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Venray kiest
Mevrouw Van Brecht was woensdagochtend 20 maart om 07.00 uur de eerste inwoner, van de bijna 35.000 stemgerechtigden in gemeente Venray, die haar stem uitbracht
voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschappen bij het stembureau in Oostrum. Student Luc Hendricx uit Venray volgde even later. “Ik heb stemrecht, dus ik
vind het belangrijk om daar gebruik van maken. Waarom zou je niet stemmen?”, stelde hij. De kiezers konden, een halfuur voordat de reguliere stembureau’s open gingen,
al terecht in het mobiele stembureau bij het NS-Station in Oostrum. Het mobiele stembureau is gedurende de dag verplaatst naar het ziekenhuis VieCuri, Raayland College en
tbs-kliniek De Rooyse Wissel. De 23 vaste stembureau’s waren geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Volgende week volgt in de HALLO een terugblik op de verkiezingen.

Nieuwe visie voor Bibliotheek Venray

Verdwijnen bibliotheek niet aan de orde
Gemeente Venray heeft een visie opgesteld over de rol van de bibliotheek in de gemeente. Uit de visie, die
door het college van B&W op maandag 11 maart is vastgesteld, blijkt dat er in Venray een rol blijft voor de
bibliotheek, maar dat de functie verandert van het uitlenen van tastbare boeken naar dienstverlening op het
gebied van lezen, leren en informeren. Dinsdag 16 april beslist de gemeenteraad over de visie.
Gemeente Venray wil dat alle
inwoners beschikken over basisvaardigheden om zich te kunnen redden in de samenleving. Dat betekent
dat zij in staat zijn om te lezen,
rekenen en schrijven. Maar ook dat
ze mediawijs zijn en grip hebben
op gezondheid, werk en inkomen.
“Een toenemend aantal inwoners mist deze basisvaardigheden.
Het aantal laaggeletterden en digibeten neemt toe. We willen daarom

onze inwoners een bibliotheekvoorziening bieden die hen ondersteunt bij
lezen, leren en informeren”, stelt wethouder Anne Thielen. Daarnaast heeft
gemeente Venray ook de wens kenbaar gemaakt de bibliotheek te verplaatsen naar het voormalige AH-pand
in het centrum van Venray.

Takenpakket
Gemeente Venray zet in op een
basisbibliotheek en het aanbieden van

activiteiten gericht op jeugd van 0 tot
en 4 jaar, jeugd van 4 tot 12 jaar en
laaggeletterden. De gemeente heeft
BiblioNu gevraagd om een dienstenaanbod samen te stellen dat gebaseerd is op deze visie. Dit plan wordt
dinsdag 27 juni in de gemeenteraad
behandeld. “Veel mensen hebben de
laatste tijd hun onrust uitgesproken
over het mogelijk verdwijnen van de
bibliotheek in Venray. Dat is wat het
college betreft dus niet aan de orde,”

aldus wethouder Thielen.
BiblioNu voert in de gemeente
Venray het openbare bibliotheekwerk
uit. In het voorjaar 2018 zijn door de
gemeente de eerste signalen ontvangen dat de organisatie financiële problemen heeft, waardoor het
beeld is ontstaan dat de organisatie onvoldoende toekomstbestendig
is. Daarop heeft gemeente Venray
adviesbedrijf Acta Advies gevraagd
een analyse te maken over de van de
organisatie. Het adviesbureau kwam
in december 2018 met drie conclusies.
Ten eerste is BiblioNu volgens hen
onvoldoende ingericht op de maatschappelijke vraag. Daarnaast zou het

management te weinig grip hebben op de financiële situatie en als
laatste werden de organisatorische
kwaliteiten van de bestuurders aan
de orde gesteld. “Wij achten de
kans klein dat BiblioNu in staat is de
noodzakelijke transitie te realiseren”,
aldus Acta Advies. In de subsidiebeschikking aan BiblioNu is daarom
opgenomen dat zij een herstelplan
moet opstellen. Het herstelplan,
gebaseerd op de organisatie en
financiën, wordt samen met het
nieuw samen te stellen dienstenaanbod op dinsdag 27 juni in
de gemeenteraadsvergadering
behandeld

02

nieuws

21
03

Veertig nieuwe woningen

De Walnoot ziet af van uitbreiding in Oirlo
De Walnoot gaat het logiesbedrijf voor arbeidsmigranten niet uitbreiden aan Koepas in Oirlo. Mede-eigenaar Edwin Strik vertelde woensdag
13 maart in de gecombineerde dorpsraadvergadering van Oirlo en
Castenray dat hij het uitbreidingsplan voor veertig nieuwe woningen
voorlopig in de ijskast zet.
Op de voormalige camping in
het buitengebied van Oirlo verblijven
momenteel 160 buitenlandse
werknemers, voornamelijk uit
Polen, Roemenië en Litouwen.
Gemeente Venray heeft de richtlijn
van maximaal 250 bewoners voor
een arbeidsmigrantencomplex,
om het beheersbaar te houden
en de overlast voor de omgeving
te beperken. De Walnoot had wel
oren naar een uitbreiding van
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negentig plaatsen extra. Ondanks
dat De Walnoot voor geen enkele
wanklank zorgt in de omgeving,
veroorzaakte het plan voor de bouw
van veertig huisjes toch ophef bij
enkele omwonenden. Dat was voor
Strik het sein het plan in te trekken.
Hij waakt ervoor hoge kosten te
maken om het uitbreidingsplan toch
door te drukken. “Ik vind een goede
verstandhouding met de buurt het
belangrijkste. Ik wil het voor iedereen
leefbaar houden”, vertelde Edwin
Strik (34) die met zijn gezin, dochter
van 7 en zoontje van 4 jaar, midden
op het terrein woont. “Ik wil hier nog
twintig, dertig jaar blijven wonen.
Waarna mijn kinderen het bedrijf
kunnen overnemen.” Hij richt zich
nu op een ander uitbreidingsplan in
Haps, in de gemeente Cuijk. Anita
Emonts van dorpsraad Oirlo is de
directe buurvrouw van De Walnoot.
“Toen ik nog in het dorp woonde had
ik meer geluidsoverlast dan nu met
160 arbeidsmigranten naast ons”,
vertelde ze.

Verwilderd
en verwaarloosd
Samen met een compagnon nam
Strik in 2005 camping De Walnoot over.
“Het was helemaal verwaarloosd en
verwilderd met oude stacaravans.”
De camping werd opgedoekt en de
caravans werden stuk voor stuk afgebroken. Daar kwamen onderkomens

voor arbeidsmigranten en twee groepsaccommodaties, die worden verhuurd
voor familieweekeinden of studentenverenigingen, voor terug. Er is de
laatste jaren flink geïnvesteerd in de
huisvesting. Strik vertelde dat arbeidsmigranten fatsoenlijk moeten kunnen wonen in huizen met voldoende
ruimte en privacy en met alle voorzieningen. “Goede huisvesting trekt ook
goede mensen aan”, luidt zijn motto.
“Daarbij is 24 uur beheer per dag van
groot belang. Je moet de bewoners
aanspreken op hun gedrag en duidelijke
grenzen stellen. Je kunt niet tolereren
dat er enkelen tussen zitten die er een
puinhoop van maken.” De arbeidsmigranten verblijven er van enkele maan-

den tot soms wel vier jaar. Sommigen
wonen er met hun gezin.
Edwin Strik pleit vurig voor een
strikte scheiding tussen werkgever
en huisbaas. “Die twee samen gaat
niet. De werkgever bepaalt dan alles.
Dat is moderne slavernij. Als een
arbeidsmigrant zijn baan verliest,
dan staat ie direct op straat.” Hij is
geen voorstander van de huisvesting
die Otto Work Force biedt, zoals
het chaletdorp op bedrijventerrein
De Hulst in Oostrum. “Het lijkt op de
stacaravans zoals wij ooit begonnen
zijn. Die zijn niet bestemd om er
langere tijd in te wonen. Ik vind dat
geen kwalitatief goede huisvesting.
Een arbeidsmigrant die vaak ver van

huis en gezin hier werkt, moet een
goede woonplek hebben waar hij zich
kan thuis voelen.”
In het begin woonden op
De Walnoot voornamelijk Polen
die seizoenswerk verrichtten in
de tuinbouw. Strik maakte zich
de Poolse taal eigen om goed te
kunnen communiceren. De Polen
zijn nu in de minderheid en de
werkplekken verplaatsten zich
naar de grote distributiecentra in
Venray zoals Arvato, Ceva en Sligro.
“Van het Roemeens kan ik geen
woord verstaan. En de helft van de
Roemenen kent ook geen Engels.
De Litouwers zijn vaak beter opgeleid
en ze spreken goed Engels.”

Psychologisch onderzoek verdachte Ysselsteyn
De rechtbank in Roermond heeft bepaald dat de 27 jarige R.H. uit Ysselsteyn nader onderzocht moet worden. Hij wordt onder andere verdacht
van diefstal, vernielingen, heling en een zware mishandeling in Ysselsteyn. De vergrijpen vonden plaats van september 2017 tot januari van dit jaar.
H. bekende voor de rechtbank
enkele aantijgingen, maar zei
niet schuldig te zijn aan alles wat

hem ten laste werd gelegd. Ook liet
hij tegenstrijdigheden horen ten
opzichte van eerdere uitspraken.

De officier van justitie stelde voor
H. psychologisch te onderzoeken.
Dit voorstel kreeg steun van de

rechtbank, reclassering en zijn
advocaat. Nadat de verdachte
onderzocht is, wordt de zaak hervat.

Castenray ongerust over plan boerenbond
De dorpsraad van Castenray is bezorgd over het plan om veertig arbeidsmigranten te huisvesten in het voormalige gebouw van de boerenbond
aan de Lollebeekweg.
Het pand is eigendom van
Ger Camp. Hij is de oprichter van
het bedrijf Numac dat in 1985 in het
boerenbondgebouw van start ging.
Numac groeide in Castenray uit zijn
jasje en het bedrijf verkaste later

naar bedrijventerrein Keizersveld in
Venray. Camp bleef eigenaar van het
gebouw.
Dorpsraadlid Ties Dinghs
zette woensdag 13 maart in de
dorpsraadvergadering van Oirlo en

Castenray vraagtekens bij het beheer.
“Dat wordt het grootste probleem.
Kun je wel toezicht houden op
afstand”, vroeg Dinghs zich af.
Edwin Strik, mede-eigenaar van
De Walnoot in Oirlo, meldde dat

24-uurs beheer noodzakelijk is.
“Alles valt of staat met een goed
beheer. Door de week valt het met
overlast vaak mee omdat iedereen
werkt, maar in de weekeinden
moet er constant toezicht zijn.”

Glasvezelcheque voor Oirlo en Castenray
Oirlo en Castenray ontvingen woensdag 13 maart tijdens de gecombineerde dorpsraadsvergadering een bijdrage van GlaswebVenray. Directeur
Bart Lemmen kwam naar De Terp in Oirlo om aan beide dorpsraadsvoorzitters de cheque te overhandigen.
Voorzitter Bert Arts van
Castenray ontving 1.520 euro en Jan
Nelissen van Oirlo werd verblijd met
2.060 euro. De dorpsraden kunnen
het geld besteden aan leefbaarheidsprojecten in hun dorp. Alle dorpen

in de gemeente Venray ontvangen,
nadat ze zijn aangesloten op glasvezel,
een bijdrage in het kader van de actie
‘tientje voor een vriendje’. Deze actie
werd gehouden bij de opstartfase
van het glasvezelproject. Van iedere

aanmelding tussen november 2014 en
juni 2015 gaat 10 euro naar het dorp.
Acht dorpen hebben nu al een bijdrage
ontvangen. Het grootste bedrag ging
naar Ysselsteyn dat 5.030 euro ontving. GlasWebVenray keerde, verdeeld

over de acht dorpen, al 17.810 euro
uit. De dorpen aan de oostkant
van Venray (Oostrum, SmaktHolthees, Geijsteren, Blitterswijck en
Wanssum) volgen nog. De aanleg is
hier later van start gegaan.
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Invulling leegstaande schoolgebouwen

Seniorenwoningen
in basisschool Castenray
De verbouwing van de voormalige basisschool in Castenray tot seniorenwoningen kan verder gaan.
Woensdag 13 maart hebben gemeente Venray en de stichting Residence De Stek de verkoopovereenkomst getekend.
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Gewelddadige
beroving in centrum
Venray
In het centrum van Venray raakte zaterdagmiddag 16 maart een
vrouw lichtgewond bij een gewelddadige beroving. Het incident
gebeurde op de Grotestraat om 17.30 uur.
Onder bedreiging van een
steekwapen eiste de verdachte
geld van de vrouw. Daarbij raakte
het slachtoffer lichtgewond.
De vrouwelijke verdachte sloeg
vervolgens met een onbekend
geldbedrag op de vlucht. Dankzij snel

politiewerk en de hulp van getuigen
kon de verdachte die avond nog
worden aangehouden. De politie
deed ter plaatse onderzoek en ging
in gesprek met getuigen om meer
duidelijkheid over het incident
te krijgen.

Daling Halt-straffen
in Venray
Onderzoeksbureau LocalFocus deed onderzoek naar het aantal
uitgedeelde Halt-straffen per gemeente. In gemeente Venray kregen
jongeren vorig jaar negentien keer een Halt-straf. Dat zijn er
9,5 procent minder dan in 2017.

Lammetjesdag Ysselsteyn
Peelkudde Schaapsdrift organiseert op zaterdag 23 en zondag 24 maart een lammetjesdag op de boerderij in
Ysselsteyn. Kinderen en ouderen krijgen de kans om te knuffelen met de lammetjes.

Gemeente Venray
kapt bomen
Gemeente Venray gaat in totaal 32 bomen kappen rond de
Kruidenlaan in Venray. Dit doet de gemeente uit voorzorg.
Volgens de gemeente waaide bij
de januaristorm van vorig jaar één van
de veertig jaar oude bomen om tegen
een huis. Uit onderzoek bleek dat de
stabiliteit van een aantal bomen op
de Kruidenlaan minder goed was.
Uit voorzorg is de gemeente begonnen met kappen. Tegelijkertijd werkt
de gemeente aan het herplanten
van bomen die twee tot drie jaar

ouder zijn dan normale nieuwe aanplant. De reacties van bewoners
van de Kruidenlaan zijn verdeeld.
Enkele buurtbewoners klagen over te
weinig parkeerplaatsen bij de Plus,
omdat de gemeente deze gebruikt
tijdens het kappen van de bomen.
Andere bewoners zijn blij dat de
bomen weggaan, omdat de wortels
en bladeren voor overlast zorgden.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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Bert Arts van stichting Residence
De Stek zegt blij te zijn met de
steun van gemeente Venray en
de provincie. “Vooral ook omdat
de hulpbehoevende ouderen die
zelfstandig in Castenray willen wonen,
nu huisvesting in het dorp kunnen
bieden. We hebben inmiddels al zeven
aanmeldingen.” Hij benadrukt dat
het plan door het hele dorp wordt
gedragen. “We krijgen heel veel hulp
van dorpsbewoners.” De woningen
worden naar verwachting op maandag
1 juli opgeleverd.

LE

Leegstaande schoolgebouwen
in de gemeente Venray krijgen op
verzoek van de gemeenteraad een
nieuwe invulling. Daarbij wordt
nadrukkelijk gekeken naar de
mogelijkheden voor woningen voor
inwoners met een lichte zorgbehoefte.
Wethouder Jan Loonen is erg content
met de plannen van Residence
De Stek. “Niet alleen vanwege de
mooie invulling voor deze locatie.
Maar vooral ook omdat het plan voor
de seniorenwoningen uit het dorp
zelf komt.”

de prioriteitenlijst komt.
In 2018 deelde Bureau Halt
landelijk 15.000 Halt-straffen uit aan
overtredende jongeren. Het gaat
vaak om diefstal, schoolverzuim
of drank- en drugsgerelateerde
overtredingen. De gemeenten
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
telden de meeste Halt-verwijzingen.

VER
S

“Het plan voor de verbouwing van
de voormalige basisschool is tot stand
gekomen in nauw overleg met inwoners van Castenray en de Dorpsraad”,
laat gemeente Venray weten. Stichting
Residence De Stek gaat er vijf reguliere woningen bouwen. Die woningen
zijn met name bedoeld voor senioren en mindervalide inwoners van
Castenray. Verder komen er in het
gebouw een noodopvangkamer, een
kantoor en een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte die voor diverse
doeleinden gebruikt kan worden.

In heel Nederland nam het aantal Halt-straffen met twaalf procent
af. Volgens Bureau Halt is het aantal overtredingen dat bij Halt binnenkomt ook gedaald. Maar die
afname is voornamelijk te wijten
aan het gebrek aan capaciteit bij de
politie, waardoor gerichte inzet op
geringe strafbare feiten vaak niet op

KER

V

Gebraden
4 roomschijven
+Gehaktballen
4 kipfilet
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
Bij de boerderij op de
Deurneseweg 168 in Ysselsteyn
vindt de tweede editie van de
Lammetjesdag plaats van 10.00 tot
17.00 uur. Kinderen en volwassenen
krijgen de kans om alles op de
boerderij te ontdekken. Ze kunnen

die dag knuffelen met de lammetjes
en hun moeders en misschien wel
een flesje geven aan de moederloze
lammetjes.
Ook organiseert Peelkudde
Schaapsdrift demo’s schapen drijven
met border collies. Daarnaast kunnen

de kinderen knutselen, spelen op
een springkussen of geschminkt
worden. Er is een goochelaar en de
uilenwerkgroep en IVN Venray zijn
aanwezig. Peelkunde Schaapsdrift
zorgt voor de gelegenheid om te
kunnen eten en drinken.

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
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Tegen hoge werkdruk onderwijs

Protestmars Venray
Tegelijkertijd aan de landelijke stakingsactie van het onderwijs in
Den Haag vond een protestmars plaats in het centrum van Venray.
35 leerkrachten uit het basisonderwijs protesteerden vrijdag 15 maart
in het centrum tegen de hoge werkdruk in het onderwijs.

Onderzoek naar toekomst
De Brier
Het College van B&W van gemeente Venray laat een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van De Brier. Het
bedrijventerrein aan de zuidkant van Venray kampt met leegstand en verloedering.

Vooral tussen de Zuidsingel en
woonboulevard WoonMax is veel
leegstand en het lukt niet om nieuwe
bedrijven aan te trekken. Ondanks dat
de mogelijkheden zijn verruimd voor
grootschalige detailhandel, horeca en
leisure (vrijetijdsbranche).
‘De ruimtelijke kwaliteit laat te
wensen over’, meldt het college in een
brief aan de gemeenteraad. ‘Doordat
verdere leegstand dreigt, dreigt ook
een verdere achteruitgang.’
Een pluspunt is dat De Brier straks
een betere ontsluiting krijgt door de
herinrichting van de Deurneseweg
(N270). Ook de grote parkeerplaats bij

Leerkrachten uit het basisonderwijs in gemeente Venray liepen
afgelopen vrijdag door het centrum
van Venray om te protesteren tegen
de hoge werkdruk en het lerarentekort in het onderwijs. De groep, die
bestond uit leraren van de basisscholen De Lier in Merselo, Eigenwijs in
Oirlo, Klimboom in Venray, De Keg in
Venray, Hommel in Venray, de Meent
in Leunen en St. Oda in Ysselsteyn,
verzamelden om 10.00 uur op het
Schouwburgplein. Tijdens de protestmars kregen de aanwezige
bezoekers informatie over de vraag
waarom het volgens de leraren
nodig is om te staken. Om hun visie
over te brengen, deelden de stakers enkele prikkelende stellingen
en opmerkingen uit. Het thema van
de protestmars was ‘Code Rood’.
Dit omdat de toestand in het onderwijs erg slecht is en omdat de weerstations ‘Code Rood’ hadden gemeld.
Volgens Elianne Sweelssen,
die spreekt namens de 35 stakers,

 orden de problemen in het onderw
wijs groter wanneer er geen verandering komt. Elianne: “We willen
graag dat onderwijsondersteuners
zoals onderwijsassistenten, conciërges en administratieve krachten een
salarisverhoging krijgen. Deze hebben bij de afgelopen salarisverbetering niets erbij gekregen, wat
erg oneerlijk is. Datzelfde geldt
voor directeuren en intern begeleiders. Ook hun taken zijn de afgelopen jaren aanmerkelijk verzwaard.
We maken ons zorgen over de
toekomst van het onderwijs, vandaar deze actie.” Volgens Elianne
reageerden de omstanders in het
centrum positief op de protestmars.
“Mensen zien zo langzamerhand wel
in dat er in het onderwijs iets moet
gebeuren. Ook al is het voor ouders
best lastig als er gestaakt wordt,
de meesten begrijpen het echt wel.
De kwaliteit van het onderwijs staat
onder hoge druk en dat moet verbeterd worden”, vertelt Elianne.

Praxis wordt dan opnieuw ingericht.
Ondernemersvereniging De Brier
roept al jarenlang om een publiekstrekker. Een supermarkt zou een
welkome versterking zijn. De eigenaar van het leegstaande pand aan
de Zuidsingel, waarin voorheen Fixet
gehuisvest was, wil graag een supermarkt onderdak bieden. Dat voorstel wijst de gemeente af. De Brier
past niet in het spreidingsbeleid van
supermarkten. Die mogen zich alleen
vestigen in het winkelcentrum van
Venray of in de wijkwinkelcentra van
de grote wijken Brukske, Landweert
en Veltum. Bovendien zou een super-

markt op De Brier, aan de rand van de
wijk Brukske, een concurrent zijn voor
het nieuw te bouwen winkelcentrum
in Brukske met de twee supermarkten
Jumbo en Lidl.
In het onderzoek wordt
meegenomen of de huidige
winkelfuncties op De Brier nog
toekomst hebben. Er moet ook
antwoord komen op de vraag welke
opwaardering het gebied nodig heeft.
Woningbouw is een mogelijkheid.
‘Of moeten we constateren dat er
geen toekomstperspectief is en
moeten we een andere oplossing
zoeken?’, vraagt het college zich af.

Wateroverlast door
hevige regenval
De afvoer van de Maas was afgelopen weekend volgens Rijkswaterstaat door de neerslag in de
Ardennen en Noord-Frankrijk hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. Dit was in Geijsteren
afgelopen weekend ook te zien. Daar stonden de bomen deels onder water. Ook in Venray zorgde
het regenwater voor overlast. Op de Henri Dunantstraat in Venray hoopte zich het water op. En op de
Sambastraat kon het riool al het water niet meer aan. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van de
Maas de komende dagen sterk gaat dalen, omdat het minder gaat regenen.

nieuws 05

21
03

Intertoys Venray gaat
dicht
Intertoys Venray aan de Grote Markt gaat toch sluiten. Dit werd donderdag 14 maart bekendgemaakt.
De speelgoedwinkel zal tot eind mei openblijven.

Twee weken geleden vroeg
het moederbedrijf van Intertoys
faillissement aan. De Portugese
investeerder Green Swan wilde graag
een doorstart met de speelgoedketen
maken, wat zou betekenen dat
negentig van de in totaal 386 winkels
hun deuren sluiten. Donderdag
voegde de Portugese investeerder
daar nog eens tientallen winkels
aan toe. Waaronder de Intertoys in
Venray. Tot en met eind mei blijft de
winkel in Venray open. Tot die tijd zal
er een uitverkoop plaatsvinden.
Volgens David Brilleslijper,
woordvoerder van Intertoys, is
er geen lijst met exacte redenen

voor de sluiting van elke winkel.
David: “Er zijn twee mogelijke
redenen voor de sluiting van
Intertoys Venray: de huurder heeft
het huurcontract opgezegd of het
openhouden van de winkel is niet
rendabel.”
Het personeel werd vorige week
donderdag ingelicht over de sluiting.
Volgens David krijgt het personeel
voor het einde van deze week te
horen of ze worden overgeplaatst
naar een ander filiaal of dat er
een einde komt aan hun contract.
Volgens Thijn, de 22-jarige assistent
manager bij Intertoys Venray, kwam
de grootste klap bij het personeel

toen het faillissement van Intertoys
werd aangevraagd. Thijn, die
inmiddels twee jaar in de Venrayse
Intertoys werkt, had niet verwacht
dat de winkel in Venray uiteindelijk
ook zou sluiten. Volgens hem ging
het goed met de omzet. “Na de
aanvraag van het faillissement
hebben we een tijd in onzekerheid
gezeten. Nu hebben we eindelijk
zekerheid gekregen over de winkel
in Venray. Ik heb er wel moeite
mee dat medewerkers die al 25 jaar
hier werken hun banen misschien
verliezen. Ik heb zo een andere baan
gevonden, maar voor de oudere
werknemers is dit niet zo makkelijk.”

Ysselsteyn

Nieuwe bewoners
Zuidsingel
De eerste vijf bewoners van de nieuwbouwwoningen aan de
Zuidsingel in Venray ontvingen maandag 18 maart de sleutel van hun
nieuwe woning. De bewoners kregen de sleutel, na een gezamenlijk
ontbijt, in gezelschap van bestuurder Ger Peeters van Wonen Limburg,
Martijn van de Putten, wethouder van de gemeente Venray en gedeputeerde van de Provincie Limburg Hans Teunissen.

In de loop van 2015 zijn de
66 appartementen en acht grondgebonden woningen aan de Zuidsingel
in Venray gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw van energiezuinige woningen en appartementen. In april 2018 startte bouwbedrijf
Van Wijnen Zuid in opdracht van
woningcorporatie Wonen Limburg
met de bouw van zeventien grondgebonden woningen en 33 appartementen. Wonen Limburg wilde
een wijk realiseren met een mix
aan woningen en huurcategorieën.
Volgens Ger Peeters, bestuurder van
Wonen Limburg biedt de woningcorporatie van de zeventien gezinswoningen, twaalf woningen aan in het
hogere huursegment, de overige vijf

gezinswoningen en de 33 appartementen in het sociale huursegment.
De bewoners van de overige
woningen en appartementen kunnen
de komende weken verhuizen naar
hun nieuwe thuis.
Wethouder Martijn van der
Putten: “Omdat er minder woningen
zijn teruggebouwd dan er voorheen
stonden en we nog steeds een toenemende vraag zien naar huurwoningen, werken gemeente en Wonen
Limburg nauw samen om andere
locaties te vinden waar de corporatie ook nieuwbouw kan realiseren. Met Wonen Limburg is verder
afgesproken dat alle nieuwbouw
voortaan energieneutraal en levensloopbestendig wordt gebouwd.”

Claessens stopt als
voorzitter dorpsraad
John Claessens is per direct afgetreden als dorpsraadvoorzitter van Ysselsteyn. Dat gebeurde tijdens de
vergadering van het dorpsforum op maandag 18 maart in gemeenschapshuis De Smelehof. Martijn Arts, de
huidige voorzitter van het dorpsforum, is zijn opvolger.
John Claessens vertelde in zijn
afscheidswoordje dat hij van plan
was nog een periode van vier jaar
door te gaan. “Want mijn werk is
nog niet klaar. Ik had de intentie om
door te gaan en mijn taak verder uit
te bouwen. Maar er is een en ander
gebeurd. Daarover wil ik verder niet
uitweiden”, hield hij zich op de vlakte
over de reden van zijn vertrek.
In maart 2015 trad de vernieuwde
dorpsraad aan. Gelijktijdig werd
in Ysselsteyn het dorpsforum
geïnstalleerd. Het forum begon
met ruim vijftig leden, maar dat
aantal is in de loop van de tijd flink
afgenomen. De dorpsraad werd in
de nieuwe opzet het uitvoerende
orgaan dat niet meer in het openbaar
vergaderde. Het beleid wordt bepaald
door het dorpsforum dat drie of

vier keer per jaar een openbare
bijeenkomst houdt.
John Claessens was in 2015 de
opvolger van Geert Craenmehr die
anderhalf jaar waarnemend voorzitter
was nadat Martin Houben vertrok.
De dorpsraad begon met vier leden:
voorzitter John Claessens, secretaris
Rob Keijzer, penningmeester Erik
Hegger en lid en notulist Marika
Houben. Ondanks alle pogingen
lukte het niet de dorpsraad uit te
breiden met meer personen. “Het is
in de afgelopen vier jaar niet altijd
makkelijk geweest”, zei Claessens.
“Toch heb ik het werk met veel plezier
gedaan. Ik ben een doener en dat
pastte wel bij deze rol.”
De afgetreden voorzitter nam het
besluit al enkele maanden geleden,
zo bleek maandag. Eind vorig jaar

polste hij Martijn Arts om zijn
opvolger te worden. Na een gesprek
in december was de machtswisseling
beklonken. Arts werd vier jaar
geleden gekozen tot eerste voorzitter
van het dorpsforum. Hij maakt nu de
overstap naar de dorpsraad waarvan
de leden ook zitting hebben in het
forum. Op woensdag 20 maart waren
de verkiezingen voor het dorpsforum
dat in de vergadering van 17 juni in
de nieuwe samenstelling aantreedt.
Dat is tevens de laatste vergadering
van Martijn Arts als forumvoorzitter.
“Tot die tijd vervul ik een dubbelrol”,
zei Arts die formeel nog moet wachten
op de bevestiging van zijn nieuwe
functie. De nieuwe dorpsraad wordt
gekozen door het forum. Dorpsraadlid
Marika Houben is ook afgetreden,
Mieke Peeters is haar opvolger.

Bij besteding vanaf
€ 50,- ontvangt u
een gratis cadeau!

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Bedrijf uit Wanssum

Hét Preventie Team starter van het jaar 2018
Hét Preventie Team van Harold en Susan Stevens uit Wanssum is gekozen tot Starter van het jaar 2018. De uitreiking vond plaats bij Zaal Zeven in
Venray op donderdag 14 maart. Starter van het Jaar is een initiatief van de gemeenten Venray en Horst aan de Maas, Rabobank Horst Venray, de Horster
ondernemersvereniging O-twee en het Venrays Ondernemers Platform.

deel van de begeleiding”, stelt Harold.
Het Preventie Team heeft vier pijlers. “Voeding, beweging, ontspanning en bewustwording zijn de zaken
waar onze begeleiding op is gebaseerd. Cliënten komen bij ons in aanraking met het hele team. Ze krijgen
dus vanuit verschillende invalshoeken begeleiding en van iedere persoon nieuwe energie”, aldus Harold.
Harold en Susan zetten met name in
op gedragsverandering. “We kijken
heel bewust naar de leefstijl van mensen, omdat daar vaak een deel van de
oorzaak van gezondheidsklachten ligt.
We adviseren daar werkgevers in maar
we hebben ook particuliere klanten”,
vertelt hij.

‘Passie voor
mijn werk’

In 2008 zijn vier Starters van het
Kwartaal uitgeroepen. Behalve Harold
en Susan Stevens van Hét Preventie
Team, waren ook Janne van
Broekhoven van Hippe Kip
Kindermode, Guus Loesberg van EWS
Solutions en Rene Achten en Patricia
van Tilburg van Melior Bewind en
Financiële coaching kanshebbers voor
de titel.

Harold is trots op de prijs die ze
hebben veroverd. “Het was een grandioze avond. Het geeft toch veel voldoening”, vertelt hij. Het verhaal van
Harold en Susan, die werken vanuit
hun praktijk in Wanssum, is niet een
doorsnee verhaal te noemen. “Ik had
een goede baan bij een Amerikaans
bedrijf, maar het was vooral ‘snelle
sales’ doen. Ik merkte dat ik daar op

een bepaald moment wel klaar mee
was. In 2007, tijdens de crisis, ben ik
een opleiding tot psychosociaal therapeut begonnen die ik in 2011 heb
afgerond. Mijn vrouw Susan was lange
tijd in het bankwezen actief. Zij heeft
een opleiding gedaan tot voedingsdeskundige en mentale coaching.
In april 2018 hebben we de keuze
gemaakt om onze banen op te geven

en samen een bedrijf te starten”, vertelt Harold.

Een compleet aanbod
Susan en Harold zijn samen eigenaar van Hét Preventie team. Ook Bart
Zwier en Juriën Beterams maken
onderdeel uit van het team. “Bart als
fysiotherapeut en Juriën als personal
trainer verzorgen het fysieke onder-

Het ondernemerskoppel had zich
goed voorbereid voor de presentatie tijdens de avond. “We hebben
onder meer een presentatietraining gehad. We hebben een filmpje
gemaakt en ons persoonlijke verhaal
verteld. Ik denk dat de mensen in
de zaal gevoeld hebben dat het echt
was wat we vertelden”, aldus Harold.
Ondanks het winnen van de prijs gaat
hij niet achteroverleunen. “Nee, zeker
niet. We zijn 1 november 2018 officieel gestart en moeten nog stappen
maken. Maar ik voel nu passie voor
mijn werk en krijg er weer energie
van, dat is het belangrijkste.”
(Foto: Rikus ten Brücke)

Laagdrempelig netwerkevenement

Derde editie Bizznip
Na twee succesvolle edities staat vrijdag 22 maart om 17.00 uur de derde editie van Bizznip Venray voor de
deur. Dit laagdrempelige netwerkevenement vindt plaats in horecazaak De Stad in Venray.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert

rondom Klaproos

Venray Brabander

rondom Broekweg

Venray Centrum

rondom Langstraat

€ 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

Bizznip Venray is een
netwerkconcept voor ondernemers uit
de regio Venray. Het concept bestaat
al enkele jaren in Venlo en Roermond.
Sinds oktober 2018 is er een Venrayse
Bizznip die zes keer per jaar, telkens
op een andere locatie, plaatsvindt bij
horecagelegenheden of op pop-uplocaties in- en rondom Venray.
Bizznip Venray is een initiatief

van Bizznip, Rob Presenteert en Full
Account Adviseurs en Accountants.
John Straten, eigenaar van Full
Account, kwam op het idee om het
Bizznip concept vanuit zijn woonplaats
Venlo over te laten waaien naar
Venray waar hij sinds een aantal
jaren een tweede vestiging heeft
van zijn bedrijf. Ondanks dat er in en
rondom Venray veel netwerkevents

plaatsvinden, miste John een
laagdrempelig netwerkevent op de
vrijdagnamiddag waarbij ondernemers
zich in een sfeervolle ambiance
treffen. De initiatiefnemers hebben
als doel om met Bizznip, ondernemers
het gevoel te geven dat ze in een
ontspannen omgeving met collega
ondernemers de week kunnen
afsluiten.
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2000 kinderen

Kies Techniek bedrijvendag
sinds 1993 kinderen van de basisschool
te enthousiasmeren voor een technisch
beroep. De uit Horst afkomstige staatssecretaris Raymond Knops bezocht rond
15.00 uur het evenement om in gesprek
te gaan met de jeugd en hun ouders die

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

kennismaakten met de verschillende
technieken van bedrijven. Ook was
Emma Palmen, lid van CDA Venray
en CDA-kandidaat voor de Provinciale
Statenverkiezingen voor Venray, aanwezig.

De Kies Techniek bedrijvendag vond dit jaar plaats op zaterdag 16 maart bij gastbedrijf Inther in Venray.
Ruim 2.000 kinderen stonden oog in oog met robots en tal van snufjes op technisch gebied.
Tijdens de jaarlijkse Kies Techniek
bedrijvendag konden kinderen en hun
ouders tussen 11.00 en 16.00 uur ken-

nismaken met technische beroepen en
opleidingen. De uitgenodigde bedrijven
lieten de kinderen spelenderwijs techni-

sche dingen maken, doen en mee naar
huis nemen. De Stichting Kies Techniek
probeert met diverse activiteiten al

Oh, zit dat zo!
Is een letselschadeadvocaat nu echt nodig?
Door: Kristel van de Molengraft, advocaat
Een vraag die mij nog vaker gesteld wordt, is: “Wat kost het om een letselschadeadvocaat in te schakelen?” Ik merk dat mijn antwoord mensen
vaak positief verrast. Daarom heb ik enkele meest gestelde vragen voor
u op een rij gezet. Als u andere vragen heeft, neem dan gerust vrijblijvend en kosteloos contact op met ons kantoor.
Waarom een advocaat
inschakelen bij letsel?
Als u letsel oploopt, kan dat uw
leven lichamelijk, emotioneel en
financieel ingrijpend veranderen.
U krijgt meestal te maken met een
aansprakelijkheidsverzekeraar met
de nodige juridische kennis. Omdat
over diverse schadeposten discussie kan ontstaan, is het belangrijk
dat uw belangen behartigd worden
door iemand met minstens zoveel
juridische kennis. Anders krijgt u misschien veel minder dan waar u recht
op heeft en ontstaan er onnodige
(financiële of andere) problemen.

• verlies van arbeidsvermogen
(inkomensachteruitgang)
• extra huishoudelijke hulp
• verlies van zelfwerkzaamheid
(bijvoorbeeld als u uw eigen tuin
niet meer kunt onderhouden)
• reis- en medische kosten
• smartengeld (immateriële schadevergoeding)
Ook wordt er gekeken naar toekomstige schade. Uw letselschadeadvocaat
onderhandelt met de wederpartij over
de schadevergoeding en noodzakelijke
voorzieningen. In sommige gevallen
is het noodzakelijk om te procederen.
Uw advocaat kan dit voor u regelen.

Wat doet een letselschadeadvocaat?
Allereerst zal uw advocaat bekijken
wie er aansprakelijk gesteld kan
worden. Vervolgens moet uw schade
in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan:

Wat kost een letselschadeadvocaat?
In Nederland is wettelijk geregeld, dat
als er een aansprakelijke wederpartij is,
deze ook de kosten van uw letselschadeadvocaat moeten betalen. In dat
geval kost een letselschadeadvocaat u
dus niks.

Hoe lang duurt het voordat een
letselschadezaak is afgerond?
Dit hangt af van uw herstel. Als uw
medische situatie niet meer verbetert of verslechtert (medische
eindtoestand) kan uw zaak worden
afgewikkeld. Soms kan afwikkeling
binnen enkele maanden plaatsvinden, soms duurt het een aantal jaren
voordat het zover is.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
vandemolengraft@putt.nl

Vitaliteit

Verdubbeling
deelnemers
Bedrijvenronde
Venray
De Bedrijvenronde Venray vindt op zondag 14 april voor de tweede
maal plaats. Bedrijven in gemeente Venray zetten op deze dag hun deuren
open voor bezoek. Vorig jaar bracht het evenement een paar duizend
mensen op de been. Junior Kamer Venray, een jonge ondernemersclub,
organiseert het evenement.
Vorig jaar namen er vijf bedrijven
deel. Dit jaar openen tien bedrijven hun
deuren. Dit zijn Gezondste Regio 2025,
Inther, Aandachttrekkers, Hout en Vorm,
Fysiotherapie Buitenlust, Elektro van
Goch, Goemans Uitvaartzorg, Martin
Cuypers, Melkveebedrijf Custers Keursten
en het gemeentehuis in Venray.
Het thema van de dag is vitaliteit. Er wordt een fietsroute tussen de
bedrijven uitgestippeld en er worden
voor alle leeftijden activiteiten georganiseerd. De organisatie geeft al een
tipje van de sluier. “Kinderen kunnen dit jaar op de stoel van de burgemeester plaatsnemen. Bij Goemans
Uitvaartzorg laten ze in een demonstratie zien wat thanatopraxie, con-

servering van het lichaam, inhoudt”,
aldus de organisatie.

Tien bedrijven
“Bij ieder bedrijf krijgen bezoekers, al dan niet interactief, te zien
hoe het reilt en zeilt. De officiële
opening vindt plaats om 10.00 uur bij
Aandachttrekkers, aan De Hulst 20 in
Venray. De overige bedrijven openen
hun deuren van 11.00 tot 16.00 uur.
De opbrengst van de Bedrijvenronde
Venray gaat naar een van de toekomstige projecten van de Junior
Kamer. Eerder gerealiseerde projecten zijn Logeerhuis Kapstok, speeltuin
‘t Speelvlak te Vlakwater en Stichting
Hard voor Hart.
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Na een leven over hoge pieken en door diepe dalen,
is ons pap en opa aan zijn laatste reis begonnen.

Will Manders
10 november 1949 - 12 maart 2019

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.
Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien
nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je los
moeten laten.

Freek de Jong

Illin en Frank
Giel en Per

Sjaan de Jong - de Jonge

Gerwin
Hij overleed in de leeftijd van 92 jaar.

Familie Manders en vrienden
Wij hebben op 16 maart 2019 afscheid genomen van Will.
Correspondentieadres: Wervelstraat 15, 5961 VC Horst.

Een woord, een hand, een kaart of uw aanwezigheid
tijdens de uitvaartmis zijn voor ons een grote steun geweest
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgroot oma

Mia Freriks - Geurts
Wij danken u hiervoor hartelijk.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Sjaan
Marian en Henk
Sander en Judith, Simon, Felix, Carice
Martijn en Saskia, Elie, Liene
Fred en Jacqueline
Sem
Pim
Venray, 16 maart 2019
Correspondentieadres:
Willemstraat 4, 5804 BR Venray
De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 21 maart
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Horst, maart 2019

GERRIE
VAN DEN

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

17 maart 2019
Zoon van
Tinny en Suzanne Verhagen
Heijnenstraat 55
5963 NK Hegelsom

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

www.hallo-venray.nl

15 maart 2019
Dochter van
Henk Willems &
Nikki Ummenthun
Griendtsveenseweg 27
5966 PT America

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.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.

Zoekt u een tuinman voor tuinonderhoud of klusjesman voor de kleine klus
belt u mij 06 22 97 87 00 Marc.

Mie Huijs-Heijligers

Vakantiehuis te huur Guardamar del
Segura, Costa Blanca. 4 pers, strand op
300mtr. Vliegveld Alicante op 35km
Info frans.huijs@home.nl

echtgenote van

Cor Huijs
Hay
Henny en Huub
Rick
Neeltje en Puck
Lonneke en Jim
Gert en Henk
Elske en André
Hellen en Robert
Huub, Annemarie † en Mirjam
Sjoerd
Jesper
Lisa
Stijn
Ank en Roger
Ylva
Noa

Romerweg 14
5975 PL Sevenum

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

Lien

Door de nevelen van het leven
is op 86-jarige leeftijd van ons heengegaan,
mijn dierbare vrouw, os mam en lieve oma

19 maart 2019

Gezinsuitbreiding?

Geboren

Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 31 maart om 10.30 uur
in de H. Lambertuskerk te Horst.

U I T VA A R T Z O R G

Siem

echtgenoot van

Myrthe en Bart
Thuur en Rein

HAN-MARK
ARENDSE

Geboren

Zwarte markt Venray,
evenementenhal zondag maart. 500
kramen. vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray.
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Voordelig uw trap bekleden met
tapijt? Bel 06 16 37 45 14 gratis offerte.
Woningstoffeerderij R. vd Broek.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl of
nelvanenckevort@hotmail.com
Voor groenteplanten, aardbeienplanten, aspergeplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys,
Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
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.

Mam is op haar kamer aan de Maasbreeseweg 6,
waar u vrijdag tussen 15.00 en 16.00 uur welkom bent
om afscheid van haar te nemen.
We hebben haar voor het laatst in ons midden
tijdens de uitvaartdienst, maandag 25 maart om 10.30 uur
in de H. H. Fabianus en Sebastianuskerk te Sevenum.
Aansluitend zullen we haar begeleiden
naar haar laatste rustplaats op het kerkhof aldaar.
Wij danken iedereen voor de liefdevolle zorg
die mam heeft mogen ontvangen.

InVENtief

is ontbonden per 01-11-2018.
De rekening, verantwoording en
verdeling van batig saldo liggen ter
inzage tot 21-05-2019 bij de
KvK Roermond en na afspraak via
secretarisinventief@gmail.com.
In geval van mogelijke openstaande
vordering wordt ook gevraagd zich te
melden. Het voormalig bestuur.
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GEPLUKT Bernie van Lierop
Binnenkort staat er een operatie
op de planning waarbij de enkel van
Bernie wordt rechtgezet. Hierdoor
bestaat de kans dat Bernie weer
kan lopen. Maar dat betekent wel
dat hij zes weken plat moet liggen.
Daarna krijgt hij 2 tot 3 maanden
loopgips. “De revalidatie valt samen
met de organisatie van een evenement
in het schutterswezen in Venray in juni.
Op die dag zullen 20 tot 30 schutterijen
uit verschillende windstreken bij elkaar
komen. Ik weet niet hoe ik me dan
voel, maar ik ben er zeker bij. Dat wil ik
niet missen, want ik ben 1,5 jaar bezig
met deze organisatie en dreig er nu zelf
niet bij te kunnen zijn.”

Schutterij

Bernie van Lierop (43) noemt zichzelf de ombudsman van Venray. Hij is betrokken bij diverse activiteiten in Venray, het OLS, de politiek en het
waterschap. Bernie zet zich vooral in om de belangen van de jeugd te behartigen, want die doelgroep wordt volgens hem niet serieus genoeg genomen.
Bernie van Lierop is de kartrekker
van verschillende evenementen die
in Venray worden georganiseerd.

Denk daarbij aan de organisatie
van de kerststal, Winterpret Venray
of activiteiten van de Limburgse

PUZZEL

Verlamming

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

3

5

9

4

7
4
6

3

schutterijen. Bernie heeft graag de
touwtjes in handen. Hij zet zich in
voor de Nederlandse en Belgische
schutterijen, zo’n 200 verenigingen,
en heeft daarnaast negentien
nevenfuncties. “Ik ben elke dag bezig
met het helpen van verenigingen.
Het is een fulltime job.”

Oplossing vorige week:
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Op zijn 42e raakte Bernie door
een hersenbloeding halfzijdig
verlamd. Door de hersenbloeding
veranderde zijn leven lichamelijk
en financieel. Bernie kan zijn
linkerarm niet gebruiken en heeft
moeite met lopen. Tijdens die
periode zou hij gaan switchen van
baan, echter kwam het niet zover.
“Het was een zware periode. Ik ben
altijd kostwinnaar geweest. Toen ik
arbeidsongeschikt raakte, verloren
we ook een inkomen. Ik ben altijd
een zelfsupporter geweest, het
zat niet in mijn aard om financiële
ondersteuning van mijn vrouw te
krijgen”, zegt Bernie.
Zijn handicap weerhoudt hem er
echter niet van om zich in te zetten
voor verenigingen van Venray. “Ik ben
misschien de lichamelijke rol verloren,
maar het geestelijke werk kan ik wel
verrichten. Sinds ik thuis zit, weten
de meeste verenigingen mij wel te
vinden. Ze weten dat ik me sterk

maak voor anderen. Er liggen nog acht
verzoeken van verenigingen, maar
ik ga bewust om met de toekomst.
Het helpen van andere verengingen
moet mij persoonlijk meerwaarde
geven maar ook maatschappelijk.
Het zit in mijn aard om mensen te
helpen. Ik zeg altijd dat ieder mens
een talent heeft. Ook al heb je een
handicap. Ik probeer draagvlak te
creëren vanuit de onderkant van de
samenleving.”
De oorzaak van de
hersenbloeding is nooit aan het licht
gekomen. Bernie heeft daar nog
altijd moeite mee. “Nog altijd zit ik
met de vraag hoe dit heeft kunnen
gebeuren. Zelf denk ik dat het komt
door de luchtdruk in een vliegtuig.
De hersenbloeding gebeurde nadat
we terugkwamen van een vakantie in
Dubai. Tijdens het vliegen voelde ik
een druk in mijn hoofd. Maar volgens
de artsen kan het vliegen niet de
oorzaak zijn geweest. Toch heb ik tot
de dag van vandaag angst om in het
vliegtuig te stappen”, vertelt Bernie.
Hierdoor heeft hij de droom uitgesteld
om samen met zijn vrouw Annemie
af te reizen naar het Vrijheidsbeeld
in New York. Bernie: “Ik wilde dit
jaar voor haar vijftigste verjaardag
samen deze reis maken. Het doet
pijn wanneer ik eraan denk dat deze
droom misschien niet uitkomt.”

Bernie zet zich al jaren in voor
het behoud van de eeuwenoude gildes en culturen. Al sinds zijn vijfde is
hij lid van de Schutters Combinatie
Noord-Limburg- Juliane Bond. In 2001
werd hij voorzitter van de Schutterij
‘t Zandakker Gilde St. Jan in Venray
en in 2013 algemeen secretaris van
de Oud Limburgse Schutters Federatie
(OLS). Hij stond daarnaast aan de wieg
van het KinderOLS. Bernie probeert nu
een JeugdOLS van de grond te krijgen.
Bernie: “Jongeren tussen de 16 en
25 jaar moeten ook een kans krijgen
om gehoord te worden. Als verenigingen willen overleven, zullen ze de
jeugd erbij moeten betrekken. Ik stimuleer graag mensen om ook vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik denk
er vaak over na hoe ik anderen kan
enthousiasmeren om actief te blijven
in het vrijwilligersbestaan.” Maar volgens Bernie kijkt de jeugd op tegen
ouderen mensen en willen ze zich
daarom niet aansluiten bij een vereniging. Ze denken vaak dat niemand iets
met hun ideeën doet. Hij wil daarom
graag voor deze doelgroep deuren
openen door met ze in gesprek te
gaan over hun ideeën in de gemeenschap en verenigingen. “De jeugd
moet serieus worden genomen.
Om deze doelgroep te bereiken moet
je in het begin een rechte rug hebben.
Het negatieve imago moet eerst weg
worden genomen. Uiteindelijk heeft het
effect om de jeugd een kans te geven.”

Geridderd
Zijn inzet voor het verenigingsleven werd op de vooravond van
Koningsdag 2018 beloond. Op die
avond werd Bernie benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
“Dat doet emotioneel veel met je.
Het voelt als een waardering voor
alle inzet. Ik had een voorgevoel dat
er iets speelde, omdat wethouder
Anne Thielen me ontweek de avond
voordat ik benoemd werd. Maar toen
het moment aanbrak en de burgemeester voor me stond, was ik best
verrast. De reacties die ik kreeg
vanuit de gemeenschap ontroerden
mij. Ik ben erg trots op deze prestatie. Maar het weerhoudt me niet om
verder te gaan. Ik wil ervoor zorgen
dat iedereen op een normale manier
met elkaar samenleeft. Ons cultureel
erfgoed heeft daarnaast ook aandacht
nodig.”
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Week van Zorg en Welzijn
Normaliter staat de sector Zorg en Welzijn in de schijnwerpers met
aandacht voor de werknemers en de welzijnsorganisaties, die hiervoor
hun deuren openen.
Goed dat hier aandacht voor is,
want er is in de jaren veel veranderd binnen deze sector. Ook is er
veel bezuinigd en zijn taken overgedragen richting gemeenten. De zorg
voor de cliënt centraal stellen is het
devies en daar werkt men hard aan.
Daarnaast is er beleid om mensen

langer thuis te laten wonen met goede
kwaliteit van leven. Het kabinet stelt
miljoenen beschikbaar voor innovatieve woonvormen hiervoor. Zelf ben
ik betrokken bij een project rondom
het levensloopbestendig wonen in
Horst aan de Maas. Bestaande woningen levensloopbestendig maken vraagt

om een gerichte aanpak met aandacht voor details. Denk hierbij aan
een inloopdouche, het verwijderen van
dorpels en domotica voor de verlichting, verwarming of het openen van
deuren. Kijk ook of het mogelijk is om
op de begane grond een slaapkamer
en badkamer te realiseren. Geef echter
ook aandacht aan meer comfort, voldoende daglicht en verbruik van energie. Kijk ook eens naar de ‘empathische
woning’, waar men aan de nieuwste

ontwikkelingen rondom zorg en woningen werkt. Hoe ziet de woning er in
2050 uit? Hoe kan de woning bijdragen
aan de doelstelling om mensen langer
thuis te laten wonen? VENRAY Lokaal
wil dat inwoners langer thuis kunnen
blijven wonen, de benodigde zorg ontvangen en dat hun leefomgeving ertoe
doet. Kwaliteit van leven heeft ook te
maken met (t)huis voelen.
Richard de la Roy,
raadslid VENRAY Lokaal

Verkiezingskoorts
Op het moment dat ik dit schrijf weet ik de uitslag van de verkiezingen niet. Op het moment dat u dit leest is die wetenschap er wel. Dat is
een vreemd gevoel, niet wetende wat het gaat worden, terwijl iedereen
dat op het moment van lezen wel weet.
Ik zit thuis even redelijk ontspannen op de bank uit te puffen van alle
activiteiten en indrukken en ik laat
in gedachten alle belevenissen van
de afgelopen maanden passeren.
Voor mij waren deze verkiezingen

nieuw; ik deed mee voor de eerste
keer en het was een fantastische tijd.
Wat heb ik veel geleerd, en wat heb
ik veel gezien en gedaan. Het klinkt
misschien wat overdreven maar het
is echt zo. Meteen na het definitief

worden van de kandidatenlijst begon
het werk, een campagneteam samenstellen. Ik mocht twee masterclasses
bijwonen, nam deel aan het kandidatenweekend waar we elkaar beter
leerde kennen en veel informatie
werd opgeslurpt. De werkbezoeken,
het maken van foto en film, maar
vooral de gesprekken met gewone
mensen op straat of op het werk.
Ik heb genoten van ieder moment en

wat de uitslag ook wordt, dat neemt
niemand mij meer af. Misschien zit ik
nu thuis aan een groot stuk taart en
champagne of kijk ik sip uit het raam
met een slap kopje thee, het gevoel
van “er mogen zijn voor de inwoner”
van Limburg zal overheersen. En heb
ik nog steeds veel ZininLimburg!
Emma Palmen
Commissielid Leven kandidaat
Statenlid Provinciale Staten

Gemeentelijk vastgoed blijft in nevelen gehuld
Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed vinden burgemeester en
wethouders én een meerderheid van de gemeenteraad meer transparantie niet nodig, of misschien wel gewoon ongemakkelijk.
Onlangs heeft onze
Rekenkamercommissie de gemeenteraad geadviseerd om de spelregels bij de verkoop van gemeentelijk
vastgoed aan te scherpen. Dit advies
is afgelopen week echter deskundig naar de prullenbak geholpen.
De brief met daarin het advies van
de commissie kreeg eerder van het

college al het predicaat mee ‘voor
kennisgeving aannemen’. Dat is
ambtelijke taal voor ‘afvoeren via de
zijdeur’. Dat was voor VVD Venray
toch net iets té kort door de bocht.
De Rekenkamercommissie geldt
immers als een belangrijke hulp voor
de gemeenteraad bij het uitvoeren van
haar controlerende taak. Ook omdat

Tip van

Niek

meerdere transacties van de gemeente
afgelopen jaren tot gefronste wenkbrauwen hebben geleid. Herinnert
u zich nog de gang van zaken rond
de verkoop van de Perdstal en het
Freulekeshuus? Of recent nog: de overhaaste aankoop van het voormalige
AH-pand met een vage doelstelling?
Daarom hebben wij als VVD
Venray een motie ingediend waarin
we het college vragen om uitvoering te geven aan het advies van de
Rekenkamercommissie.

Helaas hebben wij afgelopen
raadsvergadering moeten
constateren dat voor deze motie
geen meerderheid in de raad is te
vinden. Heel bijzonder, want om een
advies van de Rekenkamercommissie
in de wind te slaan moet je in onze
ogen goede argumenten hebben.
Mogelijk zijn die er wel in de
achterkamertjes, ík heb ze tot op
heden niet gehoord.
Harrie van Oosterhout
VVD Venray

Jubileumweken!

Magnolia,
Tulpenboom
Vol knop, keuze
uit meer dan
40 soorten!
Struik of stam

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

Ribes ‘Amore’
Tip van

Mia

Vol bloemknop,
dikke plant € 14,99/st.

€ 9,95

Vrijwilligersorganisatie
voor en door vrouwen
www.evavrouwencentrumvenray.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 11

Roken onder werktijd moet verboden worden
Gemeente Veere in Zeeland is voornemens om roken onder werktijd
binnenkort te verbieden. Ambtenaren kunnen dan alleen roken in de
lunchpauze. Het college wil een gezonde leefwijze stimuleren. Daarnaast
zou het te veel frustratie vormen op de werkvloer. De stelling luidde
daarom: Roken onder werktijd moet verboden worden.
74 procent van de respondenten was het met de stelling eens. Volgens
deze groep is het goed om rokers en niet-rokers eerlijk te behandelen. Voor
niet-rokende mensen zorgt het voor frustraties wanneer rokers onder werktijd
gaan roken. De rokers zijn vaak lang weg, terwijl er in die tijd gewerkt dient
te worden. Door roken onder werktijd te verbieden werkt iedereen netto

evenveel uren.
De tegenstanders van de stelling bedragen 26 procent van de
respondenten. Deze groep ziet niets in het voorstel om roken onder werktijd
te verbieden. Dit komt omdat ze er geen last van hebben dat iemand
onder werktijd gaat roken of omdat ze zelf ook roken. Ze vinden dat elke
werkgevers hier zelf regels voor moeten maken.
In de toekomst moet blijken of de ondernemingsraad van de gemeente
Veere het plan gaat goedkeuren en of andere werkgevers de plannen gaan
overnemen. Uit onze poll blijkt dat de meeste mensen dit plan wel zien
zitten.

Ik voel me onveilig in Venray
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De aanslag in de tram in Utrecht zorgde maandag 18 maart voor
angst bij de inwoners van Utrecht. De 37-jarige Gökmen T. schoot in de
tram drie mensen dood. De politie waarschuwde iedereen in de stad om
binnen te blijven vanwege de terroristische dreiging. Al enige tijd staat het
dreigingsbeeld op niveau vier. Na de terroristische aanslag maandag gold
in Utrecht het dreigingsniveau vijf. Hoe veilig voelt u zich in de gemeente
Venray? De stelling van de poll luidt deze week: Ik voel me onveilig in
Venray.
Voorstanders van de stelling voelen zich onveilig in Venray, omdat er in
Nederland een hoog dreigingsniveau geldt. Vorig jaar maakte het Openbaar

CMS Energiesystemen is de regionale partner op het gebied van
zonnepanelen, energiemanagement en -opslag. Er is meer dan
10 jaar internationale kennis en ervaring met het plaatsen van
zonnepanelen.
De medewerkers hebben jarenlange ervaring met projecten bij
zowel particulieren als bedrijven, verenigingen en stichtingen
en zijn hierdoor echte experts. In verband met groei in het
aantal opdrachten groeit het bedrijf mee.
Hierdoor is er behoefte ontstaan aan een fulltime:

LEIDINGGEVEND MONTEUR
ZONNEPANELEN
(M/V)

WERKZAAMHEDEN:
• Montage zonnepanelen
en toebehoren
• Leiding geven aan
montageteam

FUNCTIE-EISEN:
• Technische opleiding
• Zelfstandig, proactief,
zorgvuldig
• Dakdekkerservaring is een pre

Ministerie bekend dat een 19-jarige vrouw uit het Limburgse Wanssum
een jihadistische aanslag wilde plegen op een gebouw in Nederland.
De terroristische dreiging moet volgens voorstanders serieus worden
genomen. De kans bestaat dat er in Venray wat kan gebeuren.
Tegenstanders van de poll zien de kans klein in dat er daadwerkelijk
in gemeente Venray een aanslag gepleegd gaat worden. Daarbij
vertrouwen ze op het werk van de overheid die werkt aan de bestrijding
van terrorisme. Tegenstanders willen niet dat de bewoners in de gemeente
angstig worden.
Wat vindt u? Denk u dat iedereen veilig is in gemeente Venray?

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.

INTERESSE?
Neem contact op met:
CMS Energiesystemen BV, t.a.v. de heer J. Wismans
Expeditiestraat 2a, 5961 PX HORST
T: 077 – 308 13 50 E: info@cms-energiesystemen.nl

WWW.CMS-ENERGIESYSTEMEN.NL

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Al die willen
te kaap´ren
varen
Iedereen heeft wel van die
momenten waardoor hij/zij
wordt teruggeslingerd in het
verleden middels een geluid,
geur of andere ervaring.
Ik had zo´n flashback afgelopen week bij het passeren van
een oud radio-hitje tijdens
het zoeken naar een góede
zender. Het betrof ‘de verzonken stad’ van Frank en
Mirella.
Met toch wel íets van
schaamte over mijn muzikale
voorkeur van toen, dacht ik
terug aan die tijd als 8-jarig
jongetje uit Friesland. De tijd
van piratenzenders en het
aanvragen van verzoekplaatjes
door de lokale bevolking;
vrijwel altijd BZN, maar af en
toe dus ook Frank en Mirella.
Toen ik enige tijd later een
platenhoes van dit illustere
tweetal onder ogen kreeg was
ik totaal verbijsterd: Frank
droeg een baard! “Kunnen
mannen met baarden dan ook
zingen”, was mijn eerste reactie. Met de kennis van nu (en
zeker als het Frank betreft) zou
ik “nee” hebben geantwoord,
en daarbij zegt zijn achternaam
feitelijk al genoeg: Mortier! Dat
kan dus een draaiorgel zijn, óf
een granaatwerper. Iets er
tussenin dus. En z´n stem klonk
inderdáád zo. Het was óók de
periode dat ik het boek ‘de
Griezels’ van Roald Dahl ontdekte, en Frank associeerde met
meneer Griezel, die van alles in
z´n baard meedroeg zoals cornflakes, sardine-staartjes en
beschimmelde stukjes kaas.
Handig voor onderweg op
tournee van dorpshuis naar
dorpshuis. Gek, dat een kinderfantasie nog zo lang kan blijven
hangen in een volwassenenbrein. Nee, ik heb niets tegen
Frank en Mirella, maar het is nu
mijn muziek niet meer. Prettig
weekend.
Maarten

12

jongeren

21
03

15 VRAGEN

aan
Emma van der Zanden

Typisch
Hollands
In mijn vorige column
schreef ik al over mijn
uitwisseling die eraan
kwam, het was zeker een
van de leukste schoolweken
van het jaar. Inmiddels is de
uitwisseling voorbij en is
mijn Italiaanse gast Anna
weer naar huis.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Emma van der Zanden
15
Venray
Raayland College

Wat is je grootste hobby?
Mijn allergrootste hobby is tafeltennis,
dat vind ik superleuk om te doen.
Het is een snel spelletje en er komt
ook best veel denkwerk bij kijken.
Daarnaast is het gaaf, omdat je veel
kan variëren met spin.
Waar ben je het meest trots op wat
je bereikt hebt met tafeltennis?
Dat ik voor Nederland uit mag komen
op internationale toernooien. Daar ben
ik het meest trots op.
Vanaf welke leeftijd speel je
tafeltennis?
Toen ik 6,5 jaar was, ben ik begonnen
met tafeltennis bij TTV Red-stars.
Hoe ben je op het idee gekomen om
te gaan tafeltennissen?
Ik ben op het idee gekomen om ook te
gaan tafeltennissen toen ik mijn broer
zag tafeltennissen, hij deed namelijk

al aan deze sport en dit leek mij ook
wel leuk om te doen.
Hoe vaak train je en waarin zou je
jezelf nog in willen verbeteren?
Ik train drie keer in de week en drie
maal doe ik fysieke training. Ik weet
niet waar ik mezelf nog in zou
willen verbeteren maar je bent nooit
uitgeleerd.
Wat was de leukste wedstrijd die je
ooit hebt gespeeld?
Ik heb echt heel veel leuke
wedstrijden mogen spelen dus hier
zou ik echt geen antwoord op kunnen
geven.
Op welke prestatie ben je het meest
trots?
Ik ben denk ik toch ben het meest
trots op mijn A-licentie die ik vorig
jaar heb behaald bij de senioren.
Een A-licentie bij de senioren is het
hoogst haalbare in Nederland voor de
dames.
Wie is je grootste voorbeeld?
Dat weet ik niet zo goed want, die heb
ik eigenlijk niet.

Wat zou je nog graag willen
bereiken met tafeltennis?
Ik zou heel graag nog meer willen
bereiken met tafeltennis het zou mij
supermooi lijken om ooit nog mee te
doen met de Olympische Spelen.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om de richting van
fysio te gaan volgen. Dat lijkt mij wel
heel leuk om te doen, omdat je altijd
in contact bent met mensen en je kan
ze altijd helpen.
Wat doe je het liefste als het
weekend is?
In het weekend heb ik vaak competitie
op zaterdag en een toernooi op
zondag. Als ik geen toernooi of
competitie heb dan ga ik graag iets
leuks doen met mijn vriendinnen.
We gaan dan bijvoorbeeld graag op
een terrasje zitten of gezellig ergens
lunchen.
Als je één beroemde sporter zou
mogen ontmoeten wie zou dit dan
zijn en waarom?
Als ik zou mogen kiezen dan zou ik

Lieke Martens willen ontmoeten,
omdat Lieke Martens al heel veel
gepresteerd heeft.
Wat zou je nog heel graag een keer
opnieuw willen doen en waarom?
Ik weet niet wat ik nog opnieuw zou
willen doen of beleven, ik denk dat
het goed is hoe het nu allemaal is
verlopen.
In welke situatie was je het meest
zenuwachtig?
De situatie waarin ik het meest
zenuwachtig was, was denk ik toch
wel het moment voor de halve
finale van de jeugdmasters. Dat is
een toernooi waar heel veel goede
tafeltennissers spelen en daarom was
ik toen ook heel erg blij toen ik dat
toernooi gewonnen had.
Wat zou je nog heel graag een keer
willen doen in je leven?
Ik zou later heel erg graag een keer
een wereldreis willen maken. Ik zou
dan naar Amerika, Zuid Afrika maar
ook naar Azië gaan, dat lijkt me echt
supergaaf.

Het beeld wat Anna had
van Nederland was dat hier
alleen maar grachten en
molens zouden zijn. Het
verbaasde haar dat ze hier
geen grachten en maar één
molen gezien had, hoewel
Venray prachtig is heeft ze niet
veel meer dan een klein
beekje gezien.
Ook vond ze het heel
vreemd dat wij lange dagen
maken op school. Anna gaat
zes dagen in de week naar
school, haar schooldag duurt
elke dag tot maar 13.30 uur.
Elke middag had ze dus vrij.
Wat ook opviel was, dat ze
alles veel rustiger aan doet en
het woord haast totaal niet
kent. Wij Nederlanders zijn
altijd maar druk, druk en snel
snel. Ook als we bijna te laat
kwamen, kende ze absoluut
geen haast en deed ze nog
steeds alles lekker rustig aan.
Misschien kunnen wij
Nederlanders hier nog best
wel iets van leren en moeten
wij ook maar eens iets vaker
alles wat rustiger aan doen.
Ik vond het super leuk om
de andere culturen en
verschillen te zien, ondanks
alle verschillen hebben we ook
heel veel gemeen en klikte
het super goed.
Anne
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Korfbal

SVOC’01 neemt twee
punten mee naar huis
Door: Aniek Sanders
Het eerste damesteam van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray vertrok zondag 17 maart naar
Riethoven voor een wedstrijd tegen korfbalvereniging Rietvogels. Door een overwinning van 7-13 werden de
twee punten meegenomen naar Oirlo en Castenray.
Rietvogels, dat strijdt tegen degradatie, oogde strijdbaar omdat ze weg
willen van de onderste plekken op
de ranglijst. Door vijf keer snel achter elkaar te scoren, wist SVOC snel

een gat te slaan en was de ruststand
3-10. In het tweede bedrijf wist SVOC
niet meer zo veel de korf te vinden.
Rietvogels scoorde vier keer waardoor
de eindstand werd bepaald op 7-13.

Rian en Marloes scoorden deze middag beide vier keer. Zondag 24 maart
staat in De Wetteling de thuiswedstrijd tegen het eerste damesteam van
Celeritas/Avanti op het programma.

Wedstrijd 7 minuten gestaakt

BVV’27 wint tumultueus
duel van Oostrum
Het fel strijdende BVV’27 uit Blitterswijck won de derby in en tegen Oostrum op zondag 17 maart overtuigend met 0-3 in de vierde klasse G. Beide teams eindigden het duel met tien man. Arbiter Schnitzler uit Venlo
onderbrak even de wedstrijd omdat hij zich bedreigd voelde nadat hij rood gaf aan Egzon Grguri van BVV’27.

Nederlandse Bondskampioenschappen

Bronzen medaille
boogschieten
Sam Driessen uit Venray behaalde zaterdag 9 maart een derde
plaats bij de Nederlandse Bondskampioenschappen handboogschieten.
De kampioenschappen vonden in Middelbeers plaats.
De 18-jarige Sam Driessen uit
Venray schiet bij handboogvereniging Ons genoegen in Ysselsteyn.
Hij behaalde de derde plaats in
zijn klasse junioren en kreeg daardoor de bronzen medaille in zijn
bezit. Sam schiet inmiddels bijna
drie jaar bij de handboogvereniging

in Ysselsteyn. Hij laat weten trots te
zijn dat hij in die drie jaar dit niveau
heeft bereikt en deze prestatie heeft
geleverd.
Ilona Hollander uit Hilversum
won de gouden medaille, Emily
Brouwer uit Eindhoven de zilveren
medaille.

Blessure voor Willemse

Royaal verlies
Venray bij Geldrop
SV Venray leed op bezoek bij Geldrop op zondag 17 maart een 4-1
nederlaag in de eerste klasse D. Aanvoerder Robert Willemse moest
halverwege de eerste helft met een zware enkelblessure uitvallen
nadat een tegenstander op zijn voet terechtkwam.
Tegen Geldrop ontbrak Bram
Vievermans die in een oefenduel
met Jong VVV een teenblessure
opliep. Hij werd voorin vervangen
door Ron Kleuskens. Stef van Dijck en
Sander Lenders keerden terug in de
achterhoede. Venray bood Geldrop in
de eerste helft goed partij, ook nadat
Danny Pelzer in het veld kwam voor
Robert Willemse. De Venraynaren
kregen voor rust de beste kansen,
onder meer via Ron Kleuskens, maar
Geldrop sloeg vlak voor de pauze
toe, 1-0.
Na de thee kwam Venray
sterk uit de startblokken.
Een goedlopende aanval werd door
de thuisclubdefensie afgeweerd,
waarna Ron Kleuskens met zijn

uithaal de verre hoek vond, 1-1.
Toch nam Geldrop weer de leiding
na een slordigheid in de Venrayse
defensie, 2-1. Daarna viel Venray
terug en Geldrop kwam steeds
sterker opzetten. Met twee
doelpunten in de slotfase voerden de
Brabanders de score op naar 4-1.
Willemse en Frank Decker, die
zijn laatste wedstrijd keepte voor
Venray, ontbreken in de derby
thuis tegen Wittenhorst op zondag
24 maart. Venray wilde uitwijken
naar zaterdagavond, maar kreeg
geen medewerking van de Horster
club. Joy Koenen maakte als invaller
zijn rentree nadat hij vijf maanden
was uitgeschakeld met een
schouderblessure.

BVV’er Jimmy Lucassen ontvangt de bal
en een paar tellen later ligt de 0-1 in het net
Het incident gebeurde in de
60e minuut. Egzon Grguri kreeg eerst
geel vanwege commentaar en omdat
hij applaudisseerde trok de leidsman
opnieuw geel, gevolgd door de rode
prent. Voordat de BVV-aanvaller het
veld verliet, spuwde hij in de richting
van de scheidsrechter. Dat was voor
scheidsrechter Schnitzler het sein het
veld te verlaten. Hij overlegde in het
kleedlokaal met beide aanvoerders
Marwin Hermans (Oostrum) en Roel
Verkoijen (BVV’27). “De scheidsrechter
vond het te intimiderend. Er werd
ook wat geroepen. Hij is ook maar
een mens, hij wilde eerst staken”, zei
Roel Verkoijen die namens zijn hele
team excuses aanbood. De arbiter
besloot, na een onderbreking van
zeven minuten, het duel toch weer
te hervatten. De stand was op dat
moment 0-1.
Donderdagavond had Oostrum niet
kunnen trainen omdat het oefenveld
een grote waterpool was. Drie dagen
later was het hoofdterrein, ondanks de

hevige regenval, goed bespeelbaar.
Oostrum had voor rust met de wind
mee een veldoverwicht, maar veel
gevaar kon de thuisploeg niet stichten.
De beste kans was na 25 minuten
voor Kenny Lommen die vlak over
de lat schoot. Bij een uitbraak schoof
Roel Verkoijen de bal in de voeten
van Jimmy Lucassen die vanaf twintig
meter hard en zuiver uithaalde in de
verre hoek, 0-1.

Egzon Grguri spuwde
richting scheids
Na de pauze ontketende Oostrum
een offensief maar BVV’27 was met
twee uitvallen het dichtst bij een
treffer. Na de onderbreking moest
BVV’27 met tien man verder met nog
een halfuur op de klok. Oostrum,
dat in een vormcrisis verkeert, kon
geen profijt trekken uit het overtal.
Integendeel, na een blunder in
de rood-witte defensie schoot Jari
Wijnhoven de 0-2 binnen. Toen Ruud

Custers van Oostrum drie minuten later
zijn tweede gele kaart ontving, na een
overtreding in de middencirkel op Roel
Verkoijen, was de derby gespeeld.
De ingevallen Lars Koster voerde
de stand op naar 0-3. Vlak daarvoor
had Oostrum pech bij doelpogingen
van Chris Wilschut (paal) en Marwin
Hermans (lat).
De Blitterswijckers zijn bezig aan
een opmars en behaalden tien punten
uit de laatste vier duels. BVV’27
verliet de laatste plaats en klom uit
de degradatiezone. “Super, deze
overwinning. We hebben er met z’n
allen hard voor gewerkt”, zei captain
Roel Verkoijen. “Na de winterstop
hebben we een goed systeem
gevonden. Dat werkt prima.” Jimmy
Lucassen was ook in zijn nopjes:
“Als we er echt voor moeten strijden,
dan zijn we op ons best.” Oostrum
begon als titelkandidaat aan het
seizoen maar is na vier nederlagen op
rij afgedaald naar de tiende plek en
staat nog net boven BVV’27.
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Opvolger van Henk Loonen

Tim Cornelissen voorzitter TC Rodhe
Tim Cornelissen (28) uit Venray is tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 12 maart benoemd tot
voorzitter van Tennisclub Rodhe uit Venray. Hij volgt Henk Loonen op, die na tien jaar het stokje heeft
overgedragen.

dat de clubkampioenschappen,
normaal gesproken goed voor ruim
175 deelnemers, terugliep. Dat was
voor mij en zeven anderen het sein dat
er iets moest gebeuren”, vertelt Tim.

‘Perfecte moment
voorzitter geworden’
“We hebben op twee A4’tjes
opgeschreven wat er verbeterd kon
worden. Vervolgens hebben we een
gesprek gehad met het bestuur, die
dat heel positief opvatte, en ons
opgedeeld over de commissies en het
bestuur”, vertelt Tim. Dat leidde er toe
dat hij toetrad tot het bestuur en het
plan ontstond om Henk Loonen, die al
eerder had aangegeven het voorzitterschap te willen overdragen, op
te volgen als voorzitter. “Na enkele
maanden meegelopen te hebben in
het dagelijks bestuur van TC Rodhe,
wist hij zeker dat hij de functie wilde
overnemen. “Ik heb een mening en als
ik in het bestuur zit, kan ik ook mijn
stempel drukken”, stelt Tim.

Cornelissen is al actief binnen
verschillende commissies van
TC Rodhe. Hij is onder meer betrokken

bij de commissie Leden Binden
en al tien jaar bij de organisatie
van de Spinesport Rodheo Open.

Najaar 2017 was een belangrijk
moment dat heeft geleid tot
het voorzitterschap. “We zagen

‘Zoveel mogelijk leuke
dingen doen’
Tim vindt dat hij in eerste
instantie niet veel hoeft te

veranderen. “Ik ben wat dat betreft
op het perfecte moment voorzitter
geworden, want er zitten veel
mensen op de goede plek. Het is
dus echt uitbouwen in plaats van
aan een dood paard trekken.”
Een belangrijk speerpunt is volgens
Tim het opvangen van nieuwe leden.
“Ik vind het superbelangrijk dat we
er alles aan doen, zodat zij zich zo
snel mogelijk thuis voelen en volledig
mee kunnen doen met competities,
toernooien en trainingen”, zegt Tim.
Verder wil hij ervoor zorgen dat het
ledenaantal, dat bij de de meeste
tennisverenigingen daalt, stabiel kan
houden. TC Rodhe heeft gemiddeld
ongeveer 430 leden.

Tennis is mijn passie
Een onbekende in de tenniswereld
is hij zeker niet. Hij is sinds jonge
leeftijd al niet weg te slaan op
de de tennisbaan. “Tennis is mijn
passie. Ik ben in de regio op veel
plekken geweest en hoop daardoor
de vereniging te kunnen helpen.
Andersom is deze periode, die ik
aanga voor sowieso vier jaar, ook
voor mij leerzaam. Maar uiteindelijk
is mijn streven dat we met z’n allen
zoveel mogelijk leuke dingen doen”,
aldus Tim.

Scouting de Peelspeurders
maakt bijenoase
Rond het gebouw van scouting de Peelspeurders in Venray ontstond er zaterdag 16 maart een bijenoase. Het
plan werd mogelijk door NLdoet/Oranje fonds, Plattelandscoöperatie Peel en Maas, IKL, Jan-Erik Kikkert (bioloog
gemeente Venray) en lokale imkers.

Kampioenen SVOC’01
Korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray heeft in het
weekend van 16 en 17 maart twee teams kampioen zien worden.
Zowel de C1 als de F1 wisten de beslissende punten binnen te
halen en de titel voor zich op te eisen.

Samen met vrijwilligers uit
de wijk, jeugd en leiding van
de scoutinggroepen ‘Panda’s’,
‘Beertjes’, ‘Bevers’, ‘Welpen’ en
‘Verkenners’ werd er op de NLDoetdag een bijenoase gemaakt, met
als doel om insecten zoals vlinders,
hommels, solitaire bijen te voorzien
van (vruchtdragende) dracht en
waardplanten. De bijenoase bestaat
uit fruitbomen, fruitstruiken,
bijenhagen met sleedoorn, meidoorn
en andere waardplanten en

vlinderstruiken. Mede op verzoek van
de BSO is er ook een kruidentuintje
aangelegd. Verder realiseerden de
kinderen een rommelmuurtje met
egelhuis en bouwden ze van wilgen
een tipitent.
Initiatiefneemster Evelyn van
Geenen: “Met het nieuw te schrijven
groenbeleidsplan in gedachten, hopen
we dat deze bijenoase kan dienen
als inspiratiebron en vliegwiel voor
velen. Zodat er in dorpen, wijken,
bedrijven, stichtingen ook dit soort

biodiversiteit verhogende initiatieven
worden uitgerold.” Wethoudster Carla
Brugman (Duurzaamheid & Openbare
Ruimte), die bekend staat om haar
verbondenheid met hommels, bijen
en vlinders, was ook uitgenodigd.
De scoutingverkenners herkende haar
als de schoonmoeder van YouTuber
Dylan Haegens. Carla mocht een
grijze muur symbolisch opfleuren
door het planten van een bloeiende
amandelboom. Ook onthulde ze een
vlinder opzoekbord.
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De bibliotheek en ik: Anne Thielen
7

‘Bibliotheek moet toekomstbestendig worden’

Wethouder Anne Thielen ging als kind en later als tiener graag naar de bibliotheek. “Op het pasje van mijn
moeder,” vertelt ze ondeugend. Boeken lezen betekent voor haar ontspanning maar helaas komt ze er met
haar huidige werk weinig aan toe, omdat er altijd nog wel stukken liggen die ze moet doornemen. Dus de boeken moeten meestal wachten tot de vakantie.

Volgens Anne heeft ze profijt in haar werk omdat ze altijd
graag heeft gelezen. Ze kan snel
stukken lezen en verwerken.
Leesbevordering vindt ze dan ook
een belangrijke taak voor een
bibliotheek. Maar hoewel zij zelf
het liefst een papieren boek leest,
lijkt het haar onwaarschijnlijk dat de
bibliotheek van de toekomst over
zoveel ruimte dient te beschikken

als de huidige bibliotheek in Venray. Er
worden immers steeds meer e-books
gelezen.
Als wethouder heeft Anne de
afgelopen tijd heel veel mailtjes en
brieven ontvangen met pleidooien
voor het voortbestaan van de bibliotheek. Maar volgens Anne zijn de
zorgen onnodig, omdat ze zich 100%
inspant om een bibliotheekfunctie
te behouden in Venray. “Een biblio-

theekfunctie” klinkt toch wel anders
dan “de bibliotheek”. Ze licht toe: “Die
bibliotheekfunctie zie ik als platform, als ontmoetingsplek waar alles
samenkomt wat te maken heeft met
lezen, begrijpend lezen, taalontwikkeling. Daar zie ik nog wel een rol in
voor de bieb in de toekomst.”
Een toekomstbestendige bibliotheek moet volgens haar veel meer
doen aan het verspreiden van digi-

De Peddepoel aan
de slag op boomfeestdag
Basisschool De Peddepoel uit Wanssum heeft samen met Mooder Maas op woensdag 13 maart 304 kleine
boompjes geplant in het kader van de Nationale Boomfeestdag.

vaardigheden en mediawijsheid. Op
de vraag of het reëel is om van de
bibliotheek meer te vragen met een
budget dat al jaren hetzelfde is, zegt
Anne Thielen: ”Het is niet per se meer,
het is anders.” Toch is in het beeld dat
Anne Thielen wil schetsen ook ruimte
voor het sociale aspect. ”De bieb kan
wel degelijk een ontmoetingsplek zijn
voor een lekker bakje koffie, de krant
lezen, tijdschriften, boek induiken.”
Het is inmiddels bekend dat de
gemeente de bibliotheek het liefst in
het oude Albert Heijn-pand zou zien.
“Omdat de bieb dan een meer centrale
plaats krijgt midden in het centrum en
je misschien daardoor ook wat gemakkelijker binnenloopt,” zegt de wethouder. De bibliotheek zou volgens
de gemeente ook met ander zaken
verbonden moeten worden. Er zou bijvoorbeeld informatie geboden kunnen
worden over Cultura Venray.
De bibliotheek in het voormalige
Albert Heijn-pand zou minder ruimte
krijgen, maar dat lijkt Anne dus geen
probleem. De bieb moet volgens haar
een centrale plek zijn, een ontmoetingsplek, die midden op het plein
beter past dan op de huidige locatie.
Ze redeneert als volgt: De bieb teert
al een aantal jaren op haar reserves.
Daarom kan een verhuizing naar het
AH-pand helpen; een bibliotheek op
een kleiner oppervlak hoeft minder te
kosten.
“Toegankelijkheid is een speerpunt in Venray,” zegt Anne. “Natuurlijk
begrijpt de gemeente dat een bibliotheek goed toegankelijk moet zijn en
dat er parkeergelegenheid moet zijn

Stichting Wijkraad Centrum Venray

Koffie inloop centrum
Stichting Wijkraad Centrum Venray organiseert haar maandelijkse
koffie inloop voor de bewoners van het centrum in Venray. De bijeenkomst
vindt plaats in de Borggraaf, het Venrays Museum.
Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen
de bewoners binnenlopen om een
kopje koffie of thee te drinken of te
kletsen met andere wijkbewoners.
Wonen Limburg biedt samen met de
wijk deze consumptie aan. Tijdens
deze middag kunnen de bewoners
van de wijk vragen stellen over onder

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

voor mindervaliden. Dat zijn details
die later zeker aan de orde komen.
Waar het in eerste instantie om
gaat, is een toekomstbestendige
bibliotheek.” Ze vult in: “een bibliotheek moet een omgeving creëren
waarin men kan leren en studeren.
Dat geldt vooral voor de jeugd. De
bieb moet laten zien hoe leuk lezen
is en zich meer bezighouden met
digitale vaardigheden. De bibliotheek moet daarnaast meer netwerkgericht worden, meer diensten
gaan verlenen, meer naar buiten
gaan en de dorpen en wijken in,
zodat ze het leuke van leren lezen
naar mensen toebrengt.” Verder
staat een daling van het aantal
laaggeletterden op het verlanglijstje
van de gemeente.
Dan herhaalt ze dat ze graag
een bieb wil houden. “Maar ik ga
geen blanco cheque afgeven. We
moeten kritisch omgaan met de
organisatie die we inhuren om het
bibliotheekwerk uit te voeren.” De
organisatie waarmee de gemeente
in gesprek is, is BiblioNu, van de
huidige bibliotheek. “Zij hebben hun
wortels hier in Venray.”
Wat Anne Thielen vertelt vinden we terug in de Visie
Bibliotheekwerk Venray waar het
college van B&W zich op 12 maart
jl. achter hebben gesteld. Anne
Thielen: “Ik ben niet tegen een
investering, maar ik wil dan wel
een goed plan zien waarmee we de
toekomst in kunnen. De kosten zijn
we op een rijtje aan het zetten. Dat
komt in juni naar de raad.”

andere zorg, wonen, maatschappelijk werk of de politie. Vanaf 10.30 uur
zal er een gastspreker een presentatie geven. Deze maand is dat Har
Timmermans die een presentatie geeft
over ‘babbeltrucs’. Hij legt uit hoe de
bewoners van het centrum in Venray
kunnen waken voor inbrekers.

Eigen autocrosswedstrijd

Wedstrijd ‘t Veule
AutoCrossClub ´t Veule uit Veulen organiseert op zondag 24 maart een
eigen wedstrijd. Deze vindt plaats aan de Timmermansweg in Ysselsteyn.

Ter hoogte van Het Zandt in
Wanssum gingen zestien kinderen van
groep 5 aan de slag met het planten
van het groen. Daarvoor had wethouder Anne Thielen van gemeente

Venray een welkomstwoord gehouden. Met hulp van onder meer Mooder
Maas en Loondbedrijf Jakobs uit
Geijsteren waren de boompjes binnen
een uur geplant.

Mooder Maas legt de komende
jaren 340 hectare nieuwe natuur aan.
De boompjes die door de kinderen de
basisschool De Peddpoel zijn geplant,
zijn hier onderdeel van.

“Aangezien het de eerste
wedstrijd van het seizoen is na
een lange winterstop, belooft het
een spannende wedstrijddag te
worden”, aldus de organisatie. De
wedstrijden worden verreden in
verschillende klassen. Dit zijn onder
meer de Juniorcup (jeugd tussen
12 en 16 jaar) en de Nederlandse
Kampioenschappen Jeugd (tussen

16 en 18 jaar). Daarnaast wordt er
gereden in de Standaardklasse, de
Keverklasse, de Toerwagens, de
Sprinters en de Sportklasse. Ook is
het mogelijk om in de Balkenklasse
of de Gastrijders categorie te rijden.
De wedstrijden beginnen van
11.00 uur. De ingang naar het
circuit is via de Timmermansweg in
Ysselsteyn.
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Lijstenmakerij en kunsthandel

Expositie Jan Maessen
Voormalige Amba-eigenaar Jan Maessen heeft op woensdag
20 maart zijn expositie aan de Schoolstraat in Venray geopend. Deze is
iedere dag, behalve op zondag en maandag, tot en met zaterdag
13 april geopend tussen 14.00 en 17.00 uur voor bezoekers.

Het werk van Jan Maessen is
gevarieerd. Er wordt namelijk werk
uit zijn oude lijstenmakerij en
kunsthandel tentoongesteld.
Het werk gaat van abstract tot
realistisch en van groot naar klein.
De kunstwerken worden uiteindelijk

Aftrap speelbuurt
Ysselsteyn
Een sfeervolle ontmoetingsplek creëren waar kinderen van 0 tot 10 jaar veilig en prettig kunnen spelen. Dat
is het doel van de commissie speelvoorzieningen dat met steun van het dorpsforum Ysselsteyn aan de slag is
gegaan om dit te realiseren. Vrijdag 15 maart is de eerste schop in de grond gegaan op het bestaande speelveld
aan de Veenmos in Ysselsteyn.

ook te koop aangeboden.
Het gaat hierbij om doeken en
houtsculpturen.
Geïnteresseerden die de tentoonstelling willen bezichtigen zijn
welkom bij het Pop Up Atelelier aan
de Schoolstraat 26 in Venray.

America-concert

Tip Jar in de Witte
Hoeve
America-band Tip Jar speelt zondagmiddag 31 maart van 15.00 uur
tot ongeveer 19.00 uur in de Witte Hoeve in Venray. Deze voorstelling is
in navolging van het eerste Americana-concert dat door Color Changing
Egg gegeven is.

Tip Jar is een band bestaande
uit drie personen die zich gespecialiseerd heeft in Americana. “Pianist
en zanger Bart de Win noemt zichzelf
een muzikale omnivoor, een man die
zijn weg weet te vinden in folk, jazz
en wereldmuziek. Maar wanneer hij
zich louter toelegt op Americana valt
alles volledig op zijn plek”, aldus de
organisatie. “Als leadzangeres van de
country- en rockabillyband Marylou
& The Good Old Boys bekroonde
Arianne Knegt zich al eerder als

Ontmoetingsplek voor kinderen

fenomeen. Sinds ze in 2009 toetrad
tot de band van Bart, betovert ze de
ene na de andere song”, vertelt de
organisatie. Harry Hendriks completeert de band. “Wanneer je naar zijn
bijzondere bijdrages luistert, dan
weet je waarom hij erbij hoort. Zijn
zang en spel op gitaar, banjo en ukelele zijn van grote waarde voor het
Tip Jar-geluid”, aldus de organisatie.
Kaarten zijn op zondag 31 maart
aan de kassa te verkrijgen bij de
Witte Hoeve in Venray.

“Afgelopen jaren hebben we met
vijf dames contacten gelegd, informatie verzameld en draagvlak gecreëerd
voor het initiatief, dat ook participeert
in Kern met Pit 2019. In samenwerking
met gemeente Venray zijn ondertussen de eerste afspraken gemaakt en
uitgevoerd”, aldus Linda Custers, lid
van de commissie speelvoorzieningen. NLDoet geeft de mogelijkheid om
samen met vrijwilligers iets te ondernemen in de eigen buurt. “Een ideaal

moment om praktisch aan de slag te
gaan”, vertelt Linda.
In twee dagen zijn veel werkzaamheden verricht. “Er is struikgewas
gesnoeid, een tegelvloer gelegd en
een betonnen tafel geschilderd door
kinderen”, zegt Linda. Ook is er een
boombank, die geschonken is door
een buurtbewoner, midden op het
speelveld neergezet.
De commissie is dankbaar voor de
ondersteuning van dorpsgenoten en

ondernemers uit de buurt. “De spontane aanbiedingen die we hebben
ontvangen, maken duidelijk dat het
leeft. Koekjes geschonken door bakkersleerlingen, vrijwilligers om banken
ten bouwen en het aanbod van een
nieuwe boom illustreren dat”, vertelt
Linda. De commissie streeft ernaar om
vier nieuwe speeltoestellen in april
te kunnen bestellen. Het volgende
project is het plaatsen van de WML
watertrap.

Bronzen Waarderingspenning
voor Corrie Couwenberg
Burgemeester Gilissen van gemeente Venray heeft woensdag 13 maart de Bronzen
Waarderingspenning uitgereikt aan Corrie Couwenberg uit Ysselsteyn. Ze ontving de penning bij haar
afscheid als bestuurslid van KBO Ysselsteyn/Vredepeel waar ze al sinds 2005 bestuurslid was.
Het college van B&W wil haar op deze manier bedanken voor haar inzet. (Foto: Hoedemaekers)
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‘Zie wat je kind beweegt’

Lezing Kinder
fysiotherapeute
Kinderfysiotherapeute Suzanne Strijbosch-van Snippenberg houdt
maandagavond 25 maart in Venray een lezing over (motorische-)
ontwikkeling, belang van bewegen en de verwerking van prikkels.
Voorafgaand wordt haar nieuwe boek ‘Zie wat je kind beweegt’
gepresenteerd.

Natuurgebied Fossa Eugeniana

IVN Geijsteren-Venray
organiseert wandeling
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 24 maart een wandeling in het natuurgebied Fossa Eugeniana
in Arcen. De wandeling start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur.

“Fossa Eugeniana is een parel uit
het Limburgs erfgoed. In het gebied
zijn overblijfselen uit de 80-jarige
oorlog te vinden. Het kanaal met
de sluis en de twee forten zijn
daar voorbeelden van”, aldus de
organisatie. Het kanaal zou een

Baby’s kunnen buitensporig
huilen, een peuterpuber kan gefrustreerde boosheid etaleren, een
kind kan druk gedrag vertonen of
slecht eten. Aan het gedrag van
een jong kind kan volgens kinderfysiotherapeute Suzanne Strijboschvan Snippenberg gezien worden
dat iemand niet goed in zijn vel zit.
“De oorzaak van het gedrag is vaak
terug te vinden in de motorische ontwikkeling of de verwerking van prikkels”, aldus Suzanne.
In haar nieuwe boek en tijdens
de lezing vertelt ze in over sensorische informatieverwerking, prikkelbehoefte, over- en onderprikkeling
en hoogsensitiviteit, toegespitst op

kinderen van 0 tot en met 6 jaar.
De inzichten en de direct toepasbare, praktische tips zorgen ervoor
dat men beter kan begrijpen wat een
kind beweegt en hoe daarop gereageerd kan worden.
Suzanne Strijbosch schreef eerder
de Gids over prikkelverwerking bij
kids. Ze is eigenaar van Just see me,
een praktijk voor fysiocoaching die
gevestigd is in Venray.
De lezing van Suzanne vindt
plaats bij wijkcentrum Brukske in
Venray en start om 20.00 uur (inloop
vanaf 19.30 uur) en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De kaartjes voor
de lezing zijn te koop via
www.scrivomedia.nl/lezing-suzanne
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verbinding moeten maken tussen de
Rijn en de Maas. Het kanaal is nooit
afgemaakt en heeft sporen gevormd
in het landschap.
Verder wordt er naar Straelens
Broek gewandeld. “Dat is een mooi
nat gebied dat teruggeven is aan de

natuur en nu rustplaats is voor vele
watervogels”, vertelt de organisatie.
De organisatie geeft aan dat de
wandeling minder geschikt is voor
kinderwagens en rolstoelen. De start
is om 10.00 uur bij bij café Basten,
Lingsforterweg 133 in Arcen.

22 juni presentatie aan publiek

Thom Rossen nieuwe
dirigent Euterpe
Thom Roosen (26) uit Veldhoven is de nieuwe dirigent van Koninklijke Harmonie Euterpe uit Venray. Tijdens
het Midzomernachtconcert van de Harmonie samen met stichting Carillon Venray wordt hij gepresenteerd aan
het publiek. Dit vindt plaats op zaterdag 22 juni.

Stichting Cultuurpodium

Muziektheaterkoor
in Geijsteren
Stichting Cultuurpodium Geijsteren organiseert op zaterdag 13 april
een optreden van muziektheater Carmina Ludens. Zij brengen de
voorstelling ‘Hart dat luistert’ in de St. Willibrordus Kerk van Geijsteren
ten gehore.
Het muziektheaterkoor bestaat
uit zestien zangers en muzikanten.
“De voorstelling gaat over aandacht,
luisteren en mededogen. Mensen die
leven vanuit een luisterend hart. Er is
plaats voor innerlijke beleving, voor
genieten van prachtige muziek en
voor een knipoog en een lach”, aldus
de organisatie.

Kaarten zijn te bestellen via
info@cultuurpodiumgeijsteren.nl
onder vermelding van naam, adres
en het gewenste aantal kaarten.
Het is ook mogelijk de kaarten aan
de kassa te kopen of telefonisch via
0478 54 66 84 Kijk voor meer informatie op www.cultuurpodiumgeijsteren.nl

Marc Koninkx heeft op
donderdag 7 maart na dertien jaar
afscheid genomen. Beide partijen
maakten kenbaar dat het tijd
was voor een nieuwe uitdaging.
Thom is afgestudeerd aan Fontys
Conservatorium in Tilburg als

saxofonist en heeft en studie
HaFaBra-Directie bij de Bond voor
Orkest Dirigeren afgerond. Sinds
2016 is hij dirigent van Fanfare
St. Cecilia Vessem. Verder is hij
als saxofoon- en klarinetdocent
verbonden aan Muziekschool

Brabant. “Thom heeft als uitvoerend
musicus een behoorlijke staat
van dienst in talloze combo’s,
orkesten en ensembles”, aldus de
muziekvereniging. Vanaf donderdag
21 maart beginnen de repetities met
de nieuwe dirigent.
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Koffie inloop
Stichting Wijkraad Centrum

Lammetjesdagen Peelkudde
Schaapsdrift 2019

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Het Venrays Museum, Mgr. Goumansplein
1 Venray

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Deurneseweg 168 Ysselsteyn

Danssalon voor mensen
met dementie

Molenbezichtiging Nooit Gedacht

Sara Kroos: Zonder Verdoving

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Molen Nooitgedacht Merselo

Tijd: 20.15-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dutch Open West Coast Swing

Filmmiddag Landweert

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

Tijd: 14.00-15.45 uur
Locatie: Stekske, Venray

Groepswandeling
W.S.V. De Natuurvrienden

Staconcert Steve Fister

Optreden Golden Monkeys

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Jongerencentrum Jera 70 Ysselsteyn

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Pop Up Atelier Schoolstraat
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Dutch Open West Coast Swing
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Dutch West Coast Swing
Locatie: Hotel Asteria Venray
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Dutch Open West Coast Swing
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Dutch West Coast Swing
Locatie: Hotel Asteria Venray

Masterclass Cesar Zuiderwijk

Concert: Groei

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: opleidingsorkest No Limit
Locatie: Schouwburg Venray

Voorstelling Veldhuis & Kemper Geloof Ons Nou Maar

Openingscross ASUZ autocross

Pubquiz Artiest
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Artiest, Venray

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Den Hoek, Grootdorp 99 te Merselo

di
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Commissievergadering Wonen
Tijd: 19.30 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Voorstelling Woest | 4+
Tijd: 10.30-11.30 uur en 15.00-15.50 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal

Voorstelling SALLY Dansgezelschap
Maastricht - Woest
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Commissievergadering
Werken en Besturen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: ACC ‘t Veule
Locatie: Timmermansweg Ysselsteyn

Huiskamerconcert
Brian Chartrand Trio

Lammetjesdagen Peelkudde
Schaapsdrift 2019

Muziekavond: De componerende
vrouw in de muziekgeschiedenis

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Huiskamer Wim Baltussen, Castenray

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Deurneseweg 168 Ysselsteyn

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Kkunstencentrum Jerusalem, Heuvelstraat
4 Venray

Dutch Open West Coast Swing

Sixties ‘nd Seventies party
met Predilection

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Dutch West Coast Swing
Locatie: Hotel Asteria Venray

Voorstelling Guido’s Orchestra Maestro Moments
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke Venray
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Kelder Kamp Kollektiv
Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Lezing ‘wat is nodig voor
peelbehoud en peelherstel?
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Venrays Museum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

do
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Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Commissievergadering Leven
Tijd: 19.30 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Informatieve boekpresentatie
‘Zie wat je kind beweegt’

Voorstelling Emilio Guzman
- Kom dan!

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: ‘t Brukske Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Bij Lozeman kunt u terecht voor een compleet aanbod
machines voor tuin- en gazononderhoud. Met een
grasmaaier van de merken Cub Cadet, Jonsered,
Grasshopper, Gianni Ferrari of Ambrogio kiest u voor
kwaliteit en een geweldig eindresultaat.
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Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393
Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | T: 077-4632341 | www.lozeman.nl
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Concert smartlappenkoor
en amusementsorkest
Smartlappenkoor de Sjanellekes en amusementsorkest Ça Va geven zondagochtend 24 maart een ochtendconcert in de kleine foyer van de schouwburg. Het concert zal om 11.00 uur beginnen.
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Lezing over
Peelbehoud en
Peelherstel
Wim van Opbergen houdt maandag 25 maart om 20.00 uur een
lezing met de titel ‘Wat is nodig voor Peelbehoud en Peelherstel?’
De lezing wordt georganiseerd door LGOG Kring Venray en vindt plaats
bij het Venrays Museum.
“In de lezing, die aansluit op
een recente lezing van Jan Nillessen,
krijgen we een beeld van de wijze
waarop historische waarden en
natuurwaarden van de Peel zijn
behouden. Dit vanuit de optiek van
een actiegroep, beheerder, inrichter
en plannenmaker”, aldus de organisatie. “In de eerste jaren was het
voorkomen van verdere afgraving
en ontginning van de Peel de hoofdzaak. Vanaf het moment dat dat
onder controle was, kon aandacht
besteed worden aan beheerswerk.
Denk hierbij aan dammen bouwen,
bomen zagen maar ook aan bedrei-

gingen zoals ontwatering en de
uitstoot van ammoniak”, vertelt de
organisatie.
Spreker Wim van Opbergen is
voorzitter, kartrekker en coördinator
Peelwerk van Stichting Werkgroep
Behoud de Peel. Tijdens zijn studie sociale geografie in Amsterdam
hoorde hij van de plannen omtrent
het verder afgraven van de Peel.
Daarop besloot hij zich in 1979 aan te
sluiten bij de werkgroep.
Voor meer informatie over LGOG
Kring Venray kijk op
www.lgog.nl/regios/venray of
mail naar lgog.venray@gmail.com

Limburgs Kampioen
Xylofoon/Marimba
Daan Loonen uit Oirlo won zondag 17 maart het Limburgs
Kampioenschap voor slagwerkers. De jury beoordeelde Daan als een
talentvol solist. De Limburgs Kampioenswedstrijden Solisten en kleine
Ensembles voor slagwerkers vond in Melick plaats.

Het smartlappenkoor en het amusementsorkest zullen een aantal liedjes gezamenlijk ten gehore brengen
en ieder afzonderlijk nog een aantal
nummers zingen of spelen.
Amusementsorkest Ça Va is
in 1995 opgericht door een aantal
muzikanten uit het ‘joekskapellen
wereldje’ die wat verder wilden
komen in de muziek. Het nummer
Ça Va werd als herkenningsmelodie
gekozen en werd daarmee ook de
naam. De eerste schreden werden

onder begeleiding van dirigent Wil
Jacobs uit Oirlo gezet. Inmiddels heeft
het orkest zich ontwikkeld tot een
amusementsorkest met een breed
repertoire dat muziek in meerdere
stijlen ten gehore brengt. In 2006
werd het stokje overgenomen door
Sip van Goinga. Onder zijn leiding
werd een wat meer swingende koers
ingeslagen. Er is daardoor nog meer
variatie in het repertoire gekomen
van Elvis, Leonard Cohen tot aan
Caro Emerald. De bindende factor

bij smartlappenkoor De Sjanellekes
is zingen en gezelligheid. Het
repertoire van deze groep bestaat
uit Nederlandstalige smartlappen en
echte meezingers die voor jong en oud
herkenbaar zijn. De Sjanellekes treden
onder leiding van dirigente Gerdie
Alards-Janssen op in bejaardenhuizen,
op personeelsfeesten, bij grote en
kleine evenementen en festivals
in heel Nederland waarbij het
gezelligheidsaspect en spontaniteit
hoog in het vaandel staan.

Smakt in teken Sint Jozef
Smakt stond dinsdag 19 maart in het teken van het hoogfeest van Sint Jozef. Honderden pelgrims trokken die
dag naar het dorpje Smakt, het enige bedevaartsoord van deze heilige in Nederland.

Jaarlijks trekt de Sint Jozefkapel
in Smakt zo’n 30.000 bezoekers van
heinde en verre. In de maand maart
is het extra druk met pelgrims.

Dinsdagochtend was tijdens de heilige mis de kerk, naast de oude kapel
uit 1699, te klein om alle bezoekers
een zitplaats te bieden. Stichting

Pelgrimswegen & Voetpaden organiseert op 19 maart een voettocht van
zeven kilometer vanaf het station in
Oostrum naar Smakt en terug.

Vanuit Muziekvereniging Ons
Genoegen uit Oirlo namen Guus
Reintjes en Daan Loonen deel aan
de wedstrijd. Guus Reintjes behaalde
in de sectie Kleine Trom 84 punten.
Daan Loonen behaalde in de sectie Xylofoon/Marimba 86 punten en
werd daarmee Limburgs kampioen.
Beide jongens volgen de opleiding
bij Muziekvereniging Ons Genoegen.
Guus wordt daar begeleid door Hans
Simons en Daan door Bart Jeuken.
Samen spelen ze elke dinsdagavond
bij de Jeugdslagwerkgroep HardSlag waar ze met andere Oirlose en
Castenrayse jongens hun muzikale
hobby beoefenen. Zondag 24 maart
spelen de Daan en Guus mee met het

Muzikaal Spektakel ‘Groei’. Groei is
een concert dat wordt georganiseerd
door jeugdorkest No Limit. Het concert vindt plaats in de Schouwburg
in Venray, aanvang is om 11.00 uur.
De muzikanten Luc Gevers,
Daan Jenniskens, Indy Rongen en
Suus Smolders van de Peelklank uit
Ysselsteyn werden met hun Kwartet
eveneens Limburgs Kampioen
Xylofoon/Marimba. Dit kwartet
wordt ook opgeleid door Bart Jeuken.
Zowel het kwartet uit Ysselsteyn
als de solist Daan Loonen van
Muziekvereniging Ons Genoegen uit
Oirlo mogen 22 juni deelnemen aan
de Nederlandse Kampioenschappen.
(Foto: PCM-Project)
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KG
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1600
T/PM

849,-

619,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

150,-

-/-

*

649,-

GRATIS
BEZORGD!

120,-

499,-

GRATIS
BEZORGD!

* Na €50,- cashback via Siemens

Wasmachine / WM16O5C2

Wasdroger / DV70M5020IW

• A+++-30% • 9 KG • 1600 t/pm
• Anti-vlekken systeem • speedPerfect
• iQdrive motor met 10 jaar garantie

• Warmtepomp • A++ • 7 KG
• OptimalDry-technologie
• ProSteam zorgt voor minder kreukels in uw was

UW OUDE APPARAAT IS NU TOT WEL

€200,- WAARD!

Wist u dat de hoogste energiekosten in een huishouden zijn toe te wijden aan wasmachines en wasdrogers? Deze apparaten zijn verantwoordelijk voor ca. 20% van het totale energieverbruik! Door over te stappen op een moderner, energiezuiniger apparaat kunt u dus ﬂink
besparen op uw energierekening. EP:Tummers heeft de komende weken een unieke en spectaculaire inruilactie. Wanneer u uw oude,
energievretende apparaat inlevert ontvangt u inruilkorting op een nieuw apparaat. Deze korting kan oplopen tot maar liefst €200! U
ontvangt zelfs inruilkorting bij inlevering van niet-werkende apparaten. Daarnaast staan de specialisten van EP:Tummers voor u klaar
met deskundig advies over welk apparaat het beste in uw huishouden past en hoe u nog meer op uw energiekosten kunt besparen.

Tummers
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NIEUW!

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

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

