEco op woensdag
10 oktober een presentatie over zijn reizen naar Oekraïne. De presentatie begint om 14.00 uur en duurt tot
ongeveer 16.15 uur.
De presentatie wordt
georganiseerd in samenwerking met
de ouderenvereniging Ons Genot in
Landweert. Cor, die al sinds 2008
in Oekraïne komt, bezoekt het
land jaarlijks en is kriskras door

het land gereisd. Om de bezoekers
van de presentatie het land en
zijn inwoners beter te laten begrijpen,
gaat Cor tijdens het eerste deel
van de presentatie ook in op de
vroege geschiedenis tussen 750 en

1200 en op de roerige dagen in de
vorige eeuw.
In het tweede deel vertelt hij over
zijn eigen ervaringen en nodigt hij de
bezoekers uit Oekraïne ook eens te
bezoeken.

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?
MET PASSIE BIJDRAGEN AAN DE ULTIEME TUINBELEVING
Arie Bouman Kwekerij behoort tot de top van Nederlandse rozenkwekerijen.
Naast de meer dan 250 eigen soorten struik-, klim- en stamrozen worden ook
licentiesoorten van alle belangrijke rozenveredelaars in de wereld gekweekt
en gedistribueerd. Sinds een jaar is Arie Bouman Kwekerij ook kweker van
hortensia’s onder de licentie Endless Summer. Vanaf het najaar 2018 gaan
wij met onze hortensia’s over naar een locatie in Meterik (Horst). Om alles
in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste
collega’s voor de onderstaande functies.

Bedrijfsleider Hortensiakwekerij

Medewerker Hortensiakwekerij

Een veelzijdige baan waarbij je samen
met je collega bedrijfsleider garant staat
voor een topproduct. Taken o.a.
organiseren en delegeren van de
werkzaamheden, stimuleren van jouw
team, controleren kwaliteit van
uitgevoerde werkzaamheden, zorgen
voor algehele netheid op de kwekerij en
materiaalbeheer, doen van
verbetervoorstellen ten behoeve van
product en proces, bestellingen
klaarmaken voor onze klanten,
gewasverzorging en gewasbescherming.

Een veelzijdige baan waarbij je je
handen uit de mouwen steekt. Taken o.a.
bestellingen klaarmaken op de afdeling
kwekerij, potten van hortensia’s,
bijsteken van foto-etiketten, op afstand
zetten en sorteren van planten, snoeien,
water geven en gewasbescherming.

40 uur p/w

40 uur p/w

Deze vacatures zijn voor onze locatie in Meterik (Horst). Voor de volledige
functieomschrijving en online solliciteren ga je naar werkenbijariebouman.nl.
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet!

www.werkenbijariebouman.nl

verenigingen 13
Limburgse Molendag
De jaarlijkse Limburgse Molendag vindt dit jaar plaats op zondag
7 oktober. In de molen ‘Koren op de Molen’ in Merselo worden in het
kader daarvan verschillende activiteiten georganiseerd. De molen is
geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
Er zijn optredens van drie koren:
Logeko uit Overloon, Djambo uit
Venray en De Liederentafel uit
Venray zorgen voor de muzikale
ondersteuning van de Molendag.
Tussen 12.30 en 16.00 uur wordt er
onder in de molen gezongen.
Behalve de muziek zijn er de hele

dag rondleidingen door de molenaars, die laten zien hoe de molen
van binnen werkt en hoe er van
graankorrels meel wordt gemaakt.
Bij voldoende wind draait de molen
bovendien. Op het overdekte terras
is er ruimte voor een drankje en is er
zelfgebakken appeltaart.

SMT Oostrum organiseert Magnifique
Muziekvereniging SMT Oostrum bestaat dit jaar 100 jaar en dat laat
de vereniging niet onopgemerkt voorbij gaan. Er zijn al verschillende
activiteiten geweest en de muziekvereniging sluit het jubileumjaar op
zaterdag 3 november af met het evenement ‘Magnifique’ in de
Evenementenhal in Oostrum.
Tijdens Magnifique komen op drie
podia verschillende muziekstijlen
voorbij, variëren vand pop en rock tot
bekende meezingnummers en jazzy
en blues ritmes. Diverse artiesten,
waaronder Lex Uiting en Frans Pollux,
staan op de playlist. Een speciaal voor

dit evenement opgericht projectkoor
treedt op en dansers van Danshuis
Venray verzorgen onder leiding van
Myrna van Rens een dans. Het programma begint om 20.00 uur.
Meer informatie over Magnifique
is te vinden op www.smtoostrum.nl

artens
tandartspraktijk

Tandartspraktijk Martens

is geopend!

Recent is de praktijk overgenomen van dhr. C.L.P. Beurskens.
Tandartspraktijk Martens is een praktijk voor het hele gezin,
met extra aandacht voor preventie. Want veel ongemakken
zoals gaatjes en tandvleesontsteking kunnen voorkomen
worden door de juiste maatregelen te treffen.
Wij vinden een prettige sfeer, persoonlijke aandacht en
kwaliteit erg belangrijk. Ons team van tandartsen, (preventie-)
assistenten en mondhygiënist staat voor u klaar om u de juiste
zorg te bieden.
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden bij Tandartspraktijk Martens?
Bel dan naar telefoonnummer 077 398 62 27.
Wij heten u van harte welkom!

Tandartspraktijk Martens
Gebroeders van Doornelaan 3A, 5961 BA Horst • Tel: 077 398 62 27
E-mail: info@tandartspraktijkmartens.nl

www.tandartspraktijkmartens.nl
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Oostrum kopje onder in hectische wedstrijd
SV Oostrum leed in een chaotisch duel op zondag 30 september een 1-2 thuisnederlaag tegen nieuwkomer
America in de vierde klasse G. Arbiter Gijs Rongen uit Merselo had in de slotfase zijn handen meer dan vol aan de
pittige tweestrijd. In de blessuretijd werd Oostrum-captain Marwin Hermans uit het veld gestuurd.

groot keepersprobleem door drie
blessuregevallen, al drie keer redding
brengen. Vlak voor rust nam America
toch de leiding door een treffer van
Roy Theeuwen, 0-1. Direct na de pauze
verdubbelde Koen Houben met een
prachtige uithaal de voorsprong, 0-2.
“Die tegengoals vielen op het verkeerde moment”, vond Ron Spruit.
“Verdedigend stonden we ook niet
goed.”
Oostrum moest in de achtervolging maar stuitte op de stugge
geel-zwarte defensie. Angelo van
Mil (ex-Venray) stichtte gevaar uit
een vrije trap. America-sluitpost Nick
Roelofs liet de bal los waarna Chris
Wilschut scoorde. Er ontstond een

opstootje. Leidsman Rongen annuleerde de treffer en trok geel voor
Wilschut (foto) vanwege het aanvallen
van de keeper. Marwin Hermans kreeg
de rode kaart na een overtreding op
Pim Poels. “Hij kwam net te laat en
hij raakte me lichtjes aan”, reageerde
Poels. “Die rode kaart vond ik wel
wat overdreven.” Marwin Hermans
snapte er niets van. “Ik weet echt niet
waarom ik eraf moest.”
Met tien man bleef Oostrum het
vijandelijke doel bestoken. Chris
Wilschut werd gevloerd binnen de
beruchte lijnen en de bal ging op de
stip. Angelo van Mil schoot raak vanaf
elf meter, 1-2. Direct daarna klonk het
eindsignaal.

Fanclubdag
Wout Poels
“We hadden geen antwoord op
het snelle, fysieke spel van America”,
concludeerde verliezend trainer Ron
Spruit. “De wedstrijd werd vaak
ontregeld, waarbij de scheidsrechter
niet sterk optrad.” De aangeslagen
Oostrumse ploeg zocht na afloop snel

het kleedlokaal op. De spelers van
America vierden buiten voor de
kleedkamerdeur de onverwachte
zege. “Voor deze uitslag had ik vooraf
getekend”, zei de opgetogen Americatrainer Noud Janssen uit Venray.
“Oostrum en Heijen reken ik tot de

titelfavorieten.” Oostrum wist de
geslaagde ouverture bij SVEB (2-4
winst) geen passend vervolg te geven.
De thuisploeg had vaak balbezit, maar
America was veel dreigender. In het
eerste kwartier moest jeugddoelman
Fer van Rooij, Oostrum kampt met een

De jaarlijkse fanclubdag van SKY-toprenner Wout Poels uit
Blitterswijck vindt plaats op zondag 7 oktober. Op en rond het dorpsplein van Blitterswijsk en in clublokaal café De Zwart zijn voor jong en
oud vele activiteiten georganiseerd door de fanclub van Wout Poels.

Oranje Wit wint van
De Horst
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Korfbalvereniging Oranje Wit uit Leunen speelde zondag 30 september een thuiswedstrijd tegen De Horst uit
Groesbeek. De ploeg uit Leunen won met 6-4.
Na de verloren wedstrijd van
vorig weekend was Oranje Wit vastbesloten om de punten in eigen huis
te houden. In de thuiswedstrijd werd
gespeeld tegen De Horst. Bij Oranje
Wit ontbrak in de eerste fase van de
wedstrijd een beetje de felheid en
snelheid waardoor het openingsdoelpunt werd gemaakt door De Horst.
Na 10 minuten spelen kwam Oranje
Wit beter in de wedstrijd en wist ook
de korf te vinden. Tot 2-2 verliep de
score om en om. Door de thuisploeg
werd goed gekorfbald, De Horst cre-

ëerde wel kansen, maar was niet
scherp in de afronding waardoor
Oranje Wit een gat kon slaan van vier
doelpunten: 6-2. Dit was tevens de
ruststand.
Bij beide teams ontstonden voldoende kansen, deze werden echter door Oranje Wit niet verzilverd.
De gasten uit Groesbeek hadden ook
moeite met het scoren van doelpunten, mede door het goede verdedigingswerk van Oranje Wit. Toch wist
De Horst dichterbij te komen tot 6-4. In
de slotfase van de wedstrijd leek het

nog spannend te worden, omdat de
tegenstander een aantal goede kansen kreeg maar deze niet scoorde. Het
is Oranje Wit dus niet gelukt om in de
tweede helft tot scoren te komen. De
eindstand die op het scorebord stond
na twee keer 30 minuten spelen, was
6-4. De punten zijn in Leunen gebleven. Volgende week speelt Oranje Wit
tegen Klick’15 in Wilbertoord.
De doelpunten werden gemaakt
door Anne Weijs, Aniek Drabbels,
Dionne Drabbels, Maureen Drabbels,
Janne Gellings en Steffie van Rooij.

Onnodig verlies
van Venray in Heeze
SV Venray leed zondag 30 september op bezoek bij nieuwkomer Heeze een onverdiende 3-2 nederlaag in de
eerste klasse D. Twee individuele fouten braken de rood-witten uiteindelijk op.
Trainer Frans Koenen had zijn
winnende elftal van een week eerder
op een plek gewijzigd. Robert
Willemse keerde terug in de basis en
Jeroen Vullings begon op de bank.
Venray kwam al vrij snel op achterstand. De Brabanders profiteerden van
een foutieve terugspeelbal in de
defensie, 1-0. Na ruim een halfuur
leed Venray balverlies op het middenveld. En opnieuw strafte Heeze de

misser doeltreffend af, 2-0.
In de tweede helft creëerde de
Venrayse ploeg een groot veldoverwicht. Bram Vievermans mocht vlak
buiten de zestien aanleggen voor
een vrije trap. Vievermans krulde de
bal fraai over de muur in het doel,
2-1. Venray joeg op de gelijkmaker
en kreeg een kwartier voor tijd een
strafschop. De ingevallen Stan Kersten
werd gevloerd en Armend Shala

scoorde vanaf de penaltystip de 2-2
gelijkmaker. De Venraynaren leken op
weg naar de winst maar de winnende
treffer viel even later aan de overzijde, 3-2. Daarbij liep doelman Dirk
van Enckevort een hoofdwond op en
hij moest zich laten vervangen door
Sam Stiphout. In de stand kwam geen
verandering meer waardoor Venray
de drie punten in Heeze moest achterlaten.

Wout Poels tijdens de beklimming van de muur van Hoei
Nieuw is dit jaar dat op het
dorpsplein een mobiele MBXcrossbaan, een zogeheten pump
track, wordt opgebouwd waar jong
en oud onder toeziend oog van
instructeurs een rondje mag wagen.
Bulten en kuilen volgen elkaar snel
op. “Het is voor jong en oud van elk
niveau een enorme kick om te
ervaren hoe het is om over een pump
track te rijden”, aldus de organisatie.
’s Morgens begint de fanclubdag
om 11.30 uur met een E-bike Dekkers
tweewielertocht gevolgd om 12.00
uur met een toertocht van 60 kilometer met Wout Poels. Deelnemers
moeten hiervoor een racefiets en
helm hebben. Het feestprogramma
start om 14.00 uur op het dorpsplein
en wordt gepresenteerd door Kevin

Wolters. Er is een springkussen, meet
en greet met Wout Poels, huldiging
door wethouder Anne Thielen van
Venray en de bekende quiz ‘wie
wordt fan van het jaar’.
Eén van de hoogtepunten van de
fanclubdag is de traditionele kinderrace Rondje Blitterswijck, rond 15.30
uur. Kinderen tot en met groep 8
mogen op steppen, driewielers en
(loop)fietsen meedoen en samen
met Wout Poels enkele rondjes rond
de kerk fietsen. “Het gaat niet om
winnen. Meedoen is belangrijker dan
winnen”, is het credo van de fanclub. In café De Zwart, het clublokaal
van de fanclub, worden filmbeelden
getoond met hoogtepunten van het
afgelopen seizoen van SKY renner
Wout Poels. De entree is gratis.
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Venrays talent
8

Jong sporttalent: Tim Jeuken

De gemeente Venray heeft een enorm gevarieerd sportaanbod, van voetbal en korfbal tot handboogschieten en paardrijden. Ook aan talenten is er in de gemeente geen gebrek. In deze serie komen jonge
sporttalenten uit de gemeente Venray aan het woord en vertellen ze over hun sportcarrière. Deze week
zaal-en veldvoetballer Tim Jeuken (15) uit Leunen.

Met het zaalvoetbalteam Lake
Valley Onder 19 werd Tim in mei
Nederlands kampioen. Daarnaast
werd hij in augustus 2017 tijdens
het jeugdzaalvoetbaltoernooi in
Venray uitgeroepen tot beste speler van het toernooi in de categorie onder 17 jaar. In totaal is hij
vier of vijf dagen in de week met
voetbal bezig, wat voor hem nog
prima te combineren is met school.
“Op dinsdag, donderdag en af en
toe vrijdag, train ik op het veld met
SV Venray en we spelen op zaterdag een wedstrijd. Op zondag speel
ik met mijn zaalvoetbalteam Lake
Valley een wedstrijd of wanneer
we geen wedstrijd hebben trainen
we samen met Lake Valley 1.”

‘Zaalvoetbal is anders
dan veldvoetbal’
In het zaalvoetbal gaat het
er anders aan toe dan op het

veld geeft hij aan. “In het zaalvoetbal gelden er andere regels dan bij
veldvoetbal. De bal is anders, er
wordt gespeeld met een zogenaamde
‘plof’-bal. Het veld is kleiner (ongeveer 40 bij 20 meter, red.) en de
teams bestaan uit vier veldspelers en
een keeper.” Bij zaalvoetbal mag er
door gewisseld worden. Vaak wordt
je na 10 minuten gewisseld, om er 10
minuten later weer in te komen. Ook
de speelduur is korter. Dat is namelijk
twee keer 25 minuten tegenover twee
keer 45 minuten op een grasveld.
“Omdat in de zaal een kortere tijd
gespeeld wordt, zorgt dit ervoor dat
er meer spanning is en dat er meer
gebeurt. Het is ook veel vermoeiender, omdat je met een kleiner team
bent en het spel sneller gaat. Je hebt
een vaste plaats in de opstelling, maar
door het spel kom je op alle plaatsen in het veld te spelen.” Tim geeft
aan dat hij links aan de zijkant speelt.
“Ik speel links midden, waarbij ik

volgende “Lake Valley heeft geen
team die in de Onder 19 competitie uitkomt. Veel jongens spelen al in
Lake Valley 1. Deze jongens aangevuld
met twee jongens Onder 17, waaronder ik vormden we Lake Valley Onder
19. We speelden de finale wedstrijd
in Purmerend tegen ASV Lebo uit
Amsterdam. In het begin van de wedstrijd tegen het sterke Lebo was het
erg lastig. Maar tegen de verhouding
in, kwamen we op een voorsprong van
1-0, gescoord door mij. Dat was tevens
de ruststand. Na de rust kwam Lebo
sterk op en werd het al snel 1-1, Lebo
drong aan en ging op zoek naar de
voorsprong. Maar met een messcherpe
counter, kon ik voorzetten en scoorde
Willem de 2-1. ASV Lebo zette druk,
waardoor wij meer ruimte kregen en
Fabian vanaf onze eigen helft over de
keeper schoot en de 3-1 kon maken.

Hierdoor leek de wedstrijd beslist,
maar ASV Lebo maakte vlak voor
tijd de 3-2. Waardoor het de laatste
minuten van de wedstrijd nog ontzettend spannend werd. Uiteindelijk
klonk dan het fluitsignaal en mochten we met trots de kampioensschaal en de medailles in ontvangst
nemen. Het was mijn eerste NK en
dat is super mooi als je dat wint.”

‘Ik wil verder
komen’
Daarnaast is Tim ook geselecteerd voor het Nederlands zaalvoetbalteam Jong Oranje Onder 19 jaar.
Het is een begin van een verwezenlijking van zijn droom om in het
Nederlands team te komen. “Ik wil
hier zeker verder in komen en meer
bereiken”.

zowel verdedigend als aanvallend
voetbal.” Doordat de ondergrond
anders is, komt er bij zaalvoetbal minder fysiek contact kijken. Zaalvoetbal
is populairder aan het worden, omdat
veel jongens hun techniek zo kunnen
verbeteren.
Tim speelt nu ongeveer zes jaar
zaalvoetbal en 11 jaar veldvoetbal.
“Zes jaar geleden deed ik met mijn
veldvoetbalteam, destijds speelde ik
bij SV Leunen, mee aan een zaalvoetbaltoernooi van Lake Valley. Hier werden spelers gescout en kreeg ik een
uitnodiging om een aantal weken mee
te trainen in de zaal. Ik mocht toen
blijven en kwam in de D1 van Lake
Valley te spelen. Dat heet nu Onder 13.
C1 is Onder 15 jaar, B1 Onder 17 jaar,
daar speel ik nu in.” De volgende stap
naar het eerste herenteam heeft Tim al
gemaakt, hier heeft hij al verschillende
wedstrijden meegespeeld.
Over het Nederlands kampioenschap in Purmerend vertelt Tim het

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

Matig spel

SVOC wint zonder overtuiging
Door: korfbalvereniging SVOC
Het eerste team van korfbalvereniging SVOC uit Oirlo en Castenray speelde zondagmiddag 30 september
tegen JES uit Venhorst. SVOC speelde matig, maar won wel met 13-8.
SVOC speelde donderdag
27 september haar eerste
bekerwedstrijd tegen SPES. Dat het
een zware pot zou worden was
duidelijk, maar SVOC deed als ploeg
zeker niet onder. De meiden hebben
erg hard gestreden en goed spel laten

zien dat resulteerde in een zeer sterke
pot die ze uiteindelijk hebben verloren
met 16-22. Deze goede sterke lijn
van donderdag moesten ze op deze
zonnige zondag doorzetten tegen
tegenstander JES. SVOC kon echter
niet doorpakken en er werd de eerste

helft matig korfbal neergezet. Geen
goede duidelijke communicatie, het
maken van verkeerde keuzes en het
niet afronden van de kansen waren
de oorzaak. JES profiteerde hiervan
door op 2-0 voorsprong te komen.
Dit hebben ze uiteindelijk voor de rust

nog om kunnen buigen in een 4-6
voorsprong.
In de rust werden ze even goed
wakker geschut. De beleving op het
veld ontbrak, waar het spel onder
leed. Dit heeft het team de tweede
helft beter opgepakt. Er werden
betere kansen gecreëerd, er was meer
beleving op het veld en de kansen
werden afgemaakt. Hierdoor kwamen
ze op een voorzichtige voorsprong

van 6-11, maar konden niet echt
doordrukken. Daar waar JES de vrije
worpen en strafworpen meekregen,
werden ze aan de kant van SVOC
niet altijd meegegeven. Frustrerend,
maar al met al hebben ze de tweede
helft meer SVOC kunnen laten zien en
hebben ze de winst kunnen pakken,
8-13. Linda scoorde vijf keer, Rian
vier keer en Femke, Marloes, Kelly en
Aniek ieder één keer.
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CIOS-studenten

Sportprojecten bij Joutou
in Venray
CIOS-studenten Lissa Philipsen, Sven Beurskens en Renee Wijnhoven starten voor hun examenjaar met drie
projecten in Venray: ouderengym, kinderfitness en kinderbuikdans. In sport-zorgcentrum Joutou hopen zij zo
ouderen en kinderen aan het sporten te krijgen.

Lissa, Sven en Renee studeren
Orthobewegingsagogie aan het CIOS te
Sittard. Na twee jaar ervaring op gedaan
te hebben binnen sporten en lesgeven,
kwamen zij voor hun examenjaar op het
idee voor de projecten. “Wij organiseren
dit, omdat we sporten meer centraal
willen zetten. We vinden dat sporten
voor iedereen is en op deze manier
willen wij de mensen in Venray graag de
mogelijkheid bieden om te kunnen
sporten op een leuke en verantwoorde
manier!”
De ouderengym is bedoeld voor
mensen van zestig jaar en ouder. Tijdens

de ouderengym worden geholpen bij het
verbeteren van de lenigheid, conditie
en balans. Daarvoor hebben de studenten verschillende oefeningen opgesteld.
“Niet al te moeilijk, maar waarbij je wel
merkt dat je gesport hebt”, aldus de
drie. De ouderengym start iedere donderdag van 9.00 tot 10.00 uur.
Kinderfitness laat kinderen de
mogelijkheden zien die fitness te bieden heeft voor de jeugd. Zo kunnen de
kinderen op een actieve manier hun
lichaam fit houden. Er wordt rekening
gehouden met de groei van kinderen,
zodat er geen overbelasting van het

lichaam ontstaat. Ook wordt er samen
met de kinderen en ouders aan eventuele hulpvragen gewerkt. “Zo willen
we het maximale uit ieder kind halen.”
De lessen kinderfitness zijn op woensdagen van 15.00 tot 16.00 uur.
Het laatste project is kinderbuikdans,
waarmee de studenten kinderen de
mogelijkheid willen bieden om kennis
te maken met deze nog niet zo bekende
dansstijl. De kinderen leren hier dansjes
en er wordt ook kennis gedeeld over
buikdansen en aan de techniek gewerkt.
De lessen vinden plaats iedere vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek voor de volgende functie:

ALLROUND VERSPANER SERVICEAFDELING m/v
Je bent als allround verspaner van onze serviceafdeling
in staat om geheel zelfstandig de machines te bedienen
en betreffende onderdelen te vervaardigen of te
repareren. Je hebt ervaring met het bedienen van zowel
conventionele als CNC-machines.
• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met
vanzelfsprekend voldoende kennis van tekening lezen.
• Ervaring met bedienen van conventionele en CNC-machines
• Je bent probleemoplossend
• Je beschikt over de nodige materiaal- en
gereedschapskennis
• Je werkt nauwgezet, flexibel en gedreven
• Teamplayer

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen
een gedreven team, waarbij jouw mening zeer
gewaardeerd wordt. Zie ook onze website: www.
vullings-horst.nl
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden en een gezellige werksfeer.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact
op met de heer G. Custers 077-3961809 of stuur je
sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

Eerste thuisoverwinning voor Jumpers
Door: Dirk Laurensse, basketbalvereniging Jumpers
De thuiswedstrijd tegen Almonte uit Eindhoven stond voor het
eerste team van Jumpers zaterdag 29 september op het programma.
Na de verliespartij van twee weken eerder voor eigen publiek hadden
de mannen uit Venray wat goed te maken. Dat lukte uitstekend en de
Eindhovenaren werden met een 68-45 nederlaag naar huis gestuurd.
Opvallende naam bij Jumpers
was die van Peter Hoeijmakers die
zijn eerste wedstrijd van het seizoen
speelde. Afwezig waren Maarten
Wijnen en Justin Gommans. Door
het niet komen opdagen van de
scheidsrechters begon de wedstrijd
een kwartier later dan gepland.
Het waren coach Sinpat Kapriloglu
en voorzitter Mirko Antheunisse die
ervoor zorgde dat de wedstrijd toch
door kon gaan. Jumpers begon slecht
aan de wedstrijd en de mannen uit
Venray hadden het vizier totaal niet
op scherp staan. Na een paar minuten keek de thuisploeg al tegen een
achterstand aan en was het Maarten
Steffers die met twee scores zorgde
dat de achterstand minimaal bleef.
Een time-out, waarin Jumpers het
vizier weer op scherp moest krijgen, kreeg het tegengestelde effect.
Het waren de mannen uit Eindhoven
die de voorsprong uitbreidden tot
acht punten, 11-19. Het tweede
kwart begon Jumpers, met een
teruggekeerde Peter Hoeijmakers,

beter aan de wedstrijd en de achterstand werd teruggebracht naar twee
punten. Vervolgens was het Almonte
dat met onder andere twee driepunters weer de leiding nam. De laatste
paar minuten kreeg Jumpers de overhand en bracht de achterstand weer
terug tot drie punten. De ruststand
was 27-30.
Na rust was het Jumpers dat
de wedstrijd naar zich toe trok.
Mede door twee scores van Steffan
Claessens en één driepunter van
Claudio Mendes nam Jumpers een
voorsprong van elf punten. Almonte
kwam nog één keer terug, maar dit
kwart werd duidelijk gewonnen door
Jumpers, 49-37. In het laatste kwart
kwam Jumpers niet meer in gevaar
en was het langzaam de voorsprong
aan het vergroten. In dit kwart waren
het Denny Janssen en Ralf Claessens
die hun naam op het scoringsformulier zetten. Daarnaast was het Peter
Hoeijmakers die met acht punten in
dit kwart liet zien dat hij terug was.
Eindstand: 68-45.

Dubbelslag voor
Henk de Klein
Henk de Klein, de vaste vooropschutter van de schutterij ’t Zandakker
Gilde Sint Jan Venray won zondag 30 september zowel het algemeen
kampioenschap van de schutterij, als de Piet Lenssen Memorialbeker.
Henk de Klein won het
kampioenschap met 82 schoten.
Ron Linders werd tweede met
81 schoten. Na kaveling werd Alex
Lamers derde met 53 schoten.
Bij het jeugdkampioenschap won
Silke Krijnen met 15 schoten,
gevolgd door Lisa van Lierop met

12 Schoten en Gwen Jacobs met
11 schoten. Bij de Piet Lenssen
Memorialbeker liet Henk de Klein
met 96 schoten en 76 kavelschoten
Woutera Lamers-Flinsenberg achter
zich, die 96 schoten en 44 kavelschoten had. Derde werd Giel Krijnen
met 96 schoten en 37 kavelschoten.

ActiveRooy wint in
Sint Anthonis
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste herenteam van volleybalvereniging ActiveRooy uit Venray
won zaterdag 29 september met 3-1 van SOMAS/Activia uit Sint Anthonis.
Op de tweede competitiedag
kwam ActiveRooy H1 uit in 3de
klasse H tegen SOMAS/Activia H1.
Na een kleine vertraging kon dit
spektakelstuk van start gaan in de
Activiahal in Sint Anthonis. Na een
scherp begin van aanvallers van
buitengewone klasse stonden de
Rooyse superlatieven al snel op een
voorsprong en wisten de eerste set
probleemloos binnen te hengelen,
19-25. Het beduidend jeugdigere
SOMAS/Activia bleek echter veerkrachtig. Het wedijverde zich sterk
terug in de tweede set en verraste
het in euforie verkerende Active.

SOMAS/Activia pakte de set met het
kleinst mogelijke verschil, in een
voor het publiek zeer aantrekkelijk
setje volleybal, 25-23. Na dit hoogstandje van sportieve klasse werden alle neuzen aan Venrayse kant
weer parallel gezet en kon er door
uitstekend verdedigend werk van de
groepsnestor (H. Lomme) en aanvallend werk van benjamin van de
groep (B. van der Markt) het verzet
van Sint Anthoniaanse zijde gebroken worden, waarna de derde set
(22-25) en vierde set (17-25) relatief
eenvoudig verzilverd konden worden.

en zo 17

04
10

GEPLUKT Suzanne Pijpers
thuis in haar eigen inrichting terugkomt. Maar ze kon zich niet vinden in
het maken van tekeningen en moodboards die met het werk gepaard gingen, dus liet ze het voor wat het was.
“Ik ben een doener; het moet meteen goed voelen, waarna ik er meteen mee kan beginnen. Dus het eerste
moeten maken van tekeningen gaat
me niet snel genoeg”’, laat ze weten.
Tegenwoordig is ze zzp’er en heeft ze
een eigen bedrijf in het workshops
in het ontwerpen en vervaardigen
van sieraden, taarten en mozaïeken.
“Van jongs af aan heb ik zelf altijd al
eigen sieraden gemaakt en heb ik
ze kleinschalig verkocht, zoals op de
markt tijdens Koninginnedag. Nu heb ik
mijn eigen ruimte achter het huis waar
ik meteen aan de slag kan als ik een
idee heb.” Ze heeft er geen studie voor
gevolgd. Alle vaardigheden hiervoor
heeft ze zelf opgedaan door vroeger
veel boekjes te lezen over bepaalde
technieken. Via werk bij een juwelier is
ze er aan gewend geraakt om met tangetjes te werken.

‘Ik wil altijd winnen’

Ze is een rasechte geboren en getogen Amsterdamse, maar ondertussen woont ze al zeventien jaar in Leunen. Ze houdt van de gastvrijheid van
Limburgers, ze vindt het heerlijk om met kleuren bezig te zijn, maar voor haar kan niets tippen aan het maken van verre reizen. Een vrijheid die ze
heeft als zzp’er. Deze week wordt Suzanne Pijpers (50) uit Leunen geplukt.
“Wij Amsterdammers zijn heel
open en direct”, vertelt Suzanne.
“We zeggen alles wat we denken, terwijl Limburgers daar omheen kunnen
draaien. Daar heb ik heel erg aan moeten wennen in het begin, want ik zeg
zelf geregeld wat ik denk. Ik ben wat
dat betreft lekker mezelf gebleven.”
Een onderdeel waar de Limburgers

voor haar in uitblinken, is gastvrijheid.
“Ik stond er van te kijken hoe gemakkelijk je hier uitgenodigd wordt om te
blijven eten. In Amsterdam is dat niet
zo: daar wordt er al snel naar gekeken
of ze dan wel genoeg in huis hebben,
terwijl in Limburg alles gedeeld wordt
wat ze in huis hebben.” Hoewel ze
daarbij wel zichzelf de vraag stelt of

PUZZEL

Al 33 jaar samen

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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dat alleen bij de familie van haar man
Theo zo is, of dat dat overal zo het
geval is. “Ik was het in Amsterdam
in ieder geval niet gewend”, lacht
ze. Maar boven alles vindt ze de rust
die ze hier in Leunen heeft heerlijk.
“In Amsterdam woont nog altijd mijn
familie, dus ik kom daar met regelmaat. Het is daar zo ontzettend druk,
dat ik het heerlijk vind als ik weer in
Leunen thuiskom. Ik hou van mensen
om me heen, maar dan zoek ik ze liever zelf op.”

Haar man Theo komt van oorsprong uit Venray, maar leerde ze kennen via haar werk als vakantiekracht
bij de Edah in Amsterdam. Hij werkte
daar als assistent filiaalmanager en
de vonk sloeg over op de verjaardag
van een gemeenschappelijke vriend.
“En ondertussen zijn we al 33 jaar
samen, waarvan we 19 jaar getrouwd
zijn”, vertelt ze. “We hebben eerst
kinderen gekregen en toen zijn we
een keer gaan trouwen, dus dat hebben we verkeerd om gedaan”, lacht
Suzanne. Haar kinderen zijn 25, 23
en 20 jaar oud, waarbij de oudste het
huis al uit is en in Antwerpen werkt.
Uiteindelijk kozen ze er voor om te
terug te gaan naar de roots van Theo
en zijn ze terecht gekomen in Leunen.
Suzanne had er geen moeite mee om
zich te mengen in de gemeenschap
van Leunen. “Ik zat er snel tussen:
ik meldde me aan voor de ouderraad
van de school van mijn kinderen en
zette me in voor hun voetbalvereniging in Leunen. Ook werd ik gevraagd

om mee te doen aan Leunse Meense
Live, wat ik een hele eer vond als nietdialectspreker. Zingen was toen ook
nog geen hobby van me, maar nu wel.
Ik heb ruim een jaar moeten oefenen
hiervoor.” Tegenwoordig zit ze bij het
koor in Merselo. Ze laat dan ook weten
dat ze zich absoluut geen buitenstaander voelt. “Anders zou ik hier ook niet
al 17 jaar wonen.”

Sieraden ontwerpen
Oorspronkelijk is ze opgeleid tot
binnenhuisarchitect. Ze houdt er van
om met kleur bezig te zijn, iets wat ook

Doordat ze als zzp’er werkt, is ze
vrij om zelf haar tijd in te delen. “Als ik
wil, kan ik overdag van alles doen
voor mezelf, maar kan het wel eens
voor komen dat ik tot ’s avonds laat
moet doorwerken. Dat is maar net
afhankelijk van het aantal orders dat
ik krijg.” In haar vrije tijd geeft ze er
de voorkeur aan om te lezen, uit eten
te gaan of te golfen. “ik wil met alles
winnen, zelfs met spelletjes laat ik de
kinderen niet winnen, maar als het
op golf aankomt kan ik dat helemaal
loslaten. Geen idee hoe dat komt,
maar met golfen kan ik echt ontspannen en genieten van het buiten zijn.”
Maar absolute voorkeur in vrijetijdsbesteding heeft het maken van verre
reizen. “Een tijd terug zijn we een
weekend naar Madrid geweest, in september gingen we op vakantie naar
Kroatië en in februari staat een vakantie van vier weken naar Vietnam op de
planning. De vlucht is in ieder geval al
geboekt”, lacht ze.

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

ERKO
V
G
E
E
L
E
L
TOTA
Nu alle
meubelen
-/-

35%

OP

Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve
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Agenda t/m 11 oktober 2018
do
04
10
vr
05
10

Presentatie thema
Schijt aan de Grens
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Hoeve de Knol Holthees

za
06
10

Enquête GPV
Tijd: 17.00-21.00 uur
Organisatie: GehandicaptenPlatformVenray
Locatie: winkelcentrum Venray

Optreden What’s Left

Open dag Soul Community

Tijd: 21.15 uur
Locatie: Anno’54 Venray

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Limburgs Kampioenschap SGW
Tijd: vanaf 09.30 uur
Locatie: PSV Ysselsteyn

Korenworkshop

Muzikale reis door de tijd

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Spark Your Life en Cultura Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: D’n Tommes Merselo

zo
07
10

Concert Gerissene Dämpfe
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Team Poker Kampioenschap
Venray

Zwarte markt
Tijd: 09.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

ma
08
10
di
09
10
wo
10
10

Lezing Peredvizhniki
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

De Formule 1 Show
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Presentatie ‘Reizen naar Oekraïne’
Tijd: 14.00-16.15 uur
Organisatie: Go4UkrainEco
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Venrayse Singelloop

Training: Blijf in balans

Tijd: 09.40-15.00 uur
Locatie: Venray

Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Synthese Venray

Optreden Mooi Wark

Limburgse Molendag

Open repetitie

Tijd: 20.00-23.45 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Molen ‘Koren op de Molen’ Merselo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Venrode Voices
Locatie: zaal Thielen Venray

Workshop Lyrical Contemporary

Fanclubdag Wout Poels

Staconcert Forever Amy

Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: Danshuis Venray

Tijd: 11.30 uur
Locatie: dorpsplein Blitterswijck

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Try-out voorstelling Guido Weijers

Wishes Event

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 12.30 uur
Locatie: Zaal Zeven Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Word jij onze nieuwe collega?
Gooiendaag is een particuliere zorgorganisatie. We bieden ouderen met beperkingen door ouderdom
de mogelijkheid om in onze warme, sfeervolle huiselijke woning te wonen. Ons doel is om een thuis te
zijn voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Warme sociale contacten en uitstekende
zorg staan bij ons borg voor een fijn woon- en leefklimaat. Ons motto: “elke daag unne Gooiendaag!”
maken wij iedere dag met veel plezier waar! Onze medewerkers onderscheiden zich door een grote
betrokkenheid, enthousiasme, uitstraling, gastvrijheid, veelzijdigheid, teamgevoel en vakkundigheid.

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

BEZORGERS
GEZOCHT!

Voor onze woning zijn wij op zoek naar:

3 verzorgenden (m/v)
Aantal uren in overleg, minimaal 20 uur per week.
De verzorgenden rouleren binnen Gooiendaag in drie diensten (vroege, late en slaapdienst).
De hoofdtaken in de functie van verzorgende:
• draagt zorg voor de kwaliteit van wonen,
zorgverlening en een goed woon- en leefklimaat;
• draagt bij aan het opstellen en up-to-date houden
van de zorgleefplannen van onze bewoners;
• signaleert knelpunten en is voortdurend lerend op
zoek naar verbetering van zorg en dienstverlening;
• onderhoudt contact met bewoners en familie.
Wij zoeken een positieve enthousiaste hartelijke
persoonlijkheid met een groot hart voor ouderen met:
• opleiding verzorgende IG of gelijkwaardig;
• recente kennis van en ervaring op het gebied van
kleinschalig wonen;
• kennis van en ervaring binnen de ouderenzorg;
• vaardig in Word en Excel;
• flexibel en stressbestendig;
• goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Wij bieden:
een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen de CAO VVT.
De functie van verzorgende is ingedeeld in fwg 35.
Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 15 oktober 2018 een brief met
cv naar:

Garçon is per direct op
zoek naar bezorgers voor
verschillende routes in Venray
en omliggende dorpen.
Een baan met leuke bijverdiensten!

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

zorg voor ouderen
Petra Leijssen-Versteegen
Berkelstraat 3, 5961 JK Horst, Petra@gooiendaag.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

cultuur 19

04
10

What’s Left treedt op
Rockband What’s Left speelt op vrijdag 5 oktober bij Anno’54 in
Venray. De zaal is open om 20.00 uur en het optreden begint om 21.15 uur.
What’s Left uit Venray is een
band van ervaren muzikanten die
het plezier in muziek maken als
uitgangspunt hebben en daarbij
uitdagingen niet uit de weg
gaan.”Het is lastig om een etiketje
op de band te plakken”, aldus
What’s Left. De band speelt een
breed repertoire. De covers van
onder andere Snow Patrol, Elbow,
Katie Melua en Sheryl Crow worden
meestal zo gebracht dat het origineel
nog steeds herkenbaar is, al wordt

Snuffelen tussen de boeken
Zangers van St. Frans organiseerde zondag 30 september haar jaarlijkse Venrayse Boekenmarkt
op het Schouwburgplein in Venray. Ruim vijftig kramen met in totaal zo’n tienduizenden boeken
stonden opgesteld op het plein. De Zangers van St. Frans beheerden zelf veertien van deze kramen.
Hier verkochten zij boeken die ze in de loop der jaren hadden verzameld. De overige kramen bestonden uit verkopers uit het hele land met boeken in allerlei verschillende categorieën.

dit verpakt in een heel eigen stijl.
“We zijn een gezellige eenheid waar
het beste van iedereen naar boven
komt en toch wisselt in al die jaren
de samenstelling wel eens”, aldus de
leden. De huidige bezetting bestaat
uit zangeres Mieke Jeuken, gitarist
en zanger Hans Peeters, gitarist en
zanger Paul Nelissen, toetsenist
Alex van Vliet en drummer Geert van
Enckevort. Thijs Tacken uit Horst is de
nieuwe bassist.
De entree is vrij.

Alzheimer Café
Venray thema-avond
Alzheimer Café Venray organiseert op maandag 8 oktober een
thema-avond. Het thema is ondersteuning logopedie en diëtiek bij
demente. De bijeenkomst is om 19.30 uur in De Kemphaan in Venray.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar
mensen met dementie,
familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten om ervaringen uit
te wisselen en te leren over
dementie en aanverwante
thema’s. Deze avond is het thema
ondersteuning logopedie en diëtiek
bij dementie. De logopedist kan
adviezen geven om de communicatie
te vergemakkelijken. De diëtiste
kan samen met de mantelzorg en

de thuiszorg iets betekenen om
problemen rond de maaltijden
zoveel mogelijk te verminderen.
Gastsprekers zijn Geertje Janssen,
logopedist bij De Zorggroep en
Marijke Rouschop, diëtist bij
De Zorggroep en Vincent van Gogh.
De inloop van de thema-avond is
vanaf 19.00 uur en het programma
start om 19.30 uur. De avond wordt
uiterlijk om 21.30 uur afgesloten en
de toegang is gratis. Bel voor meer
informatie met de avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray, Joke
Halmans, via 06 53 73 05 15.

Open repetitie
Venrode Voices
Koor Venrode Voices houdt op woensdag 10 oktober een open repetitie.
Er was een ledenstop bij het koor, maar die is inmiddels opgeheven.
De open repetitie begint om 20.00 uur bij zaal Thielen in Venray.

Modeshow door Venray
Een nieuw seizoen betekent ook vaak een nieuwe garderobe. In het centrum van Venray konden
modeliefhebbers hun hart ophalen, want verschillende ondernemers uit het winkelcentrum presenteerden zondag 30 september hun nieuwe collectie met een modeshow dwars door het centrum.
De show eindigde op een catwalk.

Het koor bestaat nu uit ruim
veertig leden en is nog op zoek
naar meer dames die mee willen
zingen. Verder organiseert Venrode
Voices ook een sing-in op zondag
9 december. Onder leiding van een
bekende Nederlander worden dan
een aantal nummer ingestudeerd
met de deelnemers. Deze editie

mag het koor Gregor Bak begroeten,
die met het koor een aantal
kerstnummers gaat instuderen.
Venrode Voices trakteert het publiek
op die dag ook nog op een gratis
optreden.
Kijk voor informatie en
inschrijven voor de sing-in op:
www.venrodevoices.nl

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !
SOLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

• A++ • 7 KG
• AutoDry
• EasyClean filter

WARMTEPOMPDROGER
WTH85281
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949,-

A+++ • 7 KG
1400 t/pm
WaterProof System
SoftCare-trommel
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NIET GOED,
GELD TERUG!

DESKUNDIG
ADVIES!
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7 DAGEN PER
WEEK GEOPEND!

EE

W

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

• A++ • 8 KG
• TFT-display • AutoDry
• Zelfreinigende condensor

WARMTEPOMPDROGER
WT47Y700

779,-

VAN
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•
•

WASMACHINE
WDB030

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

• 16 programma’s
• 8 KG • Startuitstel
• Grote vulopening

AFVOERDROGER
CSV8LFS
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FANTASTISCHE

349,-

Tummers
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VAN
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• A+++ • 7 KG
• 1400 t/pm
• Supreme Care

A+++ • 8 KG
1400 t/pm
AddWash
EcoBubble

WASMACHINE
WW80K6404

De witgoedspecia list va n Limburg!

WASMACHINE
FSCR70410
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