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Verkiezingsdebat in
stadsschouwburg
Het debat Limburg Kiest werd zaterdagmiddag 9 maart opgenomen in de Venrayse schouwburg. Tien van de dertien deelnemende partijen aan de provinciale
verkiezingen discussieerden over thema’s als zorg, vervoer, woningbouw, energieopwekking, veehouderij en economie. Met het debat probeerden de deelnemers
stemmers voor zich te winnen. In deze editie van HALLO verschillende interviews met kandidaten voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Gielens van ProVenray beleeft ‘dieptepunt uit
beide raadsperiodes’
Tijdens de raadsvergadering van gemeente Venray op dinsdag 12 maart heeft Joep Gielens van ProVenray
vragen gesteld over de onenigheid die speelt tussen de ondernemingsraad (OR) en directie van de NLW Groep.
Wethouder Anne Thielen, die de vragen op donderdag 28 januari ontving, wilde inhoudelijk niet ingaan op de
vragen en zegde toe volgende week schriftelijk met antwoorden te komen.
Gielens wilde onder meer weten
wat de actuele stand van zaken is,
wanneer het NLW-bestuur de eerste signalen ontving over een moeizame situatie tussen de OR en de
directie en of de wethouder vond dat
ze een actievere rol hierin had moeten nemen. Thielen vertelde dat ze
gezien het traject dat er loopt geen
inhoudelijke mededelingen kan doen.
“Vrijdag 8 maart is er een gesprek
geweest met de directie en op vrijdag

1 maart met de ondernemingsraad. Wij
vinden het wel zo netjes om eerst een
terugkoppeling te geven aan beide partijen, want we zetten goede stappen dat
beide partijen met elkaar om tafel gaan.
Dat is ook ons doel.” Thielen zegde toe
dat er volgende week een raadsinformatiebrief wordt gestuurd.
Gielens vond dit antwoord niet
afdoende. “Ik vind het een hele
vreemde gang van zaken. Ik begrijp
niet waarom de vragen niet open en

eerlijk beantwoord kunnen worden”,
stelde Gielens. Martin Leenders van
Samenwerking Venray steunde Gielens.
“Ik denk dat er een aantal vragen
prima beantwoord kunnen worden.”

‘Controleren
onmogelijk’
Burgemeester Gilissen was het
eens met de wethouder en zei dat
het in deze fase geen zin heeft om de

vragen te behandelen. “Alle antwoorden hebben een relatie met elkaar.
Er komen dan gefragmenteerde antwoorden, wat nu niets bijdraagt aan
de situatie. U kunt op een later tijdstip
met 100 procent transparantie integraal de antwoorden verwachten”,
aldus de burgemeester. Gielens, die
duidelijk geïrriteerd was, zei daarop
“dat het op deze manier moeilijk is om
mijn controlerende taak uit te voeren.”
Via zijn Twitter-account meldde hij
later: “Vanavond dieptepunt uit beide
raadsperiodes beleefd. Voorzitter raad
(burgemeester Gilissen) viel uit zijn rol
en maakte me uitvoeren controlerende
taak onmogelijk. Gesprek met hem is

aangevraagd”, aldus Gielens op zijn
social media-account. De NLW Groep
is een bedrijf dat voor de gemeente
Venray, Horst aan de Maas en Peel
en Maas de sociale werkvoorziening
regelt. Wethouder Thielen is voorzitter van het bestuur. De OR is onder
andere ontevreden over de aanpak
van het ziekteverzuim, het geestdodende werk dat werknemers volgens
hen moeten doen en is er discussie
over geheimhouding en een klokkenluidersregeling van medewerkers.
De OR wilde advies van een externe
adviseur, maar directeur Peter Fleuren
weigerde dit waarop de OR een gang
naar de rechter aankondigde.
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Boeren en Buren

Uniek project meten luchtkwaliteit van start
Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray is op donderdag 7 maart de aftrap gegeven voor het project Boeren en Buren. Een jaar
lang gaan boeren en burgers in de gemeente de luchtkwaliteit meten.
Er worden hierbij metingen uitgevoerd in en nabij veehouderijen, bij omwonenden en in de openbare ruimte. Aanleiding is de geurhinder en de zorgen
die omwonenden van veehouderijen hebben over hun gezondheid.
Het project wordt als uniek
gezien omdat het in samenwerking
is met provincie Limburg, gemeente
Venray, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en
de boeren en omwonenden wordt uitgevoerd. “Naar mijn weten zijn we in
Nederland de eerste met een dergelijk
project”, stelde Martijn van der Putten,
wethouder van gemeente Venray.
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Marita Voogt, namens RIVM
projectleider van Boeren en Buren,
vertelde tijdens de bijeenkomst dat
het RIVM als onafhankelijke partij
het project begeleidt. “We hopen zo
inzichtelijk te krijgen wat de kwaliteit van de lucht is, te bekijken waar
eventuele hoge concentraties vandaan
komen en wat we er vervolgens aan
kunnen doen. Naast het daadwerkelijk meten van de lucht, gaan we ook
kijken in hoeverre het invloed heeft
op het onderlinge vertrouwen tussen
boeren en omwonenden”, aldus Voogt.
Bewoners en omwonenden krijgen
vragenlijsten en worden hierover geïnterviewd. “Het project heeft dus ook
een sociale component.”

Meten geur,
fijnstof en ammoniak
Er wordt op vijf locaties gemeten, vier daarvan rondom veehouderijen en een locatie nabij de snelweg.
“Om goed te kunnen vergelijken,
worden er zowel metingen in de
stal gedaan als op afstand. We kijken daarbij naar drie zaken: fijnstof,
ammoniak en geur”, vertelt Voogt.
Het meten van geur blijkt in de praktijk echter lastig te zijn. Bijbehorende
apparatuur is erg kostbaar en bovendien zijn die nog onvoldoende
betrouwbaar”, stelt ze. Het is op dit
moment nog niet bekend op welke
locaties er gemeten gaat worden.
De gesprekken met de boeren en
omwonenden zijn nog gaande.

Meten is weten
Peter van Dijck, varkenshouder
en mede-bestuurder van de LLTB,
vertelde er op deze manier vertrouwen in te hebben dat het iets
gaat opleveren. “Voorheen kregen

we vaak halve conclusies en onbetrouwbare metingen, maar omdat
er nu met alle betrokken partijen
wordt samengewerkt, hebben we er
vertrouwen in. De informatie die nu
beschikbaar komt, kunnen wij ook
gebruiken voor ons bedrijfsmanagement, dat is ook weer winst”, aldus
Van Dijck. Mia Wegh van Gezond
Leefmilieu Venray liet weten uit te
kijken naar de start van het project.
“Wij willen meer inzicht in concentraties van luchtverontreiniging stoffen.
Vergunningen draaien om metingen
en niet om rekeningen”, stelde ze.
Tijdens de presentatie liet
Martijn van der Putten, wethouder
gemeente Venray, weten er trots op

te zijn dat de pilot in Venray van start
gaat. “We hebben gezocht naar de
samenwerking met andere partijen,
juist omdat wij ook niet alle kennis in huis hebben. Het aanschaffen
van kwalitatief goede meetapparatuur is bijvoorbeeld al erg ingewikkeld”. Van der Putten stelde dat het
erom gaat dat er uiteindelijk inzicht
wordt verkregen in de luchtkwaliteit.
“Ik denk dat we daarin elkaar op het
juiste moment gevonden hebben”,
aldus de wethouder.
“Meten is weten”, stelde Hubert
Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg. “Goede, innovatieve
technieken om uitstoot op bedrijfsniveau te meten, dragen bij aan de

transparantie en het draagvlak dat de
veehouderij nastreeft”, aldus Mackus.
Caroline Baan, Chief Science Officer
van het RIVM, stelde dankbaar te zijn
voor de deelname.

Project loopt
tot 2021
“Voor ons is deze pilot ook een
leerfase. We hopen uiteindelijk het
ook te kunnen vertalen naar andere
gemeenten”, aldus Baan. De eerste
maanden werken de partijen de opzet
verder uit, hierna gaan de daadwerkelijke metingen beginnen. Het project
loopt tot begin 2021.
(Foto: Valentine Kalwij)

Eerste fase

Plan herinrichting N270 is rond
Na vele jaren van plannenmakerij is het herinrichtingsplan voor de eerste fase van de Deurneseweg (N270) rond. Gedeputeerde Eric Geurts van provincie Limburg en wethouder Jan Loonen van gemeente Venray ondertekenden dinsdag 12 maart de r ealisatieovereenkomst in het gemeentehuis van Venray.
Voor de eerste fase, het wegdeel
tussen Intratuin in Venray en
Oostrum, is 22 miljoen euro uitgetrokken. De bestemmingsplanprocedure moet nog worden opgestart.
Als alles meezit kan eind 2021 of
begin 2022 de schop de grond in.
De uitvoering duurt ongeveer een
jaar.

Veel hobbels te
nemen
Het plan kent een lange voorbereidingstijd. Er waren veel hobbels te
nemen. Het grootste knelpunt was
het viaduct over de Leunseweg.

De Leunse dorpsraad verzette zich fel
tegen de sloop van het viaduct en de
komst van een turborotonde met
tunnels voor fietsers en voetgangers.
Vooral vanwege de sociale veiligheid
in de tunnels. De dorpsraad kwam met
een alternatief plan. In april 2018
besloot de stuurgroep van provincie
Limburg en gemeente Venray voor een
andere variant te kiezen, die was
gebaseerd op het voorstel van de
dorpsraad. “Het was een lang proces.
We hebben goed geluisterd naar de
inwoners. Een paar keer hebben we
een stap terug moeten doen. Een
ideaal plan bestaat niet, maar dit kan
rekenen op draagvlak”, zei gedepu-

teerde Geurts.
De knelpunten bij A73 en
Evenementenhal worden verbeterd,
zodat het verkeer beter kan doorstromen. De beide rotondes, op de
Leunseweg en bij Evenementenhal,
verdwijnen om plaats te maken voor
kruisingen met slimme stoplichten.
“N270 is een belangrijke verbindingsader voor Venray. Door de herinrichting kunnen we de verkeersstromen
beter en sneller afhandelen”, vertelde Geurts die meldde dat vijf ton
extra wordt uitgetrokken voor duurzaamheidsmaatregelen. “We willen
de weg met enkele technische
ingrepen geschikt maken voor de

nieuwe mobiliteit.” Hij kon nog
niet zeggen wat de concrete plannen zijn.
De procedure kan nog vertraging oplopen door een uitspraak
van Raad van State die in juli wordt
verwacht. De uitstoot van het
verkeer moet voldoen aan het PAS
(Programma Aanpak Stikstof).
Deze wetgeving beschermt
kwetsbare Natura 2000-gebieden,
zoals Boschhuizerbergen in Venray,
tegen een overschot aan stikstof.
Als de stikstofemissie te hoog is,
dan moeten er extra maatregelen
worden genomen anders wordt de
vergunning niet verleend.
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Tien van dertien partijen aanwezig

Venrayse schouwburg decor van
provinciaal verkiezingsdebat
Het debat Limburg Kiest werd zaterdagmiddag 9 maart opgenomen in de Venrayse schouwburg. Tien van de dertien deelnemende partijen aan
de Provinciale Staten verkiezingen van woensdag 20 maart namen deel aan het debat dat in drie delen op tv wordt uitgezonden door lokale omroepen in Limburg.

den. “Ik geloof niet in krimp”, aldus
Teun Heldens (VVD). Melad Kohistani
(PvdA) reageerde dat de statistieken
iets anders uitwijzen. “Daarom niet
ongebreideld bouwen, maar tijdelijke woningen plaatsen. Die kunnen
we afbreken als ze niet meer nodig
zijn”, zei de PvdA’er. Heldens wees
erop dat in de gemeente Peel en
Maas 3.500 arbeidsmigranten verblijven die niet zijn ingeschreven bij
de gemeente. “We bouwen echt niet
voor leegstand.” DENK meende dat de
grootste groep arbeidsmigranten zich
hier definitief gaat vestigen. LokaalLimburg wil leegstaande gebouwen,
zoals winkels, benutten voor woningbouw. GroenLinks hield een pleidooi
voor duurzaam bouwen. D66 opperde
een provinciaal woonbedrijf op te
zetten. Partij voor de Dieren is tegen
bouwen in het groen. “Er zijn ook
alternatieve woonvormen, zoals tiny
houses”, stelde Pascale Plusquin.

Arbeidsmigranten

Limburg Kiest is een coproductie
van Omroep Venray en Omroep P&M uit
Panningen in samenwerking met enkele
andere lokale omroepen. Gespreksleider
Pascal Meyer van Omroep P&M besprak
actuele provinciale thema’s zoals zorg,
vervoer, woningbouw, energieopwekking, veehouderij en economie.
Meyer meldde dat drie partijen niet
aanwezig waren: PVV, Forum voor
Democratie en ChristenUnie. “Alle PVVleden moesten flyeren met Geert
Wilders en Forum voor Democratie zei te
weinig dossierkennis te hebben om mee
te doen.” De bijdrage van ChristenUnie
was vooraf opgenomen. Drie partijen
stuurden hun lijsttrekker: Anne Marie
Fischer (50PLUS) uit Kerkrade, Pascale
Plusquin (Partij voor de Dieren) uit
Heerlen en Selami Coskun (DENK) uit
Roermond. De andere deelnemers
waren Marlou Absil (nummer twee CDA)
uit Helden, Ton Heerschop (nummer tien
SP) uit Venlo, Teun Heldens (nummer
vijf VVD) uit Meijel, Marlou Jenneskens
(nummer drie D66) uit Meerlo, Melad

Kohistani (nummer zes PvdA) uit Meijel,
Tim van Dijk (nummer zes GroenLinks)
uit Roermond en Henk van der Linden
(nummer twee Lokaal-Limburg) uit
Sint Odiliënberg.
Bij het thema zorg ging de meeste
aandacht uit naar de jeugdzorg, die
enkele jaren geleden is overgegaan
van de provincie naar de gemeenten.
Die kampen vaak met forse budgetoverschrijdingen en lange wachtlijsten. “De gemeenten kunnen het tempo
niet bijhouden. Ze moeten het ook met
minder geld doen”, zei Marlou Absil
(CDA). Anne Marie Fischer (50PLUS)
pleitte daarom voor ingrijpen. “De provincie moet de jeugdzorg terugnemen
of een dikke vinger in de pap krijgen”,
stelde ze. Dat vond de PvdA geen goed
idee. “Want de gemeenten staan het
dichtst bij de mensen”, zei de 19-jarige
Melad Kohistani. Teun Heldens (VVD)
wees erop dat extra geld uit Den Haag
moet komen. “En niet van de provincie.” Partij voor de Dieren was geen
voorstander van het terugdraaien

van de jeugdzorg. “De provincie heeft
meer een preventieve rol en gaat
bijvoorbeeld over armoede”, aldus
Pascale Plusquin.

Woningbouw
De vele vertragingen op de
Maaslijn tussen Roermond en
Nijmegen is alle partijen een doorn
in het oog. “Voor studenten in
Nijmegen is het niet meer te doen
met de Maaslijn. De trein valt om
de haverklap uit”, zei Teun Heldens
(VVD). Hij pleitte ook voor een verbreding van de A67 tussen Venlo en
Eindhoven. “Die weg is veel te druk
en levensgevaarlijk. Ik heb zelf in
Eindhoven gewerkt. Je kunt over de
vrachtauto’s lopen.” Daar was Henk
van der Linden (Lokaal-Limburg) het
roerend mee eens. “De A67 is een
ramp. Aanpak is hard nodig en duldt
geen uitstel meer.” GroenLinks en D66
zien andere mogelijkheden. “Er zijn
nieuwe vormen van mobiliteit”, zei
Tim van Dijk (GroenLinks). “Meer asfalt

is geen oplossing.” Marlou Jenneskens
(D66) haalde als voorbeeld snelfietspaden aan. “Iedereen die niet in de
auto stapt, is winst.”
Ook over woningbouw waren
de meningen verdeeld. De stelling
was of woningbouw nog nodig is
met het oog op de bevolkingskrimp.
“We moeten niet blind bouwen,
alleen daar waar het nodig is”, vond
Ton Heerschop (SP). “De prioriteit ligt
in de steden.” Daar was Marlou Absil
(CDA) het niet mee eens. “We moeten juist bouwen in kleine kernen om
scholen en voorzieningen overeind te
houden. En vooral passend bouwen.
Ouderen niet in flats van tien hoog,
maar in woonhofjes.” VVD stelde
dat nieuwe woningen nodig zijn
om Limburg aantrekkelijk te hou-

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Limburgse economie.
Daar waren alle partijen het over
eens. “Ze zijn hier en we kunnen niet
zonder ze”, stelde Marlou Jenneskens
(D66). “We moeten zorgen dat we het
fatsoenlijk regelen, zoals huisvesting
en opleiding.” Teun Heldens (VVD) zei
dat Noord-Limburg 16.000 arbeidsmigranten telt. “Terwijl de werkloosheid
historisch laag is. Goede huisvesting
is een hele uitdaging.” Ton Heerschop
(SP) wees op de keerzijde. “Het levert
enorm veel problemen op in Europa.
In Nederland blijven de lonen laag,
ondanks de economische groei.”
Volgens Selami Coskun (DENK) is
er sprake van discriminatie op de
arbeidsmarkt. “Jongeren met een nietwesterse achtergrond kunnen geen
stageplek vinden of een baan. Ik heb
het zelf ook gemerkt. Ik heb 95 sollicitaties gedaan in het onderwijs.
Ik vond alleen werk in Rotterdam.
Werkgevers die discrimineren moeten
we aanpakken.”

Mogelijkheid om vragen te stellen

Speeddaten bij
Vincent van Gogh
Dienstencentrum Vincent van Gogh uit Venray organiseert op vrijdag 15 maart een middag speeddaten.
Mensen die nieuwsgierig zijn naar het werk binnen de geestelijk gezondheidszorg krijgen de mogelijkheid
om vragen te stellen die beantwoord worden door professionals uit het werkveld.
De middag vindt plaats tussen
15.00 uur en 18.00 uur waarbij er
een vrije inloop is. Doelstelling is dat
mensen die overwegen om in de
geestelijke gezondheidszorg te gaan

werken, kunnen ontdekken of het
bij hen past. Vincent van Gogh biedt
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, volwassenen en ouderen. De organisatie streeft

naar een samenleving die normaal
doet over psychiatrie, waarin mensen de mentale veerkracht hebben
om van waarde te blijven voor zichzelf en anderen.

Vrijdagavond 22 maart
Een avond bij Tuincentrum Leurs en Ruitersport Equidrôme
met leuke spellen, knutselwerkjes, een dansworkshop en een
echte catwalk! Spellenkaarten zijn nu al verkrijgbaar, OP = OP!
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Achtste op noordelijke lijst CDA

Emma Palmen: ‘Ik wil vooral open en
transparant zijn’
Emma Palmen (CDA) uit Oostrum heeft haar zinnen gezet op een zetel bij de Provinciale Statenverkiezingen.
Ze staat achtste op de noordelijke lijst van het CDA. Met de elf zetels die het CDA nu heeft, wordt het spannend of
ze het gaat halen. “Het is koffiedik kijken, maar ik ga er in ieder geval volledig voor”, vertelt ze.
Palmen vertelt dat ze vooral open
en transparant wil zijn. “Ik ben wars
van achterkamertjespolitiek. De menselijke maat, dat is voor mij heel
belangrijk.” Je hoort haar dan ook niet
allerlei beloftes doen. “Dat kan gewoon
niet, zeker niet wanneer je te maken
hebt met coalities. Soms gaat het algemeen belang voor”, aldus Palmen.
Ze vertelt dat de campagne tot
nu goed verloopt. Vorig jaar deed ze
ook al mee bij de gemeenteraadsverkiezingen in Venray. “Toen was nog
alles nieuw en was ik meer volgend.
Natuurlijk weet ik nog lang niet alles,
maar ik ben in ieder geval enthousiast en heel gemotiveerd”, vertelt ze.
Door middel van sociale media, het
geven van presentaties en het bijwonen van bijeenkomsten wil ze zichtbaar zijn voor de kiezer. “Maar ook
door gewoon in het dorp te lopen en

met mensen te spreken, ik wil vooral
benaderbaar zijn voor de mensen.”
Palmen heeft een agrarische achtergrond. Ze runde tot 2013 mede een
agrarisch bedrijf. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat ze zich vooral voor
duurzaamheid, milieu en het klimaat
wil inzetten. “De balans tussen duurzaamheid en boeren is een ingewikkelde kwestie. Ik zou graag mijn
steentje willen bijdragen om daar een
betere balans in te vinden.” Verder wil
ze zich onder meer inzetten voor het
behoud van de Limburgse tradities en
het verenigingsleven. “Vrijwilligers zijn
ontzettend belangrijk. Met name in
de kleine kernen zie je dat het steeds
moeilijker wordt om er genoeg te vinden en verenigingen overeind te houden. Als Statenlid zou ik daar graag op
willen inspelen, het behouden van of
creëren van meer faciliteiten voor ver-

enigingen. Want het samenzijn op een
vereniging verbroedert”, vertelt ze.
In het dagelijks leven is Palmen,
moeder van zes kinderen, werkzaam in de kinderopvang. Daarvoor
heeft ze dertien jaar een agrarisch
bedrijf mede gerund. Op dit moment
is ze ook lid van de commissie Leven
van gemeente Venray. Dat Palmen
iemand is die open staat voor nieuwe
zaken blijkt wel uit het feit dat ze
onlangs is afgestudeerd. “In 2012 ben
ik begonnen met een studie overheidsmanagement, inmiddels heb
ik die dus afgerond. Een leven lang
leren vind ik erg belangrijk, dat creëert nieuwe en bredere inzichten.”
Een nieuwe studie in de toekomst, of
een combinatie tussen politiek en een
studie, sluit ze dan ook nog niet uit.
“Je bent tenslotte nooit te oud om te
leren”, sluit ze af.

Waterschap: Oostrumer Dupont gaat voor nieuwe termijn

‘Wil me weer graag vier jaar inzetten
voor waterbeheer Limburg’
De uit Oostrum afkomstige Rein Dupont is de lijsttrekker van de partij Waterbelang Venray en Maasduinen
voor de verkiezingen van het waterschap op woensdag 20 maart. Dupont is de afgelopen vier jaar lid geweest
van het dagelijks bestuur, te vergelijken met een wethouder binnen een gemeente, en wil hier graag nog een
termijn aan vastplakken.

Over het belang van het waterschap is hij duidelijk. “Eigenlijk is dat
een vraag die we niet meer hoeven te
stellen. Kijk maar naar de droogte waarmee we het afgelopen jaar te kampen
hebben gehad en de rol van de klimaatverandering.” Dupont legt uit dat
het waterschap drie belangrijke taken
heeft. “De eerste functie is dat we
droge voeten houden, dat wil zeggen
dat we ons beschermen tegen hoog

water. Ten tweede moet er gezorgd
worden voor schoon water. Dat is iets
waar we iedere dag mee te maken
hebben”, aldus Dupont. Als derde geeft
hij aan dat het waterschap er voor
zorgt dat er voldoende water is. Iets dat
zowel geldt voor ondernemers, zeker
in de agrarische gebieden, als burgers.
“Daarnaast vind ik dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen in de
klimaatverandering.”

niet meteen bewust. Maar misschien
is dat maar goed ook”, stelt hij.

‘We doen ons
werk goed’

Toch blijft het animo voor de verkiezingen voor het waterschap enigszins achter. “Ik denk dat dat komt
omdat we ons werk goed doen. Dan is
er natuurlijk weinig gezeur en komt
het minder in de publiciteit”, stelt de
lijsttrekker van Waterbelang Venray
en Maasduinen. “Wij hebben zelden
discussie of we iets wel of niet moeten doen. Iedereen in Nederland is
het er over eens dat we schoon water
nodig hebben. We hebben normeringen waar we beleid voor maken en
dat voeren we zo goed mogelijk uit.
En ook over hoogwaterveiligheid is
weinig discussie.”
De afgelopen jaren is hij in
de gemeente Venray ook actief
geweest bij verschillende projecten.
Onder meer de herinrichting van de
Castenrayse Vennen en de Loobeek
in Venray. “De Loobeek meandert
nu waardoor het aantrekkelijker en
mooier is om daar te vertoeven.
Ook voor de recreatie hebben we
oog”, vertelt Dupont. Het meest in het
Dupont geeft regelmatig gastlesoog springend is het project Ooijensen op basisscholen, met name groep
Wanssum. “Daar hebben we twintig
7 en groep 8. “Ik vraag dan aan de
kilometer nieuwe dijken aangelegd.
kinderen wie er iets met het waterUiteindelijk profiteren mensen daar
schap heeft. De vingers blijven dan
omlaag. Als ik dan vraag wie er ‘s mor- natuurlijk van.”
Als lid van het dagelijks bestuur
gens naar het toilet is geweest of zijn
van Waterschap Limburg werkt hij
handen heeft gewassen, begrijpen ze
ineens wat het waterschap doet. Dat is officieel 22 uur voor het overheidsorgaan. “In de praktijk is dat misschien
natuurlijk niet alleen bij kinderen zo,
van veel werk dat we doen is men zich wel het dubbele, maar mij hoor je

niet klagen.Ik vind het fantastisch om
te doen.” Hij voert veel overleg met
verschillende partijen, onder meer
twee keer per jaar met de minister.
“Het belangrijkste is misschien nog
wel het spreken met de burgers om
samen tot oplossingen te komen.
Sommige thema’s liggen gevoelig, als
iemand bijvoorbeeld door een dijk zijn
uitzicht verminderd ziet worden, is dat
niet prettig. Maar als ongeveer 80 of
90 procent van de mensen tevreden is,
denk ik dat we het niet slecht doen”,
aldus Dupont.

‘Continuïteit rondom
dijkversterking’
De Oostrumer stelt dat een stem
op hem een verzekering is van de
continuïteit rondom de dijkversterking in Limburg. “Verder werkt de
kennis en ervaring die ik de afgelopen vier jaar heb opgedaan, in mijn
voordeel bij een eventuele nieuwe
termijn. Ik heb als streven dat we in
2025 100 procent energieneutraal
zijn, nu zitten we op 47 procent.”
In de campagne toont Dupont zijn
aanwezigheid op sociale media,
met posters op borden en door in
gesprek te gaan met mensen bij
informatiebijeenkomsten. “Ik hoop
dat de mensen zien dat het de
afgelopen vier jaar goed geweest
is. Ik ben natuurlijk afhankelijk van
onder meer de kiezer en een coalitie waar we al dan niet aan mogen
deelnemen, maar ik zou me graag
weer vier jaar inzetten voor het
waterbeheer in Limburg.”
(Foto: Paul Poels fotografie)
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Overheidslaag tussen gemeente en landelijke overheid

Wat doen de Provinciale Staten?
De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen blijft traditiegetrouw achter op de landelijke verkiezingen en op de gemeenteraadsverkiezingen.
Een goed moment om, een week voor de verkiezingen, op een rijtje te zetten wat de provincie doet, wie er in het Limburgs parlement zit en waarom het
belangrijk is om te s temmen. Provinciale Statenkandidaten Hans Teunissen uit Venray (D66) en Emma Palmen uit Oostrum (CDA) geven tekst en uitleg.

een privilege. Dat is niet vanzelfsprekend, ik vind daarom ook dat we daar
gebruik van moeten maken in plaats
van achteraf te gaan zeuren”, aldus
Palmen. Teunissen is het daarmee
eens. “Het is inderdaad een overheidslaag die niet zo zichtbaar is, maar we
doen wel ontzettend nuttig werk”,
vertelt Teunissen.
De Provinciale Staten heeft naast
haar reguliere taken een bijzondere
taak, zij kiezen namelijk de leden van
de Eerste Kamer. “Maar dat zou zeker
niet het enige argument moeten zijn
om te gaan stemmen”, vertelt Palmen.
Teunissen stelt dat de provincie een
belangrijke schakel is tussen de
gemeente en de landelijke overheid.

Minder
zichtbaar

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie.
Zij bepalen het beleid van de provincie
en controleren Gedeputeerde Staten.
De Gedeputeerde Staten zijn te vergelijken met de wethouders binnen een
gemeente. Het aantal zetels in een
provincie wordt bepaald aan de hand
van het aantal inwoners. De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland
en Zuid-Holland hebben het grootste
aantal Statenleden (55). Provincies
Flevoland en Zeeland hebben met
39 het minste aantal Statenleden.
Limburg telt 47 Statenleden.
Het CDA bezet de meeste zetels
met 11 plekken, gevolgd door PVV (9)
en SP (8). De VVD, dat in de Tweede
Kamer de meeste zetels heeft, heeft
vijf zetels. D66 en PvdA hebben beide

vier stoelen. GroenLinks en LokaalLimburg hebben in 2015 genoegen
moeten nemen met twee zetels.
Partij voor de Dieren, Fractie Bus en
Volkspartij Limburg hebben allen één
zetel. De coalitie bestaat uit de VVD,
PvdA, D66 en CDA. Zij hebben de
kleinst mogelijke meerderheid met
24 zetels.
De opkomst van de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer in
2017 was 81,9 procent. Het opkomstpercentage voor de Provinciale
Statenverkiezingen van 2015 in
Limburg was 44,9 procent. Limburg
bleef met dat percentage in de achterhoede, want het landelijk gemiddelde
was 47,5 procent. In de provincie
Groningen was het opkomstpercentage met 53 procent het hoogste.

Samenwerking

Handhaving in
buitengebied
Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen vanaf nu
makkelijker optreden tegen misstanden in het buitengebied.
Provincie Limburg, alle 31 Limburgse gemeenten, politie, waterschap,
Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap en de Limburgse jagers en
visserskoepels ondertekenden op 11 maart een overeenkomst om
nauwer samen te werken.
Dankzij deze overeenkomst kunnen boswachters, jachtopzieners
en medewerkers van de provincie
en gemeenten voortaan in elkaars
grondgebieden controleren en handhaven. Hierdoor wordt het makkelijker
om op te treden tegen illegaal storten
van (drugs)afval, motorcrossen en
stropen. Tot nu toe hield de bevoegdheid van boa’s op bij de grenzen
van het terrein van hun werkgever.
Ook gezamenlijke handhavings
acties worden makkelijker, net als het
gebruik maken van elkaars expertise. Namens de gemeente Venray
zette wethouder Carla Brugman haar
handtekening. “Dit verhoogt de slag-

kracht van de overheid en dat juich ik
toe. Overtredingen in het buitengebied zijn een grote ergernis en zorgen
voor schade aan natuur en milieu.
Motorcrossers en loslopende honden
verstoren het wild en broeden de
vogels. Om nog te zwijgen over de
schade door drugsafval. Opsporen en
vervolgen van drugscriminaliteit is
een zaak van politie en justitie, maar
Boa’s zijn de oren en ogen van de
politie als het gaat om verdachte handelingen”, aldus Brugman. De samenwerking start bij wijze van proef in
de gemeente Beekdalen. Als de proef
bevalt, breidt de samenwerking uit
naar de hele provincie.

Op basis van de cijfers lijken de verkiezingen in Limburg minder te leven.
Emma Palmen, kandidaat voor het
CDA, denkt dat dat onder meer komt
omdat het werk van de provincie niet

heel zichtbaar is. “Raadsleden in een
gemeente zijn heel benaderbaar, voor
Statenleden geldt dat minder”, vertelt
Palmen. “Maar dat we in Nederland
allemaal mogen stemmen, is echt

“Wij willen de Limburgse samenleving verder helpen door onder
meer het samenbrengen van partijen.
Onder andere het verbeteren van de
N270, het upgraden van de binnensteden, de waterveiligheid en de elektrificatie van de Maaslijn zijn projecten die
de provincie heeft begeleid en medegefinancierd”, aldus Teunissen. “Daar heeft
Venray ook profijt van gehad.”
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Een dagje op stap met staatssecreta
Door: Niels van Rens
Raymond Knops (47) is staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninklijkheidsrelaties in kabinet-Rutte
III. De politicus is een geboren en getogen Hegelsommer maar verblijft in verband met zijn werk een groot deel
van de week in Den Haag. Om eens te kijken wat deze bekende inwoner van Horst aan de Maas nu allemaal doet,
ging HALLO-verslaggever Niels een dagje met hem mee. Deze woensdag 6 maart was een zeer drukke dag, met
een reis door heel Nederland.

Hegelsom

Den Haag

Om 08.10 uur ’s morgens, op nota bene Aswoensdag, word
ik thuis opgehaald door de dienstwagen die Raymond Knops’
persoonlijke chauffeur rijdt. Ik stap in en er volgt een twee
uur durende rit naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties in Den Haag waar het kantoor is van de
staatssecretaris. Knops, die de dag ervoor nog met een biertje
proostte op carnaval, gaat tijdens de rit naar Den Haag meteen
druk aan het werk. “Ik heb hier een flink aantal dossiers die ik
moet nakijken. De dossiers worden door ambtenaren voorbereid
en hebben betrekking op beleidsdocumenten, voorbereiding van
debatten en beantwoording van Kamervragen. Deze dossiers
moet ik goed doornemen. Er mogen geen fouten in staan,
want alles staat na mijn controle en paraaf vast op papier. In het
begin was de hoeveelheid dossiers wel even wennen, maar
nu zit ik goed in de onderwerpen.” We passeren Boxmeer als
zijn telefoon gaat.
“Die moet ik
even oppakken.”
Het is zijn politiek
assistent. “Ik word
zo meteen in de
Tweede Kamer
verwacht voor
een debat om te
reageren op een
aantal moties die
zijn ingediend
door verschillende
Kamerleden.”
Hij houdt overleg
met zijn politiek
assistent over de
moties en hoe
2
het debat zal
verlopen. Daarna
volgen meerdere
telefoontjes en gaat
hij weer verder met het
nakijken van de dossiers.

Tweede Kamer
De woordvoerder en ik wandelen het Tweede
Kamergebouw binnen. Er wordt voor mij een
persaccreditatie geregeld en zo kan ik (bijna) overal
naar binnen. We ontmoeten de Hegelsommer
weer in de wandelgangen voor de ingang naar
de plenaire zaal waar het op dinsdagmiddag
altijd krioelt van de journalisten, maar op
woensdag rustiger is. Het is niet gebruikelijk
als bezoeker om in zoveel gedeelten van de
Tweede Kamer te komen, maar als je een
dag meeloopt met de staatssecretaris,
gaan er veel deuren voor je open.
De staatssecretaris zit inmiddels
in de plenaire zaal en wacht af

4
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Den Haag
Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
De chauffeur zoeft
door de straten van Den
Haag. “We moeten een
beetje omrijden, ze zijn
net bezig met verbouwingen
in de binnenstad”, vertelt Knops.
“Dadelijk arriveren we bij het Ministerie.” We rijden de
parkeergarage van het ministerie in vanwaar we direct via een
koperkleurige lift een aantal etages hoger aankomen op de
verdieping waar de kantoren van de minister en staatssecretaris
zich bevinden. Je zou bijna verdwalen in het gebouw. Het wemelt
er van mannen en vrouwen in pakken. In het kantoor van
de staatssecretaris vindt straks het overleg plaats met zijn
medewerkers. De staatssecretaris heeft namelijk een heel
team achter zich dat hem helpt. Niet veel later sluit een aantal
collega’s aan rondom de grote tafel waarna een bespreking start.
Na het overleg neemt één van de woordvoerders van Raymond
Knops mij mee naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
We lopen aan. “Het is zo mooi om te zien dat het hele team
achter hem staat en de staatssecretaris achter ons”, zegt de
woordvoerder onderweg. “Want we doen het allemaal samen,
maar uiteindelijk is hij de eindverantwoordelijke en wordt hij
erop aangekeken als er fouten worden gemaakt.”

3

totdat hij aan de beurt is voor het debat. Tijdens de vergadering
lopen Tweede Kamerleden af en aan door de wandelgangen
de Kamer in. Zo kom ik bekende gezichten tegen als Arie
Slob (ex-partijleider ChristenUnie) en Eric Wiebes (minister
Economische Zaken en Klimaat). Alles loopt volgens plan, totdat
iemand, midden tijdens het betoog van de staatssecretaris, op
de publieke tribune begint te schreeuwen. “Ik wil de minister
spreken. Ik moet overal voor betalen in dit land, maar ik kan niet
eens even de minister spreken.” De vergadering wordt door de
voorzitter geschorst. De verwarde man hangt inmiddels over de
reling van de tribune. Dan wordt hij door de beveiliging gevraagd
de publieke tribune te verlaten en wordt de vergadering
hervat. Binnen een niet al te lange tijd is de vergadering klaar.
Onderweg kom ik Tunahan Kuzu, fractievoorzitter van DENK
tegen. Die morgen kreeg hij na de uitzending van Goedemorgen
Nederland slecht nieuws te horen. De uitnodiging om als
gasthoofdredacteur te fungeren in een uitzending van omroep
WNL werd namelijk ingetrokken. Onze chauffeur staat inmiddels
klaar met zijn auto en heeft lunchpakketjes geregeld voor ons.
We rijden door naar Zeewolde in de provincie Flevoland.

Zeewolde
Biologisch landbouwbedrijf ERF
In Zeewolde gaan we op
werkbezoek bij het grootste private
biologisch landbouwbedrijf van
Nederland, ERF. “Ik wil minimaal één
keer in de twee weken een werkbezoek
houden. Ik vind het belangrijk om, naast
mijn werk in de Kamer, ook dichtbij de mensen te
staan.” Bij ERF krijgt de staatssecretaris die verantwoordelijk
is voor het Rijksvastgoedbedrijf (89.000 hectare Rijksgrond en
alle kantoorgebouwen) het eerste rapport uitgereikt over de
toekomstige bestemming van grond in Flevoland voor landbouw,
woningen en natuur. De studie bevat aanbevelingen om de
toekomstige problematiek van bodemdaling en wateroverlast
op te vangen. Hij wordt warm onthaald met allerlei biologische
hapjes en, waar de staatssecretaris het meest enthousiast over
was, een aantal grote John Deere trekkers. “Er bestaat geen
mooier welkom dan mij uit te nodigen in een loods met allerlei
tractoren. Dit doet me terugdenken aan mijn jeugd in Hegelsom
toen ik heel graag met deze machines rondreed.”
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aris Raymond Knops
Oosterwold
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Woongebied
We rijden met de
touringcar richting het nieuwe
woongebied Oosterwold
tussen Almere en Zeewolde.
Onderweg krijgen we tekst
en uitleg over wat ons te
wachten staat. Oosterwold
is namelijk geen normaal
gebied. Als je in Oosterwold
wilt gaan wonen, mag je zelf
bepalen hoe je huis eruit gaat
zien. Klinkt normaal, maar
dat is het zeker niet. Je moet
ook zelf je eigen energie
opwekken en riolering en
wegen aanleggen. Een dorp
dat dus zonder veel inbreng
van de gemeente uit zichzelf
ontstaat. Geïnteresseerden
krijgen een goedkoop aanbod
voor grond per vierkante
meter en moeten het daarna
zelf oplossen. Het enige waar
ze zich aan moeten houden
is de breedte en sterkte
van het asfalt vanwege
bereikbaarheid door de
hulpdiensten. De projectleider
vertelt dat we er zijn. “Nog even
de bus parkeren, pas op voor je schoeisel, het
is nogal drassig.” Waarna iedereen beteuterd
naar zijn of haar goed gepoetste herenschoenen
of pumps kijkt. Dat het daar drassig is, is ook
af te lezen aan het gezicht van de buschauffeur.
De touringcar belandt in een modderpoel en komt
vast te zitten, de rest moeten we lopend doen.
Wat we zien is een wirwar aan creatieve,
zelfvoorzienende gebouwen die er anders uitzien
dan een gebruikelijk huis. Driehoekige huizen, een
soort vuurtoren tot zelfs een huis helemaal gemaakt van
recyclede autobanden, niets is te gek. “Dit woongebied
trekt ook een ander soort publiek”, vertelt onze
gids. “Het zijn veel mensen die voorheen nooit in de
gemeente Almere zouden willen wonen, maar
nu op hun eigen creativiteit los kunnen gaan.”
In verschillende voortuintjes lopen ganzen,
kippen en kalkoenen gewoon los. “Je moet het
wel willen, want je moet je de smaak van je
buurman accepteren.” Deze woonwijk moet één
van de toekomstscenario’s worden voor Flevoland
en het voor mensen aantrekkelijk maken om hier
te komen wonen. De bewoners van Oosterwold
zijn inmiddels ook verschillende scholen gestart
en hebben zelfs een eigen supermarkt opgezet.
Het is de buschauffeur in de tussentijd niet gelukt
om uit de modder te komen. Dus we vervolgen
onze reis met een aantal wethouders achterin de
dienstauto van de staatssecretaris naar het
WTC-gebouw van Almere Stad.

Almere Stad

1

Na een korte presentatie met uitleg van de
plannen in het rapport, vervoegt hij zich in de loods
waarna een aantal persgesprekken volgt. Het is opvallend
hoeveel journalisten en mensen in het vakgebied van
ERF graag de aandacht willen van de staatssecretaris.
Tijdens het ‘verhoor’ van de menigte, komt de chauffeur
van Knops naast me staan. Ik vraag hem naar zijn baan.
“Sinds het aantreden van het nieuwe kabinet, rijd ik
staatssecretaris Knops samen met een andere chauffeur.
Het is geen verkeerde baan. Het zijn lange dagen, maar
wel ontzettend interessant en leuk. Je komt overal
en het is ook altijd gezellig.” In de verte zien we een
aantal mensen vertrekken, we moeten gaan, de touringcar
is er.

World Trade Center
Met alle taxi’s komen we aan op de
parkeerplaats van het World Trade Center van
Almere. We worden via een lift naar boven geleid waar
een bestuurlijk overleg plaatsvindt over de toekomst
van de regio. Er moet worden ingezet op de bouw van
tienduizenden woningen, groei van het culturele aanbod
en het scheppen van banen. Na deze bespreking komt
voor mij om de dag ten einde. Ik bedank Raymond
Knops en vervolg mijn route per trein naar station
Horst-Sevenum. De staatssecretaris gaat daarna nog
een aantal uren door. Zelf ben ik klaar om 17.00 uur,
voor mij net een kantoorbaan, alleen dan met iets meer
verantwoordelijkheden en diversiteit.

Wie is Raymond?
Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninklijkheidrelaties, is opgegroeid in Hegelsom. Hij werd
militair en belandde uiteindelijk in de politiek. Sinds 26
oktober 2017 is hij staatssecretaris voor kabinet-Rutte III.
Hij is binnen het Kabinet verantwoordelijk voor
Koninkrijksrelaties, Digitale overheid, Rijksvastgoedbedrijf en
grensoverschrijdende samenwerking.
Raymond Knops (47) groeide op in Hegelsom in een traditioneel gezin. “We hadden het thuis heel gezellig. Naast dat ik naar
school ging, voetbalde ik in het tweede team van Hegelsom.
Ook was ik betrokken bij de fanfare in mijn dorp. Later kreeg ik
het drukker met het werk en heb ik sommige dingen moeten
laten vallen.” Na de middelbare school ging hij studeren aan de
Koninklijke Militaire Academie in Breda. “Het was daarna de
bedoeling dat ik verder ging als commandant van een van de
Geleide Wapen-eenheden die in Duitsland gestationeerd waren.
Als gevolg van het vallen van de Berlijnse muur werden deze
eenheden echter teruggehaald naar Nederland. Daar baalde ik in
eerste instantie wel een beetje van. Ik dacht eindelijk erop uit te
trekken.”
De basis verhuisde van Duitsland naar Venray. “En toen zat ik
weer in deze regio. Misschien maar goed ook, want ik denk dat ik
anders niet in de aanraking was gekomen met de Nederlandse
politiek.” Want in 1995 werd Raymond lid van het CDA. “Een
aantal jaren later werd ik met voorkeurstemmen gekozen in de
gemeenteraad van Horst (aan de Maas). Een jaar later werd ik
wethouder en volgde ik Ger Driessen op.” Het werd voor hem een
drukke periode. “Maar wel een hele leuke, ik heb hier echt van
genoten.”
Na een tijdje wethouder te zijn geweest, kreeg hij de vraag of
hij zijn carrière wilde voortzetten in Den Haag, namelijk in de
Tweede Kamer. “Daar had ik wel oren naar, maar het was wel een
grote stap. Je bent toch stukken minder vaak thuis. Door de jaren
heen zijn wij, mijn vrouw en twee kinderen, daaraan gewend
geraakt.” Helemaal een grote stap was toen hij werd gevraagd
om de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninklijkheidsrelaties te worden. “Die dag vergeet ik nooit meer.
Het was 11 oktober 2017 (dit was precies 12 jaar nadat ik als lid
van de Tweede Kamer werd beëdigd) en we hadden de laatste
vergadering van het formatieteam. Fractievoorzitter Sybrand
Buma zat deze vergadering voor en bedankte ons voor onze inzet
de afgelopen zeven maanden. Vanaf nu ging hij de personele
invulling zelf doen. Ik ging na deze bijeenkomst naar mijn kantoor
en begon alle documenten van de formatie te ordenen en op te
ruimen. Toen kreeg ik een telefoontje of ik even langs wilde
komen bij Buma. Toen vroeg hij mij voor deze positie. Na kort
beraad met het thuisfront heb ik later die dag ‘ja’ gezegd”.
Het was toch een beetje onverwachts dat hij werd gevraagd
voor deze portefeuille. “Al veel journalisten hadden gewed dat ik
bij Defensie terechtkwam en hebben hun weddenschappen verloren”, zegt hij lachend. “Nu een tijdje verder vind ik het fantastisch
dat ik deze post mag bekleden. Ik kan voor veel mensen in
Nederland en het Koninkrijk veel betekenen in deze positie.
Ik heb al veel bijzondere dingen meegemaakt en ook interessante
mensen ontmoet. Zowel in binnen- als buitenland.”
(Foto: Rijksoverheid)
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Ysselsteyn kiest
nieuwe leden
dorpsforum
Gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten op
woensdag 20 maart en het waterschap kunnen inwoners van Ysselsteyn
hun stem uitbrengen voor nieuwe leden voor het dorpsforum.
Ysselsteyners kunnen zichzelf
kandidaat stellen en kunnen daarnaast vijf andere personen als lid
voordragen. Na de het sluiten van
de stembus stelt de kiescomissie
eerst een lijst op van alle kandidaten die zichzelf hebben aangemeld.
Wanneer dat minder dan zestig
personen zijn, worden alle overige namen geturfd. Met de personen die het meeste genoemd zijn,
wordt vervolgens contact opgenomen met de vraag of zij lid van
het dorpsforum willen worden. Dit
proces gaat door tot er zestig leden
zijn of alle voorgedragen personen
benaderd zijn.
Stemmen kan in de Smelehof.
Iedereen kan daar een lijstje inleveren met vijf personen, maar ook als
er minder mensen op staan, mag
de lijst worden ingeleverd. Er kan

ook digitaal gestemd worden.
Mensen kunnen dan tot uiterlijk
vrijdag 16 maart een bericht met
hun naam en e-mailadres sturen
naar forumysselsteyn@outlook.com
Zij ontvangen dan vervolgens een
digitaal stemformulier waarmee
anoniem kandidaten voorgedragen
kunnen worden.
Ysselsteyn heeft sinds begin
2015 niet alleen een dorpsraad,
maar ook een dorpsforum. Hiermee
heeft iedereen in Ysselsteyn de
kans om mee te praten over onderwerpen die de leefbaarheid van
het dorp bepalen. Het dorpsforum
bepaalt in het Ysselsteynse model
de koers. De dorpsraad vormt het
dagelijks bestuur dat het door het
forum vastgestelde beleid uitvoert.
Maandag 17 juni worden de nieuwe
leden geïnstalleerd.

Nieuwe bloedafnamepost Wanssum
Het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer heeft met ingang van
dinsdag 12 maart een bloedafnamepost in Wanssum. Het bloed kan dan
in Gezondheidsplein De Postbaan worden afgenomen.
Multidisciplinair centrum
De Postbaan is geopend op dinsdag
tussen 10.15 en 10.30 uur. Met de
opening van deze bloedafnamepost
in Wanssum wijzigen ook de openingstijden van de locatie in Venray.
Per dinsdag 12 maart is bloedafname
in De Kemphaan in Venray moge-

lijk op donderdagen van 10.00 tot
10.20 uur. Voor bloedafname is het
belangrijk om een patiëntenpas en
geldig legitimatiebewijs mee te
nemen. Het Maasziekenhuis ondersteunt in de regio ook de verloskundigenpraktijken met dienstverlening
bij bloedonderzoek.

Gezamelijk voorstel aan het College van B&W

Kunnen dorpsraden geld
vragen voor hun werk?
Het kwam nog nooit eerder ter sprake in het dorpsradenoverleg. Henny Jenner, van kerngroep
Blitterswijck, opperde maandag 11 maart het idee dat dorpsraadsleden best een vergoeding mogen ontvangen voor hun inzet voor de publieke zaak. De dorpsraden beraden zich over een gezamenlijk voorstel aan het
College van B&W van gemeente Venray.
“Iedereen die zich inzet voor
het algemeen belang behoort
een vergoeding te krijgen”, vond
Henny Jenner. “Dit werk hoeft
niet gratis te zijn.” Hij stelde
een bedrag van 70 euro per
vergadering voor. Een vergelijkbare
vergoeding ontvangen leden van
de gemeentelijke commissies.
“We zitten wel eens tegenover dure
consultants van 150 euro per uur.
Het is niet juist dat wij geen enkele
financiële waardering krijgen.
Terwijl de gemeente in het kader
van zelfsturing steeds meer taken
naar ons doorschuift”, aldus Jenner.

Krap bij kas
Het dorpsradenoverleg zit krap bij
kas. Van de gemeentelijke subsidie
kan nauwelijks de zaalhuur en de
koffie betaald worden. Dat wringt
bij de dorpsraden. Dorpsraad Oirlo

sprak intern al eens over een
vergoedingsstelsel. Het voorstel van
kerngroep Blitterswijck kwam toch als
een verrassing. “Dit is de knuppel in
het hoenderhok gooien”, reageerde
dorpsraadvoorzitter Bas Künen van
Oostrum. “Toch is het lastig. Want wie
is wel of niet in het publieke belang
bezig?”

Scheve
gezichten
De discussie barstte los.
Dorpsraden werken vaak met
allerlei werkgroepen, zoals
een kermiscommissie. Moeten
die werkgroepleden ook een
vergoeding krijgen? Waar ligt dan
de grens? En gaat het niet tot scheve
gezichten leiden? Over één ding
waren de dorpsraadsleden het wel
eens. De gemeente vraagt steeds

meer terwijl aan de andere kant
de subsidiekraan langzaam wordt
dichtgedraaid.
Dorpsraad Veulen heeft moeite
om nieuwe leden te vinden.
“Een vergoeding zou stimulerend
kunnen werken”, meende Ruud
Wilms van dorpsraad Veulen.
“Ga je harder lopen als je er geld
voor krijgt”, vroeg Bas Künen
zich af. De meeste dorpsraden
moeten wennen aan het idee
en gaan het eerst bespreken.
Dorpsraadvoorzitter Leon Janssen
van Heide stelde een extra bijdrage
aan het leefbaarheidsbudget voor,
in plaats van een individuele
vergoeding. Want de verdeling
van het geld gaat ongetwijfeld
tot discussies leiden, menen de
dorpsraden. Het onderwerp komt
in mei terug op de agenda van het
dorpsradenoverleg.

Oh, zit dat zo!

Verruiming btw-vrijstelling:
Duurdere Sport
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Per 1 januari 2019 is de vrijstelling in de btw voor het “Gelegenheid
geven tot Sport” als gevolg van een uitspraak van de Europese rechter
verruimd. Dat betekent dat (niet-commerciële) sport voortaan vrijwel
altijd vrijgesteld is van btw. Je zou verwachten dat dit leidt tot lagere
prijzen, maar dat is waarschijnlijk niet het geval.

Gezinsuitbreiding?
Laat het goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

In het verleden kon, mits goed
gepland, de exploitatie van een
sportcomplex onder de btw-heffing
worden gebracht. Dat betekent dat
de verhuur van het complex aan
bijvoorbeeld sportverenigingen
belast was met het lage btw-tarief
van (toen nog) 6 procent. Hoewel
dit op zichzelf kostenverhogend
werkt, betekent dat ook dat de
btw op de exploitatiekosten, denk
aan onderhoud en reparaties,
verwarming en bijvoorbeeld
inhuur van personeel, kan worden
teruggevraagd.

Deze kosten zijn meestal belast
met 21 procent btw, per saldo
betekende dit dat vaak meer btw
terug gevraagd kon worden dan
diende te worden afgedragen.
Dat de huur meestal laag
(gesubsidieerd) is in relatie tot de
kosten van instandhouding van het
complex speelt hierbij natuurlijk ook
een rol.
Dat speelt temeer bij nieuwbouw
van een sportaccommodatie.
De bouw van een sportcomplex
met zwembad voor 10 miljoen euro
wordt zo 2,1 miljoen euro duurder als
de btw op de bouwkosten niet kan
worden teruggevraagd. Als er geen
extra subsidie is zullen deze kosten
doorberekend moeten worden aan de
gebruikers wat zal leiden tot hogere
huren voor de gebruikers.

Om de pijn wat te verzachten is
er bij wijze van overgangsregeling
een landelijke subsidie ingevoerd
voor de nieuwbouw en verbouw van
sportaccommodaties. Deze is echter
tijdelijk en heeft een maximaal
subsidieplafond. De aanvragen die
voor 2019 zijn gedaan overtreffen
nu al het plafond.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu
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‘Van Venray, voor Limburg’

Hans Teunissen (D66) gaat voor
nieuwe periode
Gedeputeerde Hans Teunissen (D66) uit Venray is lijsttrekker van D66 voor de Provinciale
Statenverkiezingen van woensdag 20 maart. Hij wil met zijn partij de vier zetels behouden in het Limburgs
Parlement en streeft naar een nieuwe periode als gedeputeerde.

van de provincie. Verder heb ik me
ingezet voor een bijdrage van monumenten met een cultuurhistorische
status. Het zijn misschien projecten waarvan niet meteen duidelijk
is dat de provincie daarin iets doet,
maar we financieren en begeleiden
veel van zulke projecten”, aldus de in
Ysselsteyn geboren en getogen lijsttrekker. “We hebben ons ook hard
gemaakt voor de realisatie van zestien nieuwe woningen, daar heeft
de provincie ook een bijdrage aan
geleverd zodat de huurkosten voor de
Venraynaar omlaag gaan.”
Ondanks dat de landelijke peilingen een licht verlies uitwijzen is
Teunissen optimistisch. “Er zijn voldoende peilingen die laten zien dat
we op hetzelfde niveau als in 2015
zitten, namelijk vier zetels. Tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen hebben we het in Limburg veel beter
gedaan dan het landelijk gemiddelde
van D66. We hebben de 35 raadsleden die we hadden namelijk behouden. Daar geeft ons veel vertrouwen”,
aldus Teunissen.

Behoud zetels

De 55-jarige Teunissen, die voorheen raadslid en wethouders was in
de gemeente Venray, is in 2015 geïn-

stalleerd als gedeputeerde. “De afgelopen jaren heb ik me onder andere
ingezet voor de aankoop van het

AH-pand waardoor de bibliotheek in
Venray verplaatst kan worden. Dat
is mede gedaan door een subsidie

Kom bewaken...
Opleiding complexbeveiliger
Dienst Justitiële Inrichtingen m/v
(Beroepsbegeleidende leerweg niveau 2)

Het werk als complexbeveiliger is nooit saai. Net als deze bbl-opleiding. Je bent veel praktisch bezig. Natuurlijk leer je
ook de theorie. Denk aan wetten en regels. Deze pas je vervolgens meteen toe in de praktijk. Tijdens de opleiding krijg
je een startsalaris tussen de € 1700 en € 1900,-- bruto per maand. Ben je minimaal18 jaar, in bezit van een rijbewijs, ﬁt,
gezond, heb je veel lef, ben je stressbestendig en een teamspeler? Meld je dan aan!
Meer informatie vind je op www.gildeinstituutvoorveiligheid.nl/opleidingen/veiligheid
Complexbeveiliger
Als complexbeveiliger Dienst Justitiële Inrichtingen bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Roermond (mannen) of
Ter Peel in Evertsoord (vrouwen) probeer je om de straf van de gedetineerden zo menswaardig te laten verlopen.
Het gebouw wordt dagelijks gecontroleerd op bijvoorbeeld contrabande (smokkelen) en brandveiligheid. Je kijkt of
alles veilig is en of de gedetineerden zich houden aan de regels. Verder doe je toe- en uitgangscontroles, controleer je
legitimatiebewijzen, check je in- en uitgevoerde goederen en informeer je medewerkers en bezoekers over huisregels
en veiligheidsvoorschriften. Je bedient systemen voor communicatie, alarmen, brandmeldingen, camera’s en nog veel
meer. Je moet actief kunnen handelen om agressief gedrag, suïcide, ontvluchtingen en gijzelingen te voorkomen.
Baankansen
Heb je de opleiding afgerond en functioneer je naar
tevredenheid? Dan maak je een grote kans op een baan
bij PI Roermond of PI Ter Peel.

Een reden om op Teunissen
te stemmen is er volgens hem
wel. “Ik heb de afgelopen jaren
concreet dingen aangepakt. Denk
bijvoorbeeld aan de archeologische
route in Wanssum en de aanpak van
leegstaande winkels in het centrum.

Met een bijdrage van de provincie
proberen we winkeliers te stimuleren
naar het centrum te trekken zodat
er meer levendigheid komt en
de panden in aanlooproutes voor
andere doeleinden gebruikt kunnen
worden, bijvoorbeeld voor kunst en
cultuur”, vertelt Teunissen. Hij laat
er dan ook geen twijfel over bestaan
dat hij graag door wil. “Ik wil me
de komende vier jaar graag weer
inzetten voor Limburg, maar ook
voor Venray. Ik zeg daarom ook
altijd ‘ik ben van Venray, maar voor
Limburg’.

Gemeenten
per fiets
Teunissen heeft in zijn
campagne alle gemeenten van
Limburg per fiets aangedaan.
“Dat waren flinke tochten”, lacht
hij. “Verder probeer ik via sociale
media zichtbaar te zijn en heel
benaderbaar te zijn voor iedereen.”
Op de verkiezingsavond is hij
aanwezig in het gouvernement
in Maastricht, net als alle andere
partijen, waar ze samen de
uitslagen afwachten. “We gaan niet
apart een café afhuren. Nee, samen
met alle andere partijen, dat is toch
wel mooi. De hele provincie komt
dan bij elkaar, dat geeft het wel
een extra dimensie. Het zal hoe dan
ook een hectische avond worden.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert rondom Penningkruid €
Venray Landweert

rondom Klaproos

Venray Brabander

rondom Broekweg

Venray Centrum

rondom Langstraat

11,88

€ 11,88
€ 11,25

€ 10,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Toename arbeidsmigranten

‘Stoppen met negatieve
beeldvorming’
Rob Jetten, fractieleider van D66, sprak donderdag 7 maart zijn zorgen uit over de toename van arbeidsmigranten. Volgens hem tonen cijfers van het CBS aan dat er de komende jaren 50.000 arbeidsmigranten nodig zijn
om alle vacatures te kunnen vullen. Frank van Gool, CEO van Otto Work Force uit Venray, reageert op deze uitspraken. Hij vindt dat Nederland een charmeoffensief moet inzetten om deze migranten binnen te halen.
Volgens de berekeningen van Otto
Work Force moeten we in de toekomst
niet 50.000 maar 150.000 arbeidsmigranten in Nederland verwachten.
Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal 65-plussers in Nederland. Volgens
Frank van Gool zal de vergrijzing zorgen voor een toename van arbeidsmigranten. Hoeveel arbeidsmigranten in
de toekomst in Venray zullen werken
is volgens hem moeilijk te voorspellen. “Aantallen hierin zijn moeilijk per
plaats te berekenen, die hangen af
van verschillende factoren met name
wat de toekomstige ontwikkeling van
de lokale bedrijven zal zijn. De ontwikkeling van de economie is moeilijk
te voorspellen, de vergrijzing in een
gebied wel.”

Drie stappen
Volgens Van Gool zijn er drie
stappen nodig om migranten naar
binnen te halen. Campagne voeren

begint volgens hem met het stoppen van negatieve beeldvorming over
arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten
zijn namelijk niet populair onder
Nederlanders.

‘Nederlanders
reageren uit
onwetendheid’
“Mijn ervaring is dat veel
Nederlanders reageren uit onwetendheid over hoeveel arbeidsmigranten
bijdragen aan de Nederlandse economie. Deze arbeidsmigranten zorgen jaarlijks voor een aanvulling van
1,2 miljard euro aan de Nederlandse
schatkist. Daarnaast denken veel
mensen dat arbeidsmigranten goedkoper zijn dan een Nederlander, maar
zij krijgen hetzelfde salaris. Ook zijn
Nederlanders er niet van bewust
dat zonder de arbeidsmigranten de

winkelschappen leeg zouden zijn en
de online bestelde pakketjes niet
ingepakt zouden kunnen worden.
Daarbij hebben we in de toekomst
arbeidsmigranten ook in heel andere
functies, zoals in de techniek, bouw en
zorg, hard nodig”, aldus Van Gool.
Van Gool stelt dat er een charme
offensief nodig is om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. “In de
toekomst zullen de arbeidsmigranten ook van buiten Europa geworven
worden. Nederland moet in de landen
waar de arbeidsmigranten vandaan
komen aangeven waar de mooie kanten van werken in Nederland liggen.
De volgende stap is dan om in
ons eigen land te zorgen voor goede
huisvesting voor de arbeidsmigranten (met name shortstay).” Volgens
hem kiezen veel potentiële werknemers nu voor andere Europese landen,
omdat daar de arbeidsvoorwaarden
beter zijn.

TE KOOP IN HORST:
BEDRIJFSCOMPLEX OP ZICHTLOCATIE

Staking

Meeste basisscholen
dicht
De onderwijssector gaat vrijdag 15 maart weer staken op het
Malieveld in Den Haag. De Algemene Onderwijsbond wil met de staking
nogmaals duidelijk maken dat er meer geld nodig is om lerarentekorten tegen te gaan. In Venray zijn de meeste basisscholen die dag
gesloten.
Alle basisscholen van Stichting
Primair Onderwijs Venray sluiten vrijdag 15 maart hun deuren.
Het merendeel van de leerkrachten
gaat staken. De Stichting Primair
Onderwijs Venray heeft veertien
basisscholen en één speciale basisschool onder haar hoede. De scholen
zijn verspreid over de kerkdorpen en
de verschillende wijken van Venray
centrum.

Gewoon les
Petra Janssen, directrice bij
Montessorischool Venray laat weten

dat de leerkrachten van haar basisschool niet meedoen met de staking. De kinderen hebben vrijdag
gewoon les.

Lesuitval
Birgit van der Laan van het
Raayland College in Venray meldt dat
er tot nu toe 22 docenten hebben
aangegeven te gaan staken. Dit is
ongeveer een derde van het aantal
docenten dat werkt op een vrijdag.
De roostermaker gaat kijken wat dit
in praktijk betekent voor eventuele
lesuitval aankomende vrijdag.

Verkiezingsdebat

CDA Venray dubt
over zonneparken
Het provinciale CDA wil geen zonneparken in weilanden. Dat
meldde Marlou Absil, nummer twee op de CDA-lijst, zaterdag 9 maart
tijdens het verkiezingsdebat in de schouwburg van Venray. Ook het CDA
in de gemeente Horst aan de Maas wijst zonneparken op landbouwgrond af. CDA Venray wil zo ver niet gaan.
Fractieleider Toon Loonen spreekt
van een dilemma en een lastige kwestie. “In mijn hart wil ik liever geen
landbouwgrond opofferen. Dit is echt
onze laatste voorkeur. Maar de druk is
groot en in het coalitieakkoord is afgesproken dat we het niet uitsluiten.”

Niet altijd oplossing
Toon Loonen haalt aan dat ook
gemeente Venray stappen moet zetten om de klimaatdoelen te halen.
“Dat zijn we verplicht. Er is weerstand
in Smakt en als het op een andere
manier zou kunnen, dan heel graag”,
zegt de CDA’er. Hij meldt dat zonne-

panelen op bedrijfsgebouwen ook
niet altijd een oplossing zijn. “Er zijn
bedrijven die vanwege de opslag van
bepaalde producten dit niet willen.”
Het zonnepark in Smakt komt wellicht
dinsdag 28 mei op de raadsagenda.
Gezien de gevoeligheid van het
onderwerp volgt opnieuw eerst een
behandeling in de commissie Wonen,
waarschijnlijk op dinsdag 7 mei.
Op donderdag 4 april is er een raadsinformatieavond. Het College van
B&W maakt dan bekend waar grootschalige energieopwekking wenselijk of denkbaar is in de gemeente
Venray.

Corrie Couwenberg

Het bedrijfscomplex bestaat uit een kantoorgebouw,
loods en bedrijfswoning.
Het complex is gelegen op een uitstekende

De totale oppervlakte van het perceel is 7455

zichtlocatie aan de Industrieweg 9b en 11 op

m . Het kantoorgebouw bestaat uit circa 400

het bedrijventerrein Hoogveld in Horst. Vrijwel

m2 en de loods uit circa 1570 m2. Het kantoor

direct aan de op-/afrit van de Rijksweg A-73

is verdeeld over 2 lagen en beschikt over ener-

(Venlo-Nijmegen).

gielabel C.

2

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Dhr. H. Janssen, telefoonnummer 06 - 53 14 79 06.

Bronzen waarderingspenning
Corrie Couwenberg uit Ysselsteyn heeft woensdag 13 maart een
Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray ontvangen.
Burgemeesters Hans Gilissen heeft haar de penning uitgereikt bij haar
afscheid als bestuurslid van KBO Ysselsteyn/Vredepeel.
Corrie Couwenberg is in 2005
gestart als bestuurslid bij de KBO
Ysselsteyn. Hier deed ze van alles,
zoals het bezoeken van zieken, bijzondere verjaardagen en de organisatie van de collecte Kinderhulp.
In 2008 ontstond er binnen het
bestuur het idee om een ontmoetings- en eetpunt te starten, met als
doel om alleenstaande mensen uit
hun isolement te halen en ze weer in
contact te laten komen met andere

mensen. Corrie was één van de initiatiefnemers en medeverantwoordelijk voor het stevige fundament dat
er nu ligt. Onder haar leiding is het
ontmoetings- en eetpunt uitgegroeid
tot een bloeiend samenzijn voor de
leden van de KBO Ysselsteyn.
Met het uitreiken van de
Bronzen Waarderingspenning van
de gemeente Venray wil het college van B&W Corrie voor haar inzet
bedanken.
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Koninklijke onderscheiding voor Piet
Wienen uit Leunen

nieuws 11

Stormschade in Venray
Dankzij de harde windstoten moest de brandweer zaterdag 9 maart meerdere malen uitrukken in de
gemeente Venray. Die dag versperden bomen de wegen en raakten gevels beschadigd door het extreme weer.

Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray heeft dinsdag
12 maart een lintje uitgereikt aan Piet Wienen uit Leunen (75).
Wienen ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid als voorzitter
van de KBO Leunen en is benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

Piet wordt door menigeen
omschreven als het kloppend hart van
Leunen. Hij zet zich al jaren op een
stimulerende, initiërende en inspirerende manier in voor de samenleving.
Piet staat bekend als een doortastende bestuurder die zijn kennis
en ervaring inzet voor een betere
samenleving. Piet was van 1992 tot
1997 initiatiefnemer en voorzitter van
de Wijkvereniging Leunen Centrum.
Van 2000-2012 was hij actief lid van
de pr-groep Succulente Vereniging
voor Cactus en Vetplantenliefhebbers.
Hij organiseerde tentoonstellingen en het evenement ‘Open Kas’.

Ook schreef hij columns voor het
verenigingsblad. Van 2005 tot 2012
was Piet een betrokken vrijwilliger
bij Omroep Venray. Hij presenteerde
wekelijks een klassiek muziekprogramma, was verantwoordelijk voor
de techniek en was actief op de
nieuwsredactie. Vanaf 2008 heeft Piet
zich ingezet voor de KBO in Leunen.
Eerst als bestuurslid, later als voorzitter. Hij ontwikkelde een langetermijnvisie voor de vereniging en is
de kartrekker van het bovenlokale
samenwerkingsverband van de KBOafdelingen Leunen, Veulen en Heide
(de LVH). (Foto: Foto Hoedemaekers)

Verkiezingsdag

Mobiel stembureau
opent vroeg
Een halfuur voordat in heel Nederland op woensdag 20 maart de
stembureaus opengaan, kunnen de vroegste kiezers om 07.00 uur al
terecht in het mobiele stembureau. Dat staat tot 09.30 uur bij het
NS-station in Oostrum.
Het mobiele stemlokaal doet op
de verkiezingsdag nog drie andere
locaties aan in de gemeente Venray.
Ziekenhuis VieCuri van 10.00 tot
12.00 uur, Raayland College (ingang
St. Antoniusstraat) van 12.30 tot
14.30 uur en de laatste halte is tbskliniek De Rooyse Wissel aan de
Wanssumseweg in Oostrum van
16.00 tot 17.00 uur.
De 23 vaste stembureaus in de
gemeente Venray, in alle dertien
dorpen en tien in de wijken van
Venray, zijn geopend van 07.30 tot
21.00 uur. Alle bijna 35.000 stemgerechtigde inwoners van 18 jaar
en ouder hebben twee stempassen
ontvangen, voor de verkiezingen
van Provinciale Staten en voor het
bestuur van Waterschap Limburg.
Dertien partijen nemen deel aan
de provinciale verkiezingen. Naast de

tien partijen die al in het Limburgs
Parlement zitten (CDA, PVV, SP, VVD,
D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS,
Partij voor de Dieren en Lokaal
Limburg) zijn er twee nieuwkomers:
Forum voor Democratie en DENK.
ChristenUnie doet na een onderbreking van één periode weer mee in
Limburg. De dertien lijsten tellen
431 kandidaten, van wie zeventien
uit gemeente Venray.
Bij de vorige provinciale verkiezingen, vier jaar geleden, was
de opkomst in Venray 44,9 procent.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen
van 21 maart 2018 ging 53,1 procent naar de stembus. De landelijke verkiezingen zijn het meest
populair. Bij de laatste Tweede
Kamerverkiezingen, op 15 maart
2017, bracht 80,3 procent van de
Venrayse kiezers zijn stem uit.

Volgens Meteo Limburg kampten
het noorden van de provincie zaterdag met windstoten van ruim 70 km
per uur. In Oostrum raakte een gevel
van een gebouw aan de Wattstraat
beschadigd. In Venray moest de

brandweer assisteren bij het opruimen van losgeslagen stukken van
een pand. Aan de Maasheseweg
raakte isolatiemateriaal los. Het is niet
bekend hoe groot de schade is aan
beide panden.

Op enkele plekken in de omgeving van Venray leverde omgewaaide
bomen problemen op. Volgens de
brandweer kwamen alle meldingen
tussen 16.00 uur en 18.00 uur binnen.
(Foto: Hangami Olomi)
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Geboren

Jules
3 maart 2019
Zoon en broertje van
Peter, Joske en
Sep van Wegberg
Burgemeester Geurtsstraat 2
5961 BZ Horst

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Te huur halfvrijstaande woning in
Meerlo. Huurprijs in overleg, interesse
06 33 05 70 87.
www.veld-tuinplanten.nl open
za. van 9.30-16.30 uur. (do. en vrij.
op afspraak) Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree. Tel. 06 40 32
71 08 Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
azalea, viburnum, taxus, laurier,
buxusvervangers, bodembedekkers,
vaste pl. e.v.a. tuinplanten.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjaro.nl

Even the strong
have to be humble
Met intens verdriet, maar met mooie herinneringen,
hebben wij na een ziekteperiode van twee jaar
veel te vroeg afscheid moeten nemen van

Joep Lenders
* 11 november 1978

Voorjaarsreiniging. Diverse
behandelingen; milde reiniging.
www.maybodycare.nl
Kom oerdansen 6 april 10.00-14.30
uur in yogacentrum l’Espoir Horst.
Geschikt voor iedereen, genieten!
Ervaren docent Gerard Blacquière.
Voor info mail oerdans@michaele.nl
Vakantiehuis te huur Guardamar del
Segura, Costa Blanca. 4 pers, strand op
300mtr. Vliegveld Alicante op 35km
Info frans.huijs@home.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

MAN
KKINGEN

† 11 maart 2019

zoon van

Cor en Riek Lenders - Pubben

533702 • M 06 54366249

echtgenote van

Lowie Raedts † 2000
In de mooie leeftijd van 90 jaar.

broer, schoonbroer en oom van
Lotte, Senna, Timo
Neeltje en Niek
Janske
Tichelerstraat 10, 5975 XB Sevenum
We nodigen jullie van harte uit om samen met ons afscheid
te nemen van Joep op zaterdag 16 maart om 13.30 uur
in zaal de Wingerd, Maasbreeseweg 2 te Sevenum.
Aansluitend gaan we met hem naar de begraafplaats te Sevenum.
Joep is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen op donderdag 14 maart van 19.00 tot 21.00 uur.

Mariet en Chris Verrijth-Raedts
Lizet en Guido, Ilse en Tim, Misha, Doreen en Rob, Jenny
Geert en Gerda Raedts-Hebben
Rob en Yvonne, Loek, Lisa, Gijs en Mindi,
Koen en Kelly, Josien en Bart
Leon en Annemie Raedts-van den Goor
Frank en Gwen, Nicole en Erik, Jeroen
Henk en Marian Raedts-Fleurkens, Lydia Aerts †
Jelle en Jamie Lee, Roy, Stijn
Riek en Hay Bouten-Raedts
Jimmy, Perry, Micky
Tiny en Peter Sturme-Raedts
Annemie en Peter Colbers-Raedts
Bram en Noekie, Guus, Casper, Evelien
John en Corina Raedts-Versleijen
Lotte, Peet, Elke
Venlo, 11 maart 2019
Wilgeroosje 2, 5975 TC Sevenum

Joep
Je hebt alles gegeven, tot het laatste moment.
Wat zijn we dankbaar voor alle mooie herinneringen.
We gaan je scherpte, eerlijkheid en vriendschap missen.

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van ôs Moeke op zaterdag 16 maart om 10.30 uur
in de parochiekerk van Sevenum.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
bij ôs Vader op het kerkhof.
Ôs Moeke is thuis. U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op donderdag 14 maart tussen 18.00 en 20.00 uur.

Bart en Willemien, Dennis en Marissa, Freddy en Nicole, Geert-Jan
en Tineke, Hugo en Nelly, Koen en Emmy, Mark en Nanette, Raymond,
René en Violetta, Rob en Loes, Roel en Linda, Ruud en Loes.

Na een leven dat in het teken stond van zorg voor anderen,
is voorzien van het H. Sacrament der Zieken van ons
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Mien Geurts - Lemmen
echtgenote van

Wiel Geurts †
* Hegelsom, 18 augustus 1933

† Venlo, 11 maart 2019

Hegelsom Peter
Frank
Rob
Hegelsom Jac
Tilburg Mariëlle en Mark
Melissa en Stephan
Maarten
Hegelsom Erik en Sabine
Lotte en Xaviero
Lars
Past. Debeijestraat 19, 5963 AE Hegelsom
Wij zullen mam gedenken tijdens de avondwake
op vrijdag 15 maart om 19.00 uur in de Sint-Hubertuskerk,
Pastoor Debijestraat 2 te Hegelsom.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart
om 10.30 uur in de Sint-Hubertuskerk, Pastoor Debijestraat 2
te Hegelsom. Aansluitend zullen wij mam bij pap te ruste leggen
op het parochiekerkhof aldaar.

Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
T 0478 533702 • M 06 54366249
erkzaamheden
U kunt afscheid nemen van mam op vrijdag 15 maart van
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL20.00 uur tot 20.45 uur in uitvaarthuis Theo Arts te Horst,
T 0478 533702 • M 06 54366249
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, goedheid
en zorgzaamheid is rustig van ons heengegaan, ôs Moeke,
lieve Oma en kleine Oma

Wies Raedts - van den Hombergh

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Loodsruimte te huur.
Minimum maat 42 m2 voor € 84,-/
maand. Totaal nog 168 m2 te huur.
Openbaar cameratoezicht.
Spurkterdijk 18 Oostrum
06 54 31 21 44 info@VenrayGroen.nl

Als je moeder sterft
en je vader lang geleden,
hoop dan dat je hun liefde erft,
want kind zijn is nu verleden.

Zoveel gezien, gedaan en gelezen…
en dan komt er de dag…
dat uit zijn levensboek…
het laatste hoofdstuk wordt geschreven..
Na een welbesteed leven en gesterkt door het Sacrament der Zieken
is vredig van ons heengegaan mijn lieve man,
ôzze pap’ en onze lieve opa

Sjaak van Leuven
Toos van Leuven – van Gerven
Egbert en Karin
Kim en Yvo, Evvie
Juul en Mitchell
Harrie en Angela
Michelle
Bob en Lenina
Swolgen, 13 augustus 1926

† Horst, 3 maart 2019

Hof te Berkel 91, 5961 KX Horst
Op donderdag 7 maart is er gelegenheid om persoonlijk afscheid
van Sjaak te nemen van 18.30 uur tot 20.00 uur in
Afscheidshuis ’t Pastoeërsweike, Bosweg 5 te Swolgen.
De Heilige Mis zal gehouden worden op vrijdag 8 maart om 11.00 uur
in de H. Lambertuskerk te Swolgen, waarna in besloten kring
de crematie zal plaatsvinden.

Een hartelijk woord van dank aan allen
die ons door hun liefdevolle zorg omringd hebben.
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Na een zwaar jaar van strijd en onzekerheid
had pap eindelijk weer iets om naar uit te kijken
Het heeft niet zo mogen zijn…
Intens verdrietig zijn wij door het toch nog
onverwacht overlijden van ‘ôs pap’

Jan Bouten
echtgenoot van

Maria Bouten-Vlassak †
Hegelsom, 2 juni 1944

† Venlo, 11 maart 2019

‘Blijf alstublieft van de landbouwgrand af’

Meerderheid provinciale
partijen tegen zonneparken
Een grote meerderheid van de provinciale partijen, die zaterdag 9 maart deelnamen aan het verkiezingsdebat Limburg Kiest in de schouwburg van Venray, verzet zich tegen de komst van zonneparken op landbouwgrond.
De kwestie speelt momenteel in de gemeente Venray met drie initiatieven. Er zijn twee plannen voor een zonneweide in Smakt en één voor een zonnepark tussen Oirlo en de A73, in het buurtschap Zandhoek. Vorige week
publiceerde gemeente Venray voor Oirlo de aanvraag van de omgevingsvergunning.
Een grote meerderheid van de
provinciale partijen, die zaterdag
9 maart deelnamen aan het verkiezingsdebat Limburg Kiest in de
schouwburg van Venray, verzet zich
tegen de komst van zonneparken op
landbouwgrond.

Hegelsom, Peter en Paulien
Jos en Angelique
Joyce
Danny
Familie Bouten
Familie Vlassak
St. Jorisweg 4, 5963 ND Hegelsom
Wij willen u uitnodigen om samen met ons herinneringen
aan Pap op te halen tijdens de dienst op zaterdag 16 maart
om 11.00 uur in het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Pap is thuis. U kunt afscheid van hem nemen
op donderdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur
en vrijdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur.
In plaats van bloemen willen wij u vragen
om een persoonlijke herinnering mee te nemen.

Enne goije mins blieft altied leave
Veel te vroeg is overleden

Jan Bouten
Wij wensen Peter en Paulien, Jos en Angelique en de familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.
De kammeruj van Peter en Paulien
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‘Geen landbouwgrond
opofferen’
CDA, GroenLinks, Lokaal-Limburg,
Partij voor de Dieren, PvdA, VVD en
50PLUS lieten weten geen landbouwgrond te willen opofferen voor zonneenergie. Windmolens en zonneparken
zorgen vaak voor veel weerstand bij
omwonenden. Het CDA, de grootste
partij in Limburg, wijst zonneweides
in de provincie af. “Liever geen zonneparken”, zei Marlou Absil. Ze pleitte
voor zonnepanelen op grote gebouwen. “Daarbij kan de overheid zelf het
goede voorbeeld geven.” GroenLinks
en Partij voor de Dieren willen het
buitengebied sparen. “We moeten

ons met zonnepanelen richten op
het stedelijk gebied. Veel daken en
industrieterreinen zijn nog onbenut”,
stelde Pascale Plusquin (Partij voor
de Dieren). Dat vond ook GroenLinks.
“De natuurlijke ruimte moeten we zo
open mogelijk houden”, zei Tim van
Dijk. PvdA meent dat er voldoende
alternatieven zijn om de klimaatdoelen te halen. “We moeten de
weilanden niet volgooien met zonnepanelen”, meldde Melad Kohistani.
50PLUS ziet liever zonneparken dan
windmolens. “Niet op landbouwgrond, wel zonnepanelen op daken en
fabrieksgebouwen. Dat is beter dan
windmolens. Die leveren in Limburg
te weinig op en er is ook geen opslag
van energie mogelijk”, aldus Anne
Marie Fischer. Teun Heldens (VVD)
vindt het zorgelijk dat een hectare
zonnepanelen meer geld opbrengt
dan maïs. “Blijf alstublieft van de
landbouwgrond af”, pleitte de VVD’er.
Hij kreeg steun van Henk van der
Linden (Lokaal-Limburg). “Want er

zijn genoeg alternatieven. Zoals zonnepanelen op de oude stortplaats
in Roerdalen.” Van der Linden wees
op het verkrijgen van draagvlak.
“Waarom lukt het een ondernemer in
Egchel wel om windmolens te plaatsen en mislukt het plan van de overheid in Venlo”, vroeg hij zich af.

Zonnepanelen op
grote gebouwen
SP meent dat zonneparken op
een groter draagvlak kunnen rekenen
dan windturbines. “Omdat burgers
er meer profijt van kunnen hebben”,
stelde Ton Heerschop. Ook voor D66 is
draagvlak van de belang. “We moeten kijken wat wel kan. En er vandaag al mee beginnen”, zei Marlou
Jenneskens. DENK liet een ander
geluid horen. Selami Coskun vreesde
dat de burgers de dupe worden van
de klimaatregelingen. “We mogen
niet de portemonnees van de mensen
leegtrekken.”

Toekomst veehouderij zorgt
voor tweespalt
De intensieve veehouderij was een heikel onderwerp tijdens het debat Limburg Kiest dat zaterdag 9 maart in
de schouwburg van Venray werd gehouden. SP en Partij voor de Dieren zien een drastische verkleining van de
veestapel als enige oplossing. Ze staan lijnrecht tegenover CDA en VVD die boeren de ruimte willen geven.

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

“Mensen worden ziek en hebben
minder woongenot. Veehouderij is
een klimaatkiller. We halen veevoer
uit Zuid-Amerika en exporteren het
vlees weer. Wij blijven hier zitten met
stank en een groot mestoverschot”,
zei Pascale Plusquin (Partij voor de
Dieren) tijdens het debat. Ze sprak van
‘een race naar de bodem’. “We zijn
niet tegen boeren, maar het moet alsmaar meer en meer. Ze zitten gevangen in het systeem. Familiebedrijven
vallen om en worden opgekocht door
de grote jongens.” Ton Heerschop (SP)
wees op de risico’s voor de volksgezondheid. “Daarom moet de veestapel
kleiner.”

CDA wil juist de boeren veel
ruimte geven. “Ze zijn al vele
generaties lang in Limburg. Ik ben
trots op ze”, zei Marlou Absil. Dat
zijn ChristenUnie en VVD ook.
“Boeren horen bij Limburg. Ze zijn de
meest innovatieve ter wereld”, wist
Teun Heldens. “Ze moeten de ruimte
krijgen, maar wel met milieuwinst.”
PvdA pleitte voor verduurzaming.
“De boeren willen wel. We moeten
samen kijken hoe het kan”, zei Melad
Kohistani. CDA en Lokaal-Limburg
willen de boeren tijd en ruimte
gunnen om een omslag te maken.
“Grote aantallen dieren zorgen
voor een betaalbare prijs voor de

consument”, zei Henk van der Linden
(Lokaal-Limburg). “De ondernemers
mogen niet alleen voor de kosten
opdraaien.” Volgens GroenLinks is
50 procent van het grondgebruik
in Limburg agrarisch. “We moeten
boeren niet pesten, maar helpen”,
stelde Tim van Dijk. “Kleinschaliger
en met lokale productieketens.”
Marlou Jenneskens (D66):
“We moeten samen met de boeren
verduurzamen en investeren in de
voedselproductie van de toekomst.”
Selami Coskun (DENK) mengde zich
niet in de discussie. “Dit is niet ons
thema.” Wel pleitte hij ervoor de
halalslacht niet te verbieden.

‘Migranten
blinde vlek in de zorg’
DENK-lijsttrekker Selami Coskun sprak van een ‘blinde vlek in de zorg’. “Er is geen enkele zorginstelling die
rekening houdt met culturele verschillen. Migranten hebben vaak andere waarden. Ze moeten daarom een aparte
behandeling krijgen. Dat zou een verrijking zijn”, stelde Coskun.

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

Hij kreeg de wind van voren
van de meeste andere partijen.
“Zeer onverstandig”, oordeelde Ton
Heerschop (SP). “Migranten moeten
zich niet terugtrekken op een eiland.

Dit staat de integratie in de weg.”
Marlou Absil (CDA) meende dat zorgcentra wel rekening houden met het
individu en culturele achtergrond. “We
moeten geen uitzonderingen maken”,

vond Anne Marie Fischer (50PLUS).
“Een Limburger is een Limburger.”
Melad Kohistani (PvdA) zei geen
behoefte te hebben aan een aparte
zorgbehandeling voor migranten.
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SP-er Hendriks tegen

Meerderheid voor
regeling agrarische
bedrijfswoningen
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Venray stemde tijdens de raadsvergadering van dinsdag
12 maart in met de regeling rondom het verplaatsen van agrarische bedrijfswoningen. Alleen Jan Hendriks,
fractievoorzitter van de SP, stemde tegen. De overige 24 aanwezige raadsleden stemden voor.
De regeling heeft als doel de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit in
gebieden met agrarische bedrijvigheid
te verbeteren. Dit wordt gedaan door
het verplaatsen van ‘overbodige’ agrarische bedrijfswoningen toe te staan.
Het zou een ruimtelijke oplossing bieden voor agrarische bedrijfswoningen
die niet meer noodzakelijk zijn en het
voorkomt dat dergelijke locaties voor
omliggende agrarische bedrijven een
belemmering vormen. De regeling
houdt verband met de visie veehouderij 2018.

‘Spannend hoe
het uitpakt’
Hendriks stelde dat er niets
gebeurt om de uitstoot van veehouderijen te verminderen. “De focus moet
erop dat boeren proberen de uitstoot

te verminderen. Deze regeling is volledig in het belang van de ondernemer
en niet in het belang van de burger.”
Toon Kerkhof van Venray Lokaal had
ook bedenkingen bij het voorstel.
“Wij zien meer in een gebiedsgerichte
aanpak en anderzijds zouden we
de regeling willen aanscherpen. De
leefbaarheid van het buitengebied is
gebaat bij bewoning bij een agrarisch
bedrijf, dat verhoogt de betrokkenheid.” Hij wilde daarom middels een
amendement de regeling alleen laten
gelden voor een tweede of derde
bedrijfswoning die bij het bedrijf
hoort, zodat er altijd een woning
bij het bedrijf zou overblijven. Theo
Mulders van Samenwerking Venray
wilde duidelijkere randvoorwaarden.
“We willen helder beschreven hebben
wanneer mensen al dan niet kunnen
deelnemen aan de regeling”

Wethouder Martijn van der Putten
stelde onderzoek gedaan te hebben in
Nederland naar de uitkomst van een
dergelijke regeling, maar deze niet te
hebben gevonden. “Het is dus spannend hoe het uitpakt.” Hij stelde voor
de evaluatie van de regeling naar
voren te halen en naar aanleiding van
de aanvragen die zijn gedaan verdere
regels op te stellen.

Motie ingetrokken
“We moeten gewoon starten met
de regeling en in eerste instantie per
geval, aan de hand van de motivatie
van mensen, gaan kijken of men in
aanmerking komt.” Na de uitleg van
de wethouder werd het amendement
en de motie ingetrokken. Van der
Putten benadrukte verder dat de regeling los staat van het terugdringen van
de u
 itstoot van veehouderijen.

PS-verkiezingen

Bisschops gaat voor
duurzaam Limburg
Henk Bisschops, fractievoorzitter van de PvdA Venray, is kandidaat
voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op woensdag 20 maart.
Namens de PvdA staat Bisschops op plaats elf. Het komen tot een
duurzaam Limburg is voor Bisschops een van de belangrijkste
speerpunten.
Bisschops vindt dat er de
komende jaren samen met alle
inwoners en ondernemers aan de
slag gegaan moet worden om het
klimaat te verbeteren en Limburg
duurzaam te maken. “Het gaat tot
nu toe veel te traag. Daarin kan
de provincie een belangrijke rol
spelen”, aldus Bisschops. Bisschops
stelt dat de PvdA duurzame energie
wil opwekken voor alle Limburgers.
“De lasten, maar zeker ook de
lusten, moeten we eerlijk verdelen
over burgers en bedrijven. Daarbij
moeten alle opties voor duurzame
energiebronnen onderzocht
worden”, stelt hij.

Meer woningen
Daarnaast stelt hij dat de
PvdA vindt dat er meer woningen
gebouwd moeten worden, voor

zowel jong en oud. “Er moet ruimte
zijn voor alternatieve woonvormen.
De provincie kan daarin een
belangrijke rol spelen door soepel
met de bestuursafspraken om te
gaan”, zegt Bisschops. Ook voor
het openbaar vervoer wil hij zich
inzetten.

Openbaar
vervoer
“De Maaslijn is regelmatig
onderwerp van gesprek. Ik vind
dat reizigers er op moeten kunnen
vertrouwen dat bussen en treinen
op tijd rijden en dat er met name
in de spits voldoende plaats is”,
stelt hij. “Ik hoop dat iedereen
gebruik maakt van zijn stemrecht
en dat we in Limburg een goede
opkomst krijgen”, aldus Bisschops.

GROEI MET
ONS MEE
Vanwege gezonde groei, met de nodige
technische uitdagingen zijn wij voor onze
locatie in Grubbenvorst op zoek naar
technische mensen in de functie van:

• Leerling onderhoudsmonteur;
• Senior onderhoudsspecialist;
• Elektrotechnisch monteur;
• Operator verpakkingslijn.

BVB Substrates is expert als het gaat
om het produceren en leveren van
substraten voor alles wat groeit en
bloeit. Wij zijn een familiebedrijf van
Nederlandse bodem met ruim 110 jaar
ervaring en leveren wereldwijd aan
85 verschillende landen. Productie
geschiedt op meerdere locaties in
Nederland en Zweden. In ons bedrijf
werken dagelijks ruim 250 medewerkers
aan het optimaal beleveren van de klant.

BVB BANENDAG
30 MAART
INSTELLING TELT

Omdat wij intern werken met mentorschap is er
voldoende capaciteit en technische kennis om nieuwe
medewerkers op te leiden. Voor ons is affiniteit met
techniek, mentaliteit en teamspirit belangrijker dan
competenties en opleiding. Variërende werkzaamheden,
vrijheid binnen je functie en doorstroommogelijkheden
zijn kenmerkend binnen onze organisatie. Wij bieden
voldoende kansen om zowel leerlingen, als ervaren
techneuten op lange termijn te boeien en te binden.

PROFIELSCHETS

•
•
•
•
•

Fulltime beschikbaar;
Flexibel inzetbaar;
Woonachtig in Noord-Limburg / eigen vervoer;
Leergierig en een hands-on werkinstelling;
Affiniteit met techniek is een must.

OPEN DAG

Omdat wij graag zoveel mogelijk kandidaten ons
bedrijf willen laten zien, zetten wij de deur van ons
bedrijf open op zaterdag 30 maart 2019 van 10:00 tot
12:00 uur.
Op deze manier kun je in gesprek komen met onze
medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!

AANMELDEN

Aanmelden voor de open dag of solliciteren kan per
mail t.a.v. Hugo Buitelaar via
aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl
Meer informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl

BVB Substrates | Euroveen B.V. - Californischeweg 10 B - 5971 NV GRUBBENVORST
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dido Verrijth
18 jaar
Oostrum
ROC Nijmegen

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Dan zou ik ervoor kiezen om achttien
jaar oud te zijn. Je bent dan nog steeds
jong, maar de meeste dingen zijn wel

aan
Dido Verrijth

aangepakt terugdraaien en het weer
opnieuw te doen. Dat kan soms wel
fijn zijn.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
In Boxmeer, daar ben ik met een paar
vrienden de laatste dag van de carnaval gaan vieren en heb daar een foto
van gemaakt.
Wat is je droombaan?
Vroeger wilde ik natuurlijk zoals elke
jongen die voetbalde profvoetballer

voor je toegankelijk zoals bijvoorbeeld
alcohol drinken.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn stomste vak vind ik Duits. Ik vind
het niet echt moeilijk, maar gewoon
echt niet interessant. Een vak dat ik
echt het leukste vind, heb ik niet.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Een tijdmachine, zo kan je dingen
die je in het verleden niet goed hebt

Tip van

Maurice

Bomen

worden. Nu heb ik niet echt meer een
droombaan.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het kunnen vertrouwen in een persoon vind ik erg belangrijk. En dat ze
er niet alleen zijn als het goed met je
gaat, maar ook in slechte tijden.
Wie kent jou het beste?
Mijn ouders kennen mij denk ik het
beste. Als er iets met me is, zien zij
dat vaak direct aan mijn houding en
gedrag.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik denk Martin Garrix. Ik luister vaak
zijn muziek en zou graag de wereld
willen zien vanuit zijn perspectief.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik heb geen favoriet boek omdat ik
eigenlijk nooit boeken lees. Ik vind
een boek lezen niet leuk.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies
meegeven?
Dat ik gewoon mezelf moet blijven.
En mensen die me niet leuk vinden
moet ik achter me laten en geen
energie meer in steken.
Wat zou je nooit weggooien?
De pet van mijn opa. Ik heb die pet
ooit aan mijn opa gegeven. Ik heb
die gekregen op een militair evenement. Toen mijn opa ook een pet
wilde, hadden ze geen petten meer.
Ik heb vervolgens mijn pet aan mijn
opa gegeven en hij draagt hem nog
steeds.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog eens willen skiën,
omdat ik dat nog nooit heb gedaan
en iedereen zegt dat het heel erg
leuk is.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Het trainingskamp in Barcelona.
Afgelopen jaar ben ik met een aantal
keepers op trainingskamp geweest.
Ik heb erg veel gelachen met jongens
daar en veel geleerd op de trainingen. Het zou leuk zijn om dat nog
eens te beleven.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik zou nooit meer de training overdoen waarin ik mijn kruisband
scheurde. Dat was erg pijnlijk.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet echt bijgelovig.

Jubileumweken!

Laan-, dak-,
lei- en fruitbomen
vanaf 180 cm
stamhoogte.
Enorme keuze!

-25%
Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

Camellia
Tip van

Annelies

In alle soorten, kleuren
en maten. Vol knop!

-25%

Het is weer
voorbij
Op Instagram zie ik nog
allemaal foto’s
voorbijkomen van mensen
die een paar hele mooie
carnavalsdagen hebben
beleefd. Verklede mensen,
mensen die teveel hebben
gedronken en mensen die
ondanks de regen nog
steeds kunnen lachen en
toch gewoon doorgaan.
Carnaval wordt altijd
gezien als een feest waar er
allemaal maar gedronken
wordt en naar slechte muziek
wordt geluisterd. Maar
eigenlijk is het veel meer.
Ik woon op kamers in
Nijmegen en zie daardoor
niet altijd alle mensen die ik
wel zag op de middelbare
school. Met mijn
vriendenkring van hier ga ik
nog wel eens wat drinken. En
dat is precies wat ik met de
carnaval ook doe met de
mensen die ik bijna nooit zie.
Carnaval is een tijd om
mensen te zien die je bijna
nooit ziet en samen wat te
drinken. Even bij te praten
terwijl de muziek veel te
hard staat en je elkaar
eigenlijk niet kunt verstaan.
Zonder die mensen is de
carnaval helemaal niet zo
leuk als dat het altijd is.
Natuurlijk spelen de alcohol,
het veel te vette eten na al
die alcohol en de eigenlijk
heel erg slechte muziek nog
een grote rol. Maar zonder al
die oude en nieuwe vrienden
die je tijdens de carnaval
maakt, zou het best wel saai
kunnen zijn.
Anne

16

politiek

14
03

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.

Straatcoaches, agenten en cameratoezicht, een veilig gevoel
Onlangs werd de AD misdaadmeter weer gepresenteerd, een jaarlijks
terugkerend onderzoek en publicatie over de stand van zaken omtrent
veiligheid en misdaad. Voor Venray was er goed nieuws te melden, het
gaat veel beter met ‘os Venray’ en we dalen op de lijst van plaats 102 in
2017 naar 151 in 2018. Venray is dus een stuk veiliger, maar voelt dat
voor de inwoners ook zo?
Onderzoek wijst uit dat absolute
cijfers over veiligheid iets anders is
dan je veilig voelen. CDA Venray is
uiteraard blij met de positieve cijfers maar wil desondanks ook dat

de inwoner van Venray er weer op
vertrouwt dat zijn fiets er nog staat
na een avondje stappen, dat hij een
bloempot in de tuin kan zetten zonder
bang te zijn dat deze morgen weg is

en dat kinderen veilig op weg kunnen
naar school of de club. Het CDA heeft
zich hard gemaakt voor cameratoezicht dat inmiddels deels gerealiseerd
is. Ook wil zij meer aanwezigheid van
wijkagenten en straatcoaches maar
ook voldoende verlichting, meldpunten en sociale controle. We letten op
elkaar, spreken elkaar aan als we iets
verdachts opmerken en vooral ook
aangifte blijven doen. Ook al heerst
er soms een gevoel van ‘er wordt toch

niets mee gedaan’. Verder is signalering en melden een onmisbare factor
in de strijd tegen criminaliteit. Dorp-,
en wijkraden, sportclubs, de jeugdsosen en scholen spelen een belangrijke
rol in signalering van verdachte zaken.
Zorgen voor een veilig gevoel; dat
doen we samen. Dat is Zin in Limburg.

ven maken. Het leidt er namelijk toe
dat we van de democratie vervreemden. We hebben zogenaamd de macht,
maar we staan vaak machteloos als het
gaat over belangrijke beslissingen die
in onze naam worden genomen, en die
vaak tegen onze bedoelingen indruisen. Misschien wordt het hoog tijd
om de democratie deels uit het stemhokje te halen. We moeten democratie meer alledaags maken. Democratie
begint in onze familie, op ons werk en

op school, vanaf jonge leeftijd. Meer
luisteren naar de samenleving zal de
democratie ook ten goede komen. Met
veel plezier en waardering kijk ik naar
het Kinderdebat en het Mini Model
European Parliament (MEP). Hoe onze
jeugd zich, in onze raadszaal, in democratische vorm, buigt over de Venrayse
problemen. Dus, ga stemmen aanstaande woensdag!
Peter Custers,
commissielid VENRAY Lokaal

Emma Palmen, Commissielid Leven
Kandidaat Statenlid
Provinciale Staten

Stemmen?!
Woensdag 20 maart, provinciale verkiezingen. Uitdaging is dat
partijprogramma’s niet al onze standpunten vertegenwoordigen.
Misschien is het een oplossing te beginnen met democratie in het gezin,
op het werk en in de buurt.
Er komen weer verkiezingen aan.
Wat kies je eigenlijk bij een verkiezing? Een visie? Een vertegenwoordiger? Kan een partijprogramma in de
huidige complexe samenleving eigenlijk wel al onze standpunten op elk
onderwerp verwoorden? Verkiezingen

dwingen ons om het ene onderwerp
of die ene frustratie belangrijker te
maken dan alle andere. En vervolgens
een kandidaat te kiezen die overeenkomt met wat we wellicht zien als een
oplossing voor dat ene onderwerp. We
zouden zo’n keuze niet moeten hoe-

#RespectOn in 2019
#RespectOn, de campagne om verdraagzaamheid onder Venrayse
jongeren te vergroten en discriminatie tegen te gaan, gaat z’n tweede
jaar in. Venray is pilotgemeente. In 2019 gaat #RespectOn zich meer
presenteren aan het publiek.
Er is vorig jaar al veel gebeurd

Ambassadeurs

onder de vlag van #RespectOn. Een

Iedereen heeft recht op respect en

indrukwekkende startbijeenkomst in

iedereen moet de ander in zijn waarde

de schouwburg. De plaatsing van de

laten. Dat betekent dat iedereen

grote rode R, eerst op de rotonde bij

ambassadeur kan zijn van #RespectOn.

Een steuntje in de rug. Fijn om even te kunnen kletsen, als je weinig

Raayland, daarna op het plein bij de

Een aantal organisaties heeft zich

contacten of aanspraak hebt. Af en toe hulp kunnen gebruiken, maar

Grote Kerk. Lessen mediawijsheid op

al aangemeld als ambassadeur.

zelf ook iets voor een ander betekenen. Dat is Buurtcirkel in Venray.

school. Een lezing over nepnieuws.

Zij willen in hun organisatie de

En de interactieve theatervoorstelling

boodschap van #RespectOn verder

Een Buurtcirkel is een groep van 9

Landweert. Zij komen eens in de

Scherp! voor jongeren werd een aantal

vertellen. Vind jij tolerantie, respect en

tot 12 mensen die bij elkaar in de

twee weken bij elkaar.

keren gespeeld.

verdraagzaamheid ook belangrijk en wil

buurt wonen. Door de Buurtcirkel

Buurtcirkels in Venray

je je daar voor inzetten? Stuur een mail

leer je nieuwe buurtgenoten

Meedoen?

Overal

naar marij.theelen@venray.nl. “Het

kennen. Kun je samen leuke

Iedereen kan meedoen. Een indicatie

In 2019 kunnen ook sportverenigingen

kost niets en hoe meer ambassadeurs

dingen doen, maar ook bij elkaar

van de gemeente is niet nodig.

uit de gemeente ‘Scherp!’ boeken.

hoe beter. Dus kom op en word

terecht voor vragen of problemen.

Iets voor jou? Stuur dan een mail

Ze krijgen een op maat gemaakte

ambassadeur van #RespectOn”, zegt

Je zet je eigen talenten en

naar buurtcirkel@venray.nl. Eén

voorstelling, waarin de toeschouwer

wethouder Anne Thielen.

vaardigheden in. Hierdoor is

van de buurtcirkelcoaches neemt

actief meedoet. Ook de andere

minder professionele ondersteuning

dan contact met je op voor een

onderdelen van #RespectOn gaan dit

nodig. Een vrijwilliger ondersteunt

informatief gesprek.

jaar gewoon verder. “En gaan we ons

de Buurtcirkel en helpt bij de

wat meer ‘buiten’ laten zien”, vertelt

onderlinge samenwerking. Een

Vrijwilliger worden?

projectleider Ivo Heuts. “Respect

professionele coach volgt de

De Buurtcirkel in Veltum is nog

tonen, gewoon een beetje rekening

Buurtcirkel van de zijlijn. In

dringend op zoek naar een

met elkaar houden om prettig te

Venray zijn twee buurtcirkels:

vrijwilliger. Interesse? Mail dan naar

kunnen leven speelt tenslotte elke dag

Veltum Centrum West en Brukske

buurtcirkel@venray.nl.

en overal. Respect is overal nodig, dus
#RespectOn ook.”

Venray, focus op mensen
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facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 09

Ik ga (ook) stemmen voor het waterschap
De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan op woensdag 20 maart
weer voor de deur. Tegelijkertijd kunnen we ook stemmen voor het waterschap. Echter, roept het stemmen voor het waterschap vaak vragen op.
Waar zorgt het waterschap voor? Waarom is het belangrijk om te gaan stemmen? De stelling luidt daarom: Ik ga (ook) stemmen voor het waterschap.
Er heerste verdeeldheid over de stelling. Een kleine meerderheid van de
respondenten geeft aan niet te weten wat het waterschap inhoudt. Ze laten
weten dat ze niet gaan stemmen, omdat ze te weinig informatie hebben
gehad over de functie van het overheidsorgaan. Deze groep voelt zich niet
betrokken en vraagt zich af waarvoor ze eigenlijk moeten gaan stemmen.
Een deel van de voorstanders van de stelling geeft aan dat ze gaan stem-

men, omdat ze toch al moeten stemmen voor de provincie. Dan is het makkelijk om ook te stemmen voor het waterschap. Het andere deel vindt het
belangrijk om hun stemrecht toe te passen. Deze groep ziet de noodzaak van
het waterschap in. Dankzij dit overheidsorgaan hebben we schoon en genoeg
water. Door te stemmen laten de mensen zien dat ze water als een belangrijk
thema beschouwen.
Op 20 maart komen we erachter wat het opkomstpercentage van de
waterschapsverkiezingen is. Aangezien de Provinciale Statenverkiezingen
evenredig lopen, zal het opkomstpercentage ook bijna gelijk zijn. De vraagt
blijft of stemmers daadwerkelijk weten wat het waterschap inhoudt.

Passief fietsen

Roken onder werktijd moet verboden
worden
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Als het aan de gemeente Veere in Zeeland ligt, is roken onder werktijd binnenkort verleden tijd. Ambtenaren mogen dan alleen roken tijdens
de lunchpauze. Roken onder werktijd kan een punt van frustratie vormen op
de werkvloer. Daarom luidt de stelling: Roken onder werktijd moet verboden
worden.
Het college wil een gezonde leefwijze stimuleren. Volgens onderzoeken
blijkt dat een actief rookreglement ervoor zorgt dat medewerkers productiever en minder ziek zijn. Daarnaast wil de gemeente Veere dat alle ambtenaren netto evenveel tijd werken. Roken onder werktijd levert bij niet-rokers
frustraties op. De werknemers die roken zijn vaak lang weg, terwijl niet-rokers
in die tijd werken. Voorstanders van deze stelling zullen daarom blij zijn wan-

neer roken onder werktijd verboden wordt. Voorstanders van de stelling kiezen
voor een verbod of een compensatie voor de verloren werktijd tijdens de rook
pauzes.
Tegenstanders van de stelling zien niet de noodzaak in om roken onder
werktijd te verbieden. Deze groep vindt dat tussendoor een sigaretje roken
moet kunnen. Ze vinden het fijn dat werkgevers akkoord gaan met rookpauzes
en willen niet dat ze dit in de toekomst gaan verbieden. Voor rokende werk
nemers die buiten werken, valt een verbod wellicht zwaar.
Voordat het verbod er echt komt, moet de ondernemingsraad van de
gemeente Veere het plan eerst nog goedkeuren. Wat vindt u? Moet roken onder
werktijd verboden worden?

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Mestprobleem
Gedeputeerde H. Mackus vindt dat er in Limburg op grotere schaal
aan mestverwerking gedaan moet worden en dat de gemeentes maar
makkelijker moeten zijn in het verlenen van vergunningen. Want ja,
Limburg heeft een mestprobleem.
Mackus’ oproep aan de gemeentes doet vermoeden dat hij stankoverlast voor omwonenden niet
serieus neemt. Wij zijn niet principieel tegen mestverwerkingsfabrieken, maar ze moeten de problemen
verkleinen, niet vergroten en ze
moeten vooral niet dienen als excuus
voor de onbegrensde groei van de
veestapel.
Uit wetenschappelijke studies
wordt steeds weer duidelijk hoe
ongezond fijnstof is. Een onzichtbare

deken van fijnstof ligt over Nederland,
en zeker over Venray. Naast de directe
uitstoot van fijnstof door de veeteelt
zorgt de ammoniak in de lucht voor
secundair fijnstof. De kwaliteit van
het oppervlaktewater is bedroevend.
De stankoverlast in Venray loopt voor
een groot gedeelte van de gemeente
de spuigaten uit.
Wij vinden het onbegrijpelijk, als
men dit grote probleem denkt op te
lossen door versneld meer mestverwerkingsfabrieken toe te staan maar

niet tegelijkertijd de veestapel aan
banden te leggen. Alsof je extra dweilen en emmers naar de badkamer
brengt waar het bad overloopt, maar
je tegelijkertijd de kraan nog wat verder openzet.
Ooit hielp het houden van kippen
en varkens de bittere armoede op de
zandgronden de wereld uit. Die tijden
zijn echter veranderd, de veeteelt
is zo intensief geworden dat onze
gezondheid eronder leidt. Het roer
moet dus om.
De provincie Limburg wil doelen
halen: afname van de uitstoot met 39
procent in 2020-2030, reductie van
fijnstof met 30 procent over 2 jaar, en
met 75 procent in 2030, afname van

stankoverlast met tientallen procenten de komende jaren.
Verbeterde technieken en innovatie zijn leuk en aardig, maar als
je echt milieuverbeteringen wilt
bewerkstelligen, moet de groei van
de veestapel stoppen.
Voor de provinciale verkiezingen
hebben we gekeken welke partijen
duidelijk inkrimping van de veestapel willen.
We roepen u op een gezonde
stem uit te brengen!

Mia Wegh-van Berlo
Stichting GLV
(Gezond Leefmilieu Venray)

Het voorjaar is in aantocht.
We gaan weer fietsen. Ik kan
niet meer wachten op glooiende landwegen, stoffige
kasseistroken of modderige
bermpjes. Laat de klassiekers
maar komen!
Ik geniet er enorm van.
Lekker op de bank, buiten een
beetje guur weer en dan uren
staren naar de verrichtingen van
het peloton over de Belgische,
Noord-Franse of Limburgse
wegen. Heroïsche overwinningen
hebben we gezien in Roubaix,
fantastische demarrages op de
Muur van Huy, de Muur van
Geraardsbergen of op welke
Belgische muur dan ook. Groots
blijven de zeges van Kuiper, Raas,
Museeuw, Boonen of Cancellara.
Stoer zijn de verhalen over de
verliezers. Zoek Siskevicius eens
op en lees hoe hij persé Parijs Roubaix uit wilde rijden. De
wielerbaan ging al sluiten toen de
Litouwer toch zijn ronde op de
baan mocht maken. Zijn naam
kwam niet voor in de uitslag van
die editie... Wel die van Mike
Teunissen. Hij was het, die samen
met Philippe Gilbert, het lont in
het kruitvat gooide en er vandoor
ging in het Bos van Wallers. Ze
worden teruggepakt, maar hij
wordt toch elfde. Hij laat daarmee
grote namen achter zich. Mike
fietste dat jaar nog voor Sunweb.
Groenewegen, dan al bij LottoJumbo, wordt 44e op tien minuten van Teunissen. Nu fietsen ze
samen naar de zon, naar Nice,
met twee ritzeges op zak en een
aantal dagen de leiderstrui om
Dylan’s schouders, staan ze er
goed voor. Mike fietst werelds en
is belangrijk bij het aantrekken
van de sprint. Het geeft hoop, op
een mooi voorjaar met misschien
Mike wel een keer als eerste op
de Velodrome, of als eerste over
welke Muur dan ook.
Willy

Rechtgezet

Per abuis heeft in de editie van
donderdag 7 maart de
verkeerde foto en naam gestaan
bij de column. De column was
geschreven door Maarten
Streefkerk en niet door
HALLO-redacteur Robert Hesen.
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Garde- en showdans
toernooi Ysselsteyn
Dansvereniging Peel Dancers uit Ysselsteyn organiseert op zondag 17 maart 2019 een garde- en showdanstoernooi. Dit wordt gehouden in de Schouwburg te Venray.

Korfbal

SVOC wint van MKV
Het eerste damesteam van sportvereniging SVOC’01 trad op zondag
10 maart thuis aan tegen korfbalvereniging MKV uit Milheeze. Er werd
met 17-9 een ruime overwinning behaald.
SVOC begon sterk aan de wedstrijd en liet zien dat ze de carnaval goed doorstaan hadden. Binnen
enkele minuten was het dan ook al
3-0. De lijn werd doorgetrokken en
met een ruststand van 10-4 werd het
kleedlokaal opgezocht waar coach
Raymond duidelijk maakte dat het
team scherp moest blijven.

De eerste aanval na de rust
werd direct beloond met een mooi
afstandsschot. Echter volgde hierna
een korte dip, kansen werden gemist
en er werden fouten gemaakt in de
verdediging. Na een time-out herpakten de dames zich en werd de
wedstrijd afgesloten met een overwinning van 17-9.

Wandeling met de
Zonnebloem
De afdeling Rooy van de Zonnebloem gaat op zaterdagmiddag 16
maart om 14.00 uur door het Venrayse centrum wandelen. Daarmee
probeert de Zonnebloem hun organisatie onder de aandacht te brengen.

Op het Peel Dancers toernooi
komen ruim 429 deelnemers die in
totaal 117 dansen uitvoeren. Dit is
een stijging ten opzichte van vorig
jaar. In 2018 namen 348 danseressen
deel aan het toernooi. De deelnemers
tonen verschillende soorten stijlen
dans die de vakjury beoordeelt op

choreografie, presentatie, houding,
moeilijkheid, spreiding en verplichte
elementen. Dit jaar heeft de organisatie een G-klasse toegevoegd, die
het voor mensen met een beperking mogelijk maakt om ook deel te
nemen. Het toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met het

Nederlandse Danssport Organisatie
en wordt conform de richtlijnen
van European Federation of Dance
Organisations gehouden.
Het toernooi opent om 9.15 uur
met een optreden door alle leden van
de vereniging. De dag zal eindigen
rond 20.30 uur met de prijsuitreiking.

Joekskapel ‘Van toete noch blaoze’ zal het gezelschap van ongeveer
75 personen muzikaal begeleiden vanuit de schouwburgfoyer.
De gasten en vrijwilligers van de
Zonnebloem krijgen hulp van 14 vrijwilligers die zich in het kader van NL
Doet voor dit goede doel inzetten.
Vrijwilligers van het Rooyse Gidsen
Gilde geven tijdens de tocht op
meerdere bijzondere plekken aanvullende informatie bij wat er te zien is.
De landelijke vereniging
Zonnebloem bestaat 70 jaar. Onder

het motto ‘er kan zoveel meer dan
je denkt’, bezorgt de Zonnebloem
in Venray al ruim 40 jaar op allerlei
manieren momenten aan mensen
met een fysieke beperking. Tijdens
de tocht krijgt het publiek informatie
over hoe men vrijwilliger kan worden bij de Zonnebloem. Ook worden
zakjes met zonnepitten uitgedeeld.
Daarmee kunnen belangstellenden
meedoen aan de wedstrijd ‘kweek
de hoogste zonnebloem van Venray’.
In augustus vindt bij de deelnemers
de meting plaats.

Paardekop in Ysselsteyn

Poelenproject Jong
Nederland Venray
Jong Nederland Venray organiseerde zaterdag 9 maart het jaarlijkse
poelenproject. Dit vond plaats op de Paardekop in Ysselsteyn.

Tijdens het poelenproject werden de handen voor anderhalf uur
flink uit de mouwen gestoken door
de zestien leden van Jong Nederland
Venray. Samen met zes leiders
zaagden de kinderen uitgeschoten
dennenboompjes weg. Daarnaast
werden twee oppervlakkige poel-

tjes gegraven, zodat de heikikker zijn
eitjes daarin kan leggen. Deze kikker
komt niet meer op zoveel plaatsen
voor in Nederland, maar wel op de
Paardekop in Ysselsteyn. De ochtend werd in de blokhut van Jong
Nederland Venray afgesloten met
een kop erwtensoep of tomatensoep.
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Pittige weersomstandigheden

Merselo fier overeind
in de storm
De stevige voorjaarsstorm van zondag 10 maart was de bondgenoot van Merselo. Op sportpark De Halt
klopten de geel-zwarten thuisclub Holthees-Smakt met 0-2 in de vijfde klasse F.
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Basketbal in Venray

Jumpers
verliest in laatste
seconden
Het eerste herenteam van basketbalvereniging Jumpers ‘76 uit
Venray heeft zaterdagavond 9 maart in de laatste seconden verloren
van BC Lieshout. De einduitslag was 67-65 in het voordeel van de
thuisploeg.
In het eerste kwart stond
Jumpers sterk te spelen. Door goed
verdedigend werk kwamen ze snel
op een 9-0 voorsprong. De tussenstand in het eerste kwart was 11-22
in het voordeel van Jumpers. In het
tweede kwart kreeg Jumpers het
moeilijker. Vooral slechte passes
nekte de ploeg. Doordat Jumpers
een time-out nam en wakker
geschud werd, bleven ze met vijf
punten voor staan waardoor de ruststand 32-37 was.
Halverwege het derde kwart
was de voorsprong uitgelopen
tot negen punten. Daarna was er
veel commotie bij Lieshout over
een beslissing van de scheidsrech-

ter. Jumpers hield echter de voorsprong vast, wat resulteerde in een
stand van 47-56 in het voordeel van
Jumpers.
In het laatste kwart werd er aan
beide kanten gescoord, maar toch
kwam Lieshout langzaam dichterbij.
In de laatste dertig seconde kwam
Jumpers met twee punten achter te
staan. Lieshout maakte vervolgens
een fout op Dirk Laurense die met
een vrije worp er voor zorgde dat
het weer gelijk werd. In de laatste
vijf seconde kreeg Lieshout de bal,
schoten en maakte de beslissende
treffer. De eindstand van 67-65 in
het voordeel van Lieshout was hiermee een feit.

Robin van Dijck van Merselo (rechts)
in duel met Daan Coppus van Holthees-Smakt
In de eerste helft deden de harde
windvlagen veel afbreuk aan het spel.
Het piekte en kraakte op sportpark
De Halt, de vlaggenstokken bogen ver
voorover en de lichtmasten deinden
mee met de wind. Merselo-keeper
Bram van Soest, die het doel bij de
bosrand verdedigde, had voor rust
hinder van rondvliegende takken. Dat
meldde hij bij leidsman Vissers uit
Uden. Die zag geen reden het duel te
staken. “Ik houd het in de gaten. Het
gaat nu nog wel”, zei de arbiter bij het
betreden van het speelveld voor de
tweede helft. De stormachtige wind
ging na de pauze enigszins liggen.
Holthees-Smakt moest aantreden
zonder de geschorste captain Ruud
Janssen, terwijl Merselo de zieke spits
Tim Philipsen miste. Holthees-Smakt
had bij winst een goede stap gezet
richting de tweede periodetitel. Net
als in de uitwedstrijd in Merselo (3-0)
trokken de blauw-witten opnieuw
aan het kortste eind. Dat was een

fikse tegenvaller voor trainer John
Klaassens. “We moeten niet zeuren
over de wind. Daar hadden wij allebei
last van en het veld was prima”, zei
hij. “We waren vandaag als collectief
niet goed genoeg. We bleven onder de
maat”, verklaarde Klaassens de nederlaag. “Maar er is nog niets verloren.
We doen nog steeds mee.”

Vier keer
op rij winst
De winnende trainer Stef van
Asten zei niet bezig te zijn met de
periodestrijd. “Dat is voor ons geen
doel. Ik ben voor het eerste jaar bij
Merselo en ik wil mijn ideeën overbrengen en het spel verbeteren.
We winnen nu vier keer op rij, maar
het heeft er altijd al ingezeten. In het
begin hadden we wat pech met de
resultaten.” Van Asten was blij dat de
derby doorging. “Niet alleen omdat
we hebben gewonnen. De wind

speelde wel degelijk parten, maar het
was te doen. Ik denk dat wij het beste
met de omstandigheden omgingen.”
Merselo nam na dertien minuten de leiding. Nadat Bas Litjens de
paal trof scoorde Robin van Dijck uit
de rebound de 0-1. Merselo had een
overwicht in de felle derby. Camiel
Kroonen en Bas Litjens misten beiden in kansrijke positie een strakke
voorzet door de harde wind. Na de
pauze probeerde Holthees-Smakt iets
terug te doen. In de slotfase strandde
de solo van de opgekomen Niels
Ingenpas waarna Ser van Es net over
de lat knalde. Uit de tegenaanval
was het wel raak. Jeugdspeler Dirk
Ewals, die kort daarvoor was ingevallen voor Bas Litjens, gooide de derby
in het slot, 0-2. Bert Veltrop zag vlak
voor tijd zijn vrije trap gejaagd door
de wind richting de kruising gaan,
maar de Holthese sluitpost Marco
Rijnen ranselde de bal uit de bovenhoek.

Korfbal

Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Heftruckchauﬀeur
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons.
Het bevoorraden van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel
Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken van
champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in
2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Industrieel schoonmaker
(parttime)

Spannende wedstrijd
Oranje-Wit tegen Heumen
Het eerste damesteam van Korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen kreeg zondag 10 maart de middenmoter
Heumen te gast. Na een spannende wedstrijd moest het team uit Leunen het veld met 17-18 verlaten.
De gasten uit Heumen begonnen
overtuigend aan de wedstrijd en
wist de korf gelijk twee keer te
raken waardoor Oranje-Wit al snel
tegen een achterstand aan liep van
2-0. Er werd door beide ploegen
sterk verdedigd, toch waren schoten
van verre afstand in deze wedstrijd
rendabel. Die schoten zorgden er

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.

dan ook voor dat Oranje-Wit snel
terugkwam. Beide teams waren aan
elkaar gewaagd. Zowel Heumen als
Oranje-Wit had op elk tegendoelpunt
een antwoord waardoor de ruststand
7-7 was.
In de tweede helft ging dit
scoreverloop door. Waar het verschil
nooit meer dan twee doelpunten was,

weet Heumen toch bij een gelijke
stand van 15-15 uit te lopen naar
15-18 in de laatste 5 speelminuten.
Oranje-Wit was fel in de verdediging
waardoor het veel kansen had om
bij te scoren en het gat kleiner te
maken. Echter moest Oranje-Wit met
een eindstand van 17-18 het veld
eindsignaal verlaten.

Het doel van de functie
Het schoonmaken van de productielijn. Je draagt de zorg over de volledige
eindschoonmaak van de productielijn. Je voert deze werkzaamheden uit met
een collega schoonmaker en werkt volgens de richtlijnen van HACCP/IFS.
Het proﬁel
Je hebt ervaring met het schoonmaken van industriële productielijnen.
Je bent gemotiveerd om een goed eindresultaat te behalen, en draagt hiervoor
de volledige verantwoordelijkheid. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op vrijdag middag van 15.00 - 23.00 uur, incidenteel op de zaterdag.
Deze functie kan ook in combinatie met heftruckchauﬀeur ingevuld worden.
Het aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende onderneming,
waarin eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt.
Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Bij gebleken geschiktheid
behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de geboden functie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail naar
administratie@comebv.nl
Je kunt ook telefonisch contact opnemen via 06 - 55 93 17 17 (Marc)
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Koninklijke Harmonie Euterpe

Toneelvereniging
‘t is W.A.T. op de
planken

Dirigent neemt afscheid
Konijnklijke Harmonie Euterpe uit Venray nam donderdag 7 maart tijdens de repetitieavond afscheid van
dirigent Marc Koninkx. Hij leidde dertien jaar het orkest.

Toneelvereniging ‘t is W.A.T. staat op vrijdag 29 en op zondag
30 maart op de planken met een nieuw stuk dat als titel Gouwe Oudjes
heeft. De voorstelling vindt plaats in gemeenschapshuis De Zandhoek
in Wanssum.

Tijdens het afscheid werd teruggeblikt op de afgelopen jaren.
Marc leidde niet alleen het orkest
maar ook 12,5 jaar het opleidingsorkest. Marc en de muziekvereniging
vonden het na al die jaren tijd voor
De voorstelling vindt plaats in De
Zandhoek in Wanssum en begint op
vrijdag 29 maart om 19.30 uur en op
zaterdag 30 maart om 14.00 uur en
om 19.30 uur. De voorstelling start

op vrijdag om 19.30 uur. Op zaterdag
staan ze tweemaal op het toneel,
om 14.00 uur en 19.30 uur. De zaal
gaat een half uur voor de start van
de voorstelling open.

Digitaliseren

een nieuwe uitdaging. Het orkest
nam afscheid door een mooi beeldje,
een fles wijn, bloemen en een etentje
te geven aan de dirigent. De audities
voor een nieuwe dirigent zijn inmiddels in volle gang. Op 21 maart begint

Euterpe weer aan de repetities voor het
eerstvolgende Midzomernachtconcert
samen met stichting Carillon op 22 juni
2019. Die dag staat Euterpe onder leiding van een nieuwe dirigent.
(Foto: Jolijn van Goch)

Eerste concert opleidingsorkest No Limit
Opleidingsorkest No Limit geeft zondag 24 maart haar eerste theaterconcert. Het optreden vindt plaats vanaf
11.00 uur in de schouwburg van Venray

van beeld en geluid

www.ikzoekeencontainer.nl

• film en video
• foto en dia’s
• muziek

tel. (077) 320 97 00

info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl
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Onze weekendaanbieding:
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Passie voor kwaliteitsvlees

VER
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Studio ADATO

KER

V

Gebraden
4 kipschnitzels
+Gehaktballen
4 Indische
rolletjes
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl

Tijdens het eerste theaterconcert
is niet alleen No Limit te zien en te
horen, maar ook Danshuis Venray,
het jeugdige combo One Big Family
uit Brunsum en de slagwerkgroepen
Sint Catharina, Hard-slag en Hit-it.
Eigen leden verzorgen de presentatie van het concert, gegoten in een
interactief jasje. Het orkest staat

onder leiding van Gerard Alofs uit
Brunssum.
No Limit is in september 2018
gestart omdat de ledenaantallen van
de losse verenigingen dermate afliepen dat de losse opleidingsorkesten
nauwelijks nog levensvatbaar waren.
De verenigingen hebben de handen
ineengeslagen en een gezamenlijk

orkest opgericht. De leden zijn muzikanten, veelal leerlingen, van muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo,
fanfare Dorpsklank uit Castenray,
muziekvereniging SMT Oostrum, harmonie St. Catharina Leunen-VeulenHeide, Koninklijke Harmonie Euterpe
Venray en M.M.S.K. St. Petrus’ Banden
uit Venray.
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Muzikale uitstapjes

The Lions Sings
Tonight
Het programma van The Lion Sings Tonight 3, kortweg TLST3, zit zondag 17 maart vol met muzikale uitwisseling en kruisbestuiving. Het
evenement vindt plaats in de zaal van BRL/Odeon in Venray.
Rock ontmoet koormuziek, singer-songwriters krijgen hulp van een
saxofoon en het debuut van een jong
bandje staat op het programma. Een
sneak preview op de setlists van de
acht optredende bands en artiesten laat gevarieerde muziek zien.
Nummers uit de oude doos tot aan de
top van de streamingslijsten van deze
tijd. Nummers uit de Nederpop wor-

den afgestoft en close harmony wordt
afgewisseld met gruizige grunge
of stadionrock. Bekende en minder bekende covers, maar ook eigen
nummers.

Programma
Zondag 17 maart om 13.00 uur is
de eerste aftrap en daarna gaat het
programma door tot zeker 18.00 uur.

De Muzikale Huiskamer

‘The Sweet Remains’
in Castenray
Het Amerikaanse trio The Sweet Remains speelt vrijdag 22 maart in
de Muzikale Huiskamer in Castenray. De muziek van het trio is een mix
van de West Coast sound en Folk Rock.

Band Battersea maakt zondag haar opwachting

INFOMIDDAG

infomiddag

BELANGRIJKE
Belangrijke
Beslissingen
BESLISSINGEN VOOR
voor
50
plussers
50 PLUSSERS

Het trio van de Amerikaanse
singer-songwriter en gitarist Brian
Chartrand is terug in Nederland voor
een reeks concerten. Naast Brian
Chartrand (gitaar/zang) bestaat het
trio uit Peter Day (bas/zang) en Jeff
Vallone (percussie/zang). Tijdens

deze tour staat het eigen werk van
Brian Chartrand gecombineerd met
zijn band The Sweet Remains centraal. De avond belooft een muziekprogramma gebracht met de nodige
humor en verhalen. De aanvang van
dit optreden is 20.30 uur.

Toneelgroep Vondel
treedt op
Toneelgroep Vondel uit Castenray treedt zaterdag 16 maart om
20.00 uur en zondag 17 maart om 19.00 uur op met het toneelstuk
Ruwe Diamanten. Het toneelstuk vindt plaats in gemeenschapshuis
De Wis in Castenray.
Een blijspel in vier bedrijven,
geschreven door Peter Bijllaardt. Het
verhaal begint als Marian, die net in
haar nieuwe flat woont, bezoek krijgt
van haar buurvrouwen Beppie, Petra
en Greetje. Marian krijgt een doos
diamanten in de handen gedrukt,
maar de maffia wil haar diamanten
terug. Die blijken echter verdwenen

te zijn. “Uiteindelijk volgen er spannende taferelen waarbij het vooralsnog onduidelijk is of alles goed
eindigt”, aldus de organisatie.
Het stuk is avondvullend en
bedoeld voor zowel jong als oud.
Kaartjes kunnen gereserveerd worden bij mieke@seijkens-engels.nl of
0478 - 57 13 93.

Uw koopwoning
koopwoning verbouwen,
•• Uw
verbouwen,verkopen
verkopenenenhet
het
aanspreken van
aanspreken
van uw
uw overwaarde
overwaarde
Schenken en erven,
•• Schenken
erven, een
eenlevenstestament
levenstestamentenen
uw mogelijkheden
mogelijkheden
uw
Inspelen op uw
•• Inspelen
uw toekomstig
toekomstigpensioeninkomen
pensioeninkomen
Datum
Datum
Tijd
Tijd

::
::

dinsdag
dinsdag19
19maart
maart2019
2019
14.45
14.45--17.30
17.30uur
uur

Locatie
Locatie :: Clubhuis
ClubhuisMixed
MixedHockey
HockeyClub
ClubVenray
Venray
Leunseweg
Leunseweg16,
16,Venray
Venray
Aanmelden :: wouter@Baxfd.nl
Aanmelden
wouter@Baxfd.nl

Let
Let op!
op! vol
vol =
=vol
vol
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Agenda t/m 21 maart 2019
do
14
03

vr
15
03

Introductie workshop Kinderen en
Emoties

Optreden Alexander Broussard
- The Billy Joel Experience

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Begeleiden met Gevoel en BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Zaal Zeven Venray

Voorstelling Fuad Hassen - Held

Voorstelling toneelgroep Vondel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Speelbuurt pakt aan

Voorstelling The Adele Project Hello It’s Me

Tijd: 09.30-15.00 uur
Organisatie: Speelbuurt Ysselsteyn
Locatie: Veenbes Ysselsteyn

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Opendag Dagbesteding De Tol
Tijd: 10.00-14.00 uur
Locatie: St. Jozefweg 50 Venray

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Basisschool de Meulebeek Oostrum

wo
20
03

zo
17
03

Schrijfcafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Karin Janssen
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt Geijsteren

Eetpunt
Tijd: 12.30-13.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Voorstelling Martijn Koning Koning van de Dieren

za
16
03

Klassenorkest

Billy Joel Tribute Night

Rooynet foto’s kijken

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Zaal Zeven Hotel Asteria Venray

Tijd: 14.30-16.00
Locatie: Zorgcentrum Het Schuttersveld, Venray

Literair Café venray: Anna Enquist
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Odapark Venray

do
21
03

Dutch Open West Coast Swing
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dutch West Coast Swing
Locatie: Hotel Asteria Venray

De Zonnebloemwandeling

Rommelmarkt

Staconcert Steve Fister

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 10.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis d’n Oesterham, Oostrum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kies Techniek bedrijvendag

St. Patrick’s Day | Goesting

Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Inther, de Amfoor 15, Venray

Tijd: 14.00-23.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

Danssalon voor mensen met
dementie

Pubquiz Heide
Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Schól Heide

ma
18
03

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray centrum € 11,00
Oirlo € 10,00
Oostrum rondom Jofferspas € 11,25
Oostrum rondom Valkenkampstraat € 12,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Dementheek Café
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: BiblioNu en Alzheimer Venray
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 14.00-16.00
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

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

Donaties Oranjefonds en Venrayse ondernemers

Aanleg voedselbosrand
in Venray West

Met kleine donaties van onder andere het Oranjefonds en Venrayse ondernemers wordt op vrijdag
15 maart een demonstratietuin aangelegd in Venray West volgens het voedselbosrand principe. Onder meer
wethouder Anne Thielen van gemeente Venray is aanwezig bij het aanleggen van de voedselbosrand.
Het project begon met een oproep
van Wonen Limburg met de vraag
‘Wat is jouw droom voor Venray West?’
Enkele buurtbewoners hebben daarop
een plan gemaakt om de insecten en
vogels te helpen. Dat doen ze door een
gevarieerde aanplant van bloesem,
bloemen en bomen in vele kleuren,
soorten en hoogtes. “Niet schoffelen,
niet wieden, niet spitten, geen mest
en geen pesticiden, maar de natuur
haar werk laten doen. Vooral na de
aanplant is het heel belangrijk dat de
haarwortels elkaar kunnen gaan vinden. Er worden vaste planten, struiken en bomen aangeplant die weinig
onderhoud nodig hebben, maar waar
de vlinders, vogels én de wijkbewoners straks de vruchten van plukken”,
aldus de organisatie.
Evelyn van Geenen, initiatiefneemster van het project, liet weten de

cohesie in de buurt enigszins te missen.
“Daarom zijn we dit project begonnen,
want groen verbindt. Daarnaast kunnen we zo aan de gemeente laten zien
dat het beleid rondom groen ook anders
kan”, zo stelt ze.

Start Donderdagdoe-uurtje
Marty van Dam, directeur Wonen
Limburg, is enthousiast over het project.
“We zijn zeer enthousiast over het initiatief voor en Voedselbosrand in Venray
West. Prettig wonen is veel meer dan
het wonen in een fijn huis. Het heeft ook
te maken met een fijne wijk of buurt.
Gelukkig staat de gemeente Venray
als grondeigenaar, ook open voor dit
prachtige project. Daarnaast sluit het
mooi aan bij de nieuwe woningen die
gebouwd worden.”

“We hebben 2.100 flyers uitgedeeld in de buurt. Daar hebben we
gemerkt dat er een groot draagvlak is voor het plan”, aldus Evelyn.
Op vrijdag 15 maart is iedereen
vanaf 10.00 uur uitgenodigd bij de
groenstrook Kruitweg/Westsingel
in Venray. Om 10.00 uur is er een
open inloop met koffie, uitleg en een
korte lezing van Desiree Driesenaar.
Vanaf 11.00 uur wordt er gestart met
de aanleg dat tot ongeveer tot 15.00
uur duurt. Er zijn tijdens de dag ook
voldoende activiteiten voor kinderen.
De organisatie raadt aan een regenjas
en werkhandschoenen mee te nemen.
Na de aanleg op vrijdag 15 maart
starten de initiatiefnemers een
Donderdag-doe-uurtje. Dit vindt iedere
donderdag plaats vanaf 09.00 uur bij
het voedselbosje. Opgeven kan via
voedselbosrand@gmail.com
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GEPLUKT Bruno Lord
hem steeds minder aan.
Inmiddels is hij terug bij zijn oorspronkelijk talent, zo vertelt hij.
“De muziek heb ik aangeleerd, dit kan
ik van nature.” En dat Bruno, ondanks
dat hij een pensioengerechtigde leeftijd
heeft, er serieus werk van maakt, daar
is niks aan gelogen. “Een tijdje geleden
ben ik drie weken naar Florida geweest
voor een opdracht. Ik heb daar voor een
stel een muurschilderij gemaakt in haar
appartement”, vertelt hij. Bruno legt
zich ook steeds meer toe op portretschilderijen, zo blijkt ook uit de portretten die in zijn werkkamer hangen.
“Ik heb er echt heel veel zin in om hier
weer vol mee aan de slag te gaan.”

‘It’s full circle’

Muzikant, zanger, schilder, kunstenaar en artiest, allemaal woorden hoe je hem kan omschrijven. Als succesvol muzikant reisde hij door Europa en
was hij in 1997 te zien in Hennie Huisman’s Soundmix Show, de voorloper van programma’s als Idols en The Voice. Inmiddels kruipt het bloed weer
waar het niet gaan kan, want zijn liefde voor het schilderen is weer helemaal opgebloeid. Deze week wordt Bruno Lord uit Venray (67) geplukt.
Nicolette van Dam kwam namens
het SBS6 programma ‘Marktplaats:
Heel Holland Handelt’ al eens bij hem
op bezoek om zijn bijzondere verhaal op te tekenen. Als zoon van een
Nederlandse moeder en een militaire
Engelse vader werd hij in Utrecht geboren, maar door het werk van zijn vader
heeft hij op veel verschillende plekken

gewoond. Zo ook op een voor voetballiefhebbers bekende plek. “We woonden op de hoek bij Anfield Road, het
stadion van Liverpool. Ik weet nog
goed als ‘the home team’ verloor dat je
dan beter of in de kelder kon zitten of
heel ver van het stadion. Het was dan
echt chaos”, vertelt Bruno.
Na een periode in Singapore te

PUZZEL

Sudoku

Voorprogramma
Pink Floyd

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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volgende week
in de HALLO.
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hebben gewoond, belandde hij op
een militaire kostschool in Duitsland.
“Dat was net zo als het klinkt, verschrikkelijk. In die tijd, het was rond
mijn 16e levensjaar, werden er ook
nog lijfstraffen toegepast. Die heb ik
ook ondervonden, dat was heel heftig”, vertelt hij. Op zijn 18e vertrok
hij daarom maar al te graag naar zijn
droomstad Londen. “Daar werd ik acuut
een hippie. Het was de jaren 70, alles
was nieuw en alles kon. Heel anders
dan hoe het nu is”, stelt Bruno.
Zijn muzikale carrière kreeg vanaf toen
echt gestalte. Met oude schoolvrienden
richtte hij de band Janes op. “We zaten
onder hetzelfde platenlabel als Pink
Floyd. De LP die we gemaakt hebben is
nog steeds als collectorsitem te verkrijgen en is twee keer heruitgebracht”,
vertelt Bruno trots.

Oplossing vorige week:
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In die periode ging Bruno met zijn
band anderhalf jaar op een camping
in Reuver zitten om muziek te maken.
Dat werd allemaal betaald door de
platenmaatschappij, want die zag destijds potentie in de band. Naar eigen
zeggen maakte hij, samen met zijn
band, daar zijn grootste fout. “Op een
dag kwam onze manager naar ons
toe met het bericht dat we mochten
optreden in het voorprogramma van
Pink Floyd in Berlijn. We bedankten
vriendelijk, want we vonden Berlijn
toch wel een verre trip. Daar hadden
we niet zoveel zin in...”, vertelt hij met
nog altijd enig ongeloof in zijn stem.

In 1997 trad hij dus op in de
Hennie Huisman’s Sound Mix Show als
Robert Plant, zanger van Led Zeppelin.
Op zijn computer laat Bruno de beelden zien die op Youtube beschikbaar
zijn. Vanuit dat optreden kwam er veel
werk voor de Zeppelin Tribute Band
waar hij toen bij zat. “Dat was schitterend. Doordeweeks was ik hier in
Venray postbode en in de weekenden
toerden we door Duitsland”, vertelt
hij. Na tien jaar had hij er genoeg van
om iedere week Stairway To Heaven te
zingen en ook het verre reizen stond

Het is niet alleen maar muziek
en kunst dat de klok slaat bij Bruno.
Hij werkt al enige tijd als vrijwilliger
bij zorgboerderij De Haam in Veulen.
“Ik speel daar bijvoorbeeld rummikub
met een dame van 91 jaar die af en
toe nog van me wint ook. Schitterend,
ik heb er eigenlijk net zo veel plezier in als zij heeft”, lacht hij. Uit een
eerdere relatie heeft hij een zoon, die
in Utrecht woont. Zijn huidige vriendin leerde Bruno al in 1972 kennen.
“Nadat we elkaar 15 jaar niet gezien
hadden, hebben we een kopje koffie
gedronken. Inmiddels zijn we alweer
19 jaar samen”, vertelt hij.
Ondanks zijn ‘hippie-leven’ in
de jaren 70, is hij nog behoorlijk fit.
“Ik fiets zo rond de 4.000 kilometer
per jaar op mijn racefiets. Ik maak
dan tochten naar Utrecht, waar ik een
uur of vier over doe, of naar vrienden in Zierikzee. Ook ga ik regelmatig Duitsland in, oude kameraden uit
de muziek opzoeken.” Dat zijn liefde
voor muziek nog lang niet verdwenen is, blijkt wel uit de toekomstplannen. Binnenkort komen de bandleden
van Janes, zijn oude band uit Londen,
weer bij elkaar om muziek te maken.
“We hebben elkaar tientallen jaren
niet gezien. Alles komt weer terug bij
het begin. ‘It’s a full circle’, besluit hij.

De nieuwe
collectie is binnen!
NU IN ALLE WINKELS!
NIEUW

€ 9299,Chavez
390 + 287 x 97 cm
compleet met koelkast, oven, kookplaat, eiland afzuigkap,
spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie
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