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Lammetjesdag
Peelkudde Schaapsdrift organiseerde op zaterdag 23 en zondag 24 maart de tweede editie van de lammetjesdagen op de boerderij in Ysselsteyn. Kinderen en hun
ouders mochten de lammetjes voeren en knuffelen. Daarnaast liet Peelkunde Schapsdrift zien hoe schapen worden gedreven met border collies. “Wat hebben wij
ontzettend genoten van alles en iedereen. We vinden het fijn om iedereen een kijkje te laten nemen in ons bedrijf en zo een beeld te geven over hoe en waarom wij dit
werk doen”, aldus Peelkunde Schaapsdrift.

Vertrek per 1 januari 2020

Hans Gilissen gaat per 1 januari 2020 stoppen als burgemeester van Venray. Dat heeft hij de Commissaris van
de Koning, de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie maandag 25 maart medegedeeld.
Na een ambtsperiode van zestien
jaar als burgemeester, waarvan tien
jaar als burgemeester van Venray,
vindt Gilissen het een goed moment
om het burgemeesterschap over te
dragen aan een opvolger. Daarmee
sluit hij de ambtsperiode van zes
jaar, twee jaar eerder af. “Ik heb
het altijd uitstekend naar mijn zin
gehad in mijn beroep en zeker ook
in Venray. Het is een zeer intensief
vak dat permanent een flinke wis-

sel trekt op je persoonlijke leven. Dat
is een gegeven dat ik vanzelfsprekend
altijd heb geaccepteerd. Maar met
het verstrijken der jaren merk ik dat
dat zwaarder wordt. Voordat ik daarmee zowel Venray als mezelf mogelijk
tekort doe, is het goed om de bakens
te verzetten en plaats te maken”,
aldus Gilissen.
Politici uit Venray reageren verrassend, maar tonen begrip voor zijn
besluit. Zij zagen hem als een soci-

ale burgervader die er altijd voor
iedereen was. Er wordt veel respect
geuit voor zijn besluit. Joep Gielens,
fractievoorzitter van ProVenray, stelt
dat het vertrek van Gilissen jammer
is voor Venray. “Het burgemeesterschap vereist een grote persoonlijke
opoffering. Wanneer dit voor jezelf
niet meer in balans voelt, is zo’n
besluit in ieders belang en alleen
maar te prijzen”, aldus Gielens.+
Lees verder op pagina 00
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FAMILIE PAASBRUNCH

Eerste Paasdag vanaf 11:00 uur
Tweede Paasdag vanaf 11:00 uur

parkhotelhorst.nl

Begrip en respect voor besluit
burgemeester Gilissen

FAMILIE PAASDINCH
Eerste Paasdag

vanaf 17:00 uur

PAAS KEUZEMENU

Eerste Paasdag vanaf 15:00 uur
Tweede Paasdag vanaf 12:00 uur

PASEN

€ 32,50
€ 29,50
€ 32,50
€ 27,50
€ 27,50

077 397 6000

info@parkhotelhorst.nl
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Kerngroep wil tussenopvang zorg in Venray
Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0 presenteerde vrijdag 22 maart
in het gemeentehuis het plan voor een tussenvoorziening aan 35 belangstellenden. De kerngroep wil de tussenopvang het liefst in een gebouw
naast of vlak bij de nieuwbouw van het ziekenhuis in Venray.
De kerngroep werd vorig jaar
opgericht vanwege de ongerustheid
in Venray over de gezondheidszorg
en de ongewisse toekomst van het
ziekenhuis. De kerngroep wil zich niet
richten op de ziekenhuisfuncties die in
de loop der jaren zijn verdwenen. “We
hebben geen hoge verwachtingen dat
die terugkeren. Dat is ijdele hoop. Daar
moeten we ons niet op focussen”,
vertelde Paul Spronken. De kerngroep
spreekt van een groot gat tussen de
eerstelijns en tweedelijnszorg. De zorg
in Venray mist een goede aansluiting
tussen specialistische zorg en de basis-
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Robert Hesen
Jeanine Hendriks

zorg van huisartsen. Patiënten houden
te lang een duur ziekenhuisbed bezet,
omdat ze nergens anders heen kunnen. Daarnaast kampt de thuiszorg
met een nijpend personeelstekort. Er
is in Venray dringend behoefte aan
zorgopvang voor patiënten die niet
thuis kunnen wonen maar ook niet in
een ziekenhuisbed horen. “We willen
de patiënten zo snel mogelijk terughalen naar hun vertrouwde omgeving.
Daarvoor is zo’n tussenvoorziening
de ideale oplossing. Het is een meerwaarde voor Venray”, zei Spronken.
Lilian Keijzer haalde aan dat het
Rijk herstel van patiënten zo dicht
mogelijk bij huis wil organiseren. Dat
is waar de kerngroep zich sterk voor
maakt. “Het wordt geen zorghotel”,
legde Keijzer uit. “Want er lopen wel
doctoren rond zoals huisarts, verpleeghuisarts en specialist. We willen de
zorg op één plek regelen. Er is veel
behoefte aan. Als deze tussenvoorziening opengaat, liggen de bedden
zo vol”, voorspelde ze. “Alle partijen
zien het belang in want iedereen
heeft er last van”, vervolgde Keijzer.
“De huisartsen worden overvraagd,
de eerste reacties uit de verpleegzorg zijn positief en ook VieCuri heeft
er oren naar omdat specialistische
bedden dan korter worden bezet. Het
gaat erom de juiste zorg in de juiste

omgeving te krijgen.” Een bezoekster
merkte op dat in Venray ook commerciële partijen actief zijn. Het zou
gaan om 54 bedden, onder meer in de
voormalige boerderij op Servaashof
en in het voormalige zorgcentrum Het
Schuttersveld.

Wie gaat dat betalen?
De grote vraag is wie zo’n opvangvoorziening gaat betalen. “Als eerste gaan we de krachten bundelen”,
zei Lilian Keijzer. “Dan staan we het
sterkst en kunnen we de zorgverzeke-

raar onder druk zetten. Dat is onze tactiek.” Volgens Paul Spronken houden
zorgverzekeraars de boot af. “Ze willen
alleen met formele partijen aan tafel
zitten. Maar daar willen wij ook bijhoren, namens de inwoners van Venray.
Ook met de gemeente en het zorgkantoor moeten we aan tafel komen. Het
moet samen, anders lukt het niet.”
De kerngroep wil als een volwaardige gesprekspartner aan tafel
komen als er grote beslissingen worden genomen. “Het overleg is te veel
versnipperd. Verschillende partijen

praten met elkaar, maar op deze
manier missen we de boot”, vreesde
Spronken. De kerngroep beseft dat
een klein ziekenhuis in Venray niet
alle functies en specialisaties kan
aanbieden. “In hun inkoopbeleid kiezen zorgverzekeraars voor de grote
ziekenhuizen. Dat is ook de reden
dat Venlo praat over een fusie met
Roermond”, aldus Spronken. De specialisten van VieCuri en Laurentius
Ziekenhuis werken al samen en de
gesprekken over een bestuurlijke
fusie lopen nog.

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen

Brief aan raadsleden

Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks

De ondernemingsraad (OR) en directie van de NLW Groep kampen al enige tijd met onderlinge spanningen. Dat leidde onder andere tot vragen
van Joep Gielens (ProVenray) tijdens de raadsvergadering van gemeente Venray op dinsdag 12 maart. Wethouder Anne Thielen, lid van het bestuur
van de NLW Groep, heeft schriftelijk gereageerd met een brief aan de raad waarin ze aangeeft als bestuur geen formele rol te hebben in de relatie
tussen de directie en ondernemingsraad en dat ze een tweetal procesbegeleiders voordraagt.
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Procesbegeleiders voor onenigheid bij NLW
Het bestuur van de NLW Groep
bestaat uit de wethouders Birgit
op de Laak (Horst aan de Maas),
Wim Hermans (Peel en Maas)
en Anne Thielen van gemeente
Venray. Laatstgenoemde is
voorzitter van het bestuur, dat
onder meer aandeelhouder,
regievoerder en opdrachtgever van
het zelfstandige bedrijf is die de
sociale werkvoorziening voor de drie
gemeenten regelt.
De OR van de NLW Groep is
onder andere ontevreden over de
aanpak van het ziekteverzuim, het
type werk van werknemers en er

is discussie over geheimhouding
en een klokkenluidersregeling van
medewerkers. De ondernemingsraad
wilde daarom advies van een externe
adviseur. Toen directeur Peter Fleuren
dit weigerde, kondigde de OR een
gang naar de rechter aan.

Vragen Gielens
Gielens wilde onder meer weten
wat de actuele stand van zaken is,
wanneer het NLW-bestuur de eerste
signalen ontving over een moeizame
situatie tussen de OR en de directie
en of de wethouder vond dat zij een
actievere rol had moet nemen. Thielen

zei in de raadsvergadering van dinsdag
12 maart in antwoord daarop dat ze in
het belang van het proces dat gaande
is geen inhoudelijke mededelingen
wilde doen. In de raadinformatiebrief,
verstuurd op dinsdag 19 maart aan
alle raadsleden, stelt Thielen als
bestuur geen formele rol te hebben
in de relatie tussen directie en
ondernemingsraad en middels de
dialoog een oplossing te zoeken.
“Als bestuur hechten wij belang aan
een goed functionerende NLW en
dat was voor ons de aanleiding om
de dialoog op te zoeken. Door ons
zijn intensieve gesprekken gevoerd,

zowel met de directie als met de
ondernemingsraad. Deze gesprekken
zijn aanleiding geweest om een
tweetal procesbegeleiders voor te
dragen”, aldus Thielen.
De brief bevat geen inhoudelijke
antwoorden op de vragen van
Gielens. “Door partijen is gevraagd
om ruimte te geven aan een
zorgvuldig proces en vooralsnog
communicatie hierover te beperken.
Als dagelijks bestuur willen we die
ruimte bieden”, aldus Thielen in de
brief. De wethouder zegde verder
toe de raad te informeren over de
verdere voortgang.

Vervolg voorpagina

Begrip en respect voor besluit burgemeester Gilissen
Fractievoorzitter van Samen
werking Venray, Martin Leenders,
vindt het besluit van Gilissen begrijpelijk. Leenders: “Je privéleven delft
het onderspit als je burgemeester
bent. Dat je na zestien jaar dan deze
afweging maakt, is heel goed te
begrijpen. Venray verliest daarmee
wel een fantastische burgemees-

ter. Zowel als mens als bestuurder.”
Gedeputeerde van provincie Limburg,
Hans Teunissen, werkte in het verleden
ook met de burgemeester samen. “Een
hele fijne collega. Een echte verbinder die veel goeds gedaan heeft voor
gemeente Venray. Het is heel jammer dat hij vertrekt, maar ik snap zijn
motivatie volledig”, aldus Teunissen.

Gilissen kondigde deze stap aan om de
gemeenteraad de tijd te geven op zoek
te gaan naar een nieuwe burgemeester. Op zijn toekomst vanaf 2020 wil
hij nog niet vooruitlopen. “Een nieuwe
werkomgeving kan bijvoorbeeld elders
in het openbaar bestuur liggen, in
een non-profitinstelling, in een onderzoeksinstituut of in een brancheor-

ganisatie.” De burgemeester heeft
aangegeven het voor dit moment bij
deze aankondiging te laten. “Er komen
tegen het einde van het jaar nog
genoeg momenten om bij het vertrek
stil te staan. Tot die tijd blijf ik me met
enthousiasme en gemotiveerdheid
inzetten voor deze prachtige gemeente
in deze fascinerende regio.”
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Heide dubt over afstoten
De Gelderkoel
Heide wil het liefst alle dorpsactiviteiten samenvoegen in de nieuwe accommodatie De Schól. De voormalige
school ligt het meest gunstig, midden in de dorpskern. Als gemeenschapshuis De Gelderkoel wordt afgestoten,
dan verliest het dorp wel de zaal. Dat is een groot dilemma, bleek dinsdag 19 maart tijdens de jaarvergadering
van dorpsraad, kerk en gemeenschapshuis in Heide.

Moet er bij De Schól een nieuwe
zaal gebouwd worden? Of kunnen grotere activiteiten, zoals carnaval, voortaan in een tent plaatsvinden? Of is
een combinatie mogelijk met de kerk
die toch vaak leegstaat? Vele vragen
borrelden op tijdens de jaarvergadering die door bijna vijftig dorpsbewoners werd bezocht. De Gelderkoel,
net buiten de dorpskern, is eigendom van de gemeente en van oudsher het gemeenschapshuis. De Schól
werd in april 2018 officieel geopend
en is eigendom van het dorp. Stichting
Leefbaarheid Heide kocht het gebouw
van gemeente Venray.

Plan uiterlijk 2021
klaar zijn
Bestuurslid Carla Schreurs van
De Gelderkoel vertelde dat er uiterlijk in 2021 een plan moet zijn

om De Gelderkoel te renoveren.
Gemeente Venray gaat in het kader
van het project Schoon door de Poort
alle gemeenschapshuizen afstoten
en verzelfstandigen. Met een financiële bijdrage, de gemeente vergoedt
tweederde van de renovatiekosten,
kan het gebouw eerst worden opgeknapt. “Moeten we wel zo veel geld
investeren en nog twintig jaar doorgaan met De Gelderkoel”, vroeg
dorpsraadvoorzitter Leon Janssen zich
af. Hij pleitte ervoor de aandacht te
verleggen naar De Schól. Op 16 januari
vond een gesprek plaats met wethouder Anne Thielen. Zij stond niet
onwelwillend tegenover het plan om
de subsidie te steken in het opknappen van De Schól in plaats van in De
Gelderkoel, meldde Carla Schreurs.
Want twee gemeenschapshuizen in de
lucht houden is te veel voor het dorp
van 480 inwoners.

Het probleem is dat met het afstoten van De Gelderkoel ook de zaal
verdwijnt. Daar vinden nu nog zo’n
45 grotere activiteiten per jaar plaats.
Het verlies van de zaal zou een groot
gemis zijn voor het dorp, lieten enkele
bewoners weten. Zoals voor carnaval en voor de handboogvereniging.
“We willen het sociale hart in het centrum van het dorp hebben”, zei Carla
Schreurs. “We moeten goed nadenken
over hoe het anders kan met of zonder
zaal. We zijn aan de slag met de vaste
gebruikers.” Die lieten al weten dat
een zaal wenselijk is. Enkele bewoners
vonden het lastig om hun mening te
geven. “Kom eerst met een concreet
plan”, luidde het advies. Een werkgroep gaat aan de slag met enkele
toekomstscenario’s. “Geld is niet zo’n
probleem”, merkt een dorpsbewoner
op. “Het draait om de vrijwilligers.
Het moet behapbaar zijn voor Heide.”

Global Teacher Prize

Juf Daisy wint niet
De 31-jarige Daisy Mertens uit Venray heeft de Global Teacher Prize niet
gewonnen. Peter Tabichi uit Kenia ging er met de prijs vandoor. Dit werd
zondag 24 maart tijdens de slotmanifestatie in Dubai bekendgemaakt.

Daisy Mertens van basisschool de
Vuurvogel in Helmond moest, net als
de negen andere finalisten, tijdens
het driedaagse congres een masterclass geven, in een discussiepanel
plaatsnemen en een persconferentie
geven. Ook verschenen de tien
genomineerden zaterdagavond op
het podium bij een speciaal concert in
het Dubai Media City Amphitheatre,
waar Liam Payne, Rita Ora en Little
Mix optraden. Acteur Hugh Jackman
overhandigde de Global Teacher Prize

tijdens de slotmanifestatie op zondag
aan natuurkundeleraar Peter Tabichi
uit Kenia, die een groot deel van zijn
salaris geeft aan arme kinderen.
Volgens Daisy is de Keniaanse Peter
de terechte winnaar dankzij zijn
inspirerende verhaal. Ze is trots op
haar nominatie en tevreden met de
uitslag. Daisy: “Ik ben super blij met
de uitslag, Peter verdient het om te
winnen. The Global Teacher Prize
bijeenkomst was een droom die
uitkwam, ik heb genoten.”
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Opkomstpercentage 53,6 procent (2015: 44,9 procent)

Provinciale Statenverkiezingen
Limburg 2019
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Opkomst hoger dan vier jaar geleden

Dupont tevreden met uitslag en opkomst
waterschapsverkiezingen
Rein Dupont uit Oostrum is tevreden met de uitslag van de waterschapsverkiezingen. Zijn fractie Waterbelang leverde een zetel in en ging van vijftien naar veertien zetels. Dupont
behaalde ruim 7.600 stemmen waarvan 5.197 uit gemeente Venray. Waterbelang neemt nu het voortouw bij de coalitiebesprekingen.

Dupont was lijsttrekker van Waterbelang
Venray en Maasduinen, onderdeel van de fractie
Waterbelang. Met de uitslag komt hij in het algemeen bestuur en afhankelijk van de coalitie kan
hij terugkeren in het dagelijks bestuur. “Ik ben
heel tevreden met de uitslag. De uitslag laat een
brede steun zien voor ons beleid van de afgelopen jaren. Persoonlijk ben ik ook content, want
in een relatief klein voedingsgebied heb ik veel
stemmen gehaald”, stelt Dupont.

‘Brede steun’
Het algemeen bestuur, te vergelijken met
een gemeenteraad, bestaat uit dertig zetels
waarvan negen zetels aangewezen worden door
belangenorganisaties. Voor de nieuwe periode
zijn van die negen zetels drie nieuwkomers te

verwachten. Van de 21 verkiesbare zetels zijn
er 14 veroverd door de samenwerkende fracties
van Waterbelang. Water Natuurrijk ging van vier
naar drie zetels, VVD steeg van een naar twee
zetels, 50Plus bleef op een zetel staan, Lokaal
Limburg komt met een zetel in het algemeen
bestuur en de Algemene Waterschapspartij
behaalde geen zetel.

7.600 stemmen
De opkomst is hoger dan vier jaar
geleden. Het opkomstpercentage in
Limburg bedroeg 47,6 procent. In 2015
was de opkomst 40 procent. In totaal zijn
441.623 stemmen uitgebracht. Het aantal
kiesgerechtigden in Limburg bedroeg 926.525.
In gemeente Venray stemde 47 procent van

de 35.389 stemgerechtigden. “Het is lastig
te zeggen wat de oorzaak is, want dat moet
onderzocht worden. Ik denk dat het onder meer
kan komen doordat de klimaatproblematiek
steeds meer aandacht krijgt. Daarnaast was
er sprake van hoogwater een paar dagen
voor de verkiezingen, misschien dat mensen
daardoor beseft hebben dat ‘droge voeten’ niet
vanzelfsprekend zijn en toch hebben besloten te
gaan stemmen”, aldus Dupont.
De campagne met de leus ‘wie niet
stemt, moet ook niet zeiken’ kan ook hebben
meegespeeld, denkt Dupont. “Dat is een
kwinkslag naar de 150 miljoen kubieke liter
rioolwater die we ieder jaar zuiveren. Als laatste
denk ik dat er meer media-aandacht geweest
is voor het waterschap, waardoor het wellicht

meer is gaan leven”, vertelt Dupont.
Donderdag 28 maart is de installatie
van het nieuwe algemene bestuur. Een dag
later komen de fracties bij elkaar om te
overleggen welke rol zij nemen voor de
opnieuw te vormen coalitie. “Vervolgens zijn
zaterdag 30 maart alle partijen, tijdens een
openbare vergadering, uitgenodigd om hun
visie over de komende periode kenbaar te
maken”, vertelt Dupont. Hij verwacht niet dat
de coalitievorming lang gaat duren. “Ik denk
dat we vier of vijf weken nodig hebben om
te formeren. Mijn verwachting is dat er eind
april of begin mei een coalitie gevormd is”,
aldus Dupont. De afgelopen periode is er geen
oppositie geweest in het algemeen bestuur.
De coalitie bestond uit alle partijen.
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Forum winnaar, CDA blijft grootste
Forum van Democratie heeft tijdens de verkiezingen op woensdag 20 maart zeven zetels veroverd in de
Provinciale Staten van Limburg. CDA verloor twee zetels en ging van elf naar negen zetels. In gemeente Venray viel
het CDA ook terug, de partij ging van 34,9 procent van de stemmen in 2015 naar 21,8 procent van de stemmen.
De uitslag houdt in dat de coalitie, bestaande uit CDA, VVD, D66
en PvdA, die op dit moment een
krappe meerderheid hebben met
24 van de in totaal 47 zetels, geen
meerderheid overhoudt. “Toch is het
onze ambitie om door te gaan met
het huidige beleid”, vertelt Hans
Teunissen, Venraynaar en lijsttrekker
van D66. “Ik denk dat GroenLinks,
die ons de afgelopen vier jaar vaak
gesteund heeft met de uitvoering
voor het beleid, in eerste instantie een goede partner is.” Emma
Palmen, nummer acht van de noordelijke lijst van het CDA, verwacht
dat er ook met Forum gesproken
wordt. “Ze hebben laten weten geen

breekpunten te hebben, dat is in
ieder geval positief”, vertelt ze.

Forum voor Democratie
Palmen denkt dat de opkomst van
Forum voor Democratie met name uit
onvrede komt. “Ik denk dat het met
name een proteststem is. Mensen
laten daarmee blijken het niet eens
te zijn met de manier waarop het
nu gaat”, aldus Palmen. Teunissen
denkt dat het met name komt omdat
de verkiezingen beheerst worden
door landelijke thema’s. “In de laatste paar dagen voor de verkiezingen
zag je alleen de landelijke kopstukken op televisie. Dan gaat het niet
over het provinciaal beleid. Je ziet in

een verschil van ruim 2.500 kiezers.
“Het kan wellicht te maken hebben
gehad met de aanslag in Utrecht,
waardoor mensen het gevoel hebben gekregen toch te moeten gaan
stemmen. Ook de media-aandacht en
het goede weer kan van invloed zijn
geweest”, denkt Palmen.

alle provincies die trend terug. Zelfs in
Groningen waar Forum voor de gaswinning is, zijn ze groot geworden.
Ik ben dan ook heel benieuwd wat
voor vervolg dit krijgt met de Europese
verkiezingen. Krijgen we dan weer
landelijke thema’s die het beeld bepalen of worden het Europese issues die
besproken worden”, vraagt hij zich af.

Individuele stemmen
Donderdag 28 maart worden de
nieuwe Statenleden geïnstalleerd.
“Daarna geven de partijen hun visie
over de coalitievorming”, vertelt
Teunissen. “Het CDA, met hun voorman Ger Koopmans, neemt daarin het
voortouw”, vertelt Teunissen. Palmen
denkt dat de coalitievorming in het
versplinterde politieke landschap niet
zomaar gerealiseerd is. “Ik denk dat
het een hele klus gaat worden.”
CDA-lijsttrekker Ger Koopmans

Opkomst
De opkomst van de verkiezingen in Limburg bedroeg 53,6 procent ten opzichte van 44,9 procent in
2015. Ook in gemeente Venray was
de opkomst hoger met 52,3 procent
ten opzichte van 44,9 procent in 2015.
In gemeente Venray betekende dat

behaalde de meest individuele stemmen in gemeente Venray (2.052).
Nummer twee was Hans Teunissen
met 1.533 stemmen, gevolgd
door Ruud Burlet van Forum voor
Democratie (1.429). Emma Palmen
volgde als vierde met 803 stemmen,
net voor dorpsgenoot Bas Künen uit
Oostrum die als nummer twaalf bij de
VVD goed was voor 800 stemmen. In
2015 was Patrick van der Broeck bij
de provinciale verkiezingen het grote
stemmenkanon. Bijna een op de vier
Venraynaren stemde toen op de CDA’er
uit Oirlo. Van der Broeck behaalde in
zijn eentje 3.668 stemmen, bijna net
zo veel als het CDA nu kreeg (3.763)
in Venray. Jan Loonen (CDA) was in
2007 ook goed voor 3.668 stemmen,
in 2003 behaalde de huidige wethouder zelfs 4.181 stemmen in gemeente
Venray.

D66 ziet stijging in gemeente Venray
Venraynaar en lijsttrekker van D66 in Limburg, Hans Teunissen, is tevreden met de uitslag van de Provinciale
Statenverkiezingen van woensdag 20 maart. D66 leverde in Limburg één zetel in (van vier naar drie zetels), maar
zag in gemeente Venray, tegen de landelijke trend in, een stijging.
D66 haalde in gemeente Venray
12,6 procent van de stemmen ten
opzichte van 10,8 procent vier jaar
eerder. Teunissen haalde zelf 4.062
stemmen in Limburg waarvan 1.533
stemmen in gemeente Venray. “Dat

zie je op meerdere plaatsen, mensen stemmen toch eerder op iemand
die uit dezelfde regio komt”, vertelt
Teunissen. “Misschien dat ook meespeelt dat we in Venray een goede
fractie en een uitstekende wethouder

hebben, maar dat kan ik niet met cijfers aantonen”, zegt Teunissen.
Teunissen stelt dat zijn partij niet
de enige partij is die verloren heeft.
“Eigenlijk heeft iedereen verloren,
ook de oppositiepartijen. Alleen

GroenLinks en Forum voor Democratie
hebben gewonnen”, zegt hij. De geboren Ysselsteyner is daarom van
mening dat het lastig is om duiding
te geven aan de uitslag. “De verkiezingen zijn beheerst door landelijke
thema’s. Je zou na vier jaar in een coalitie een antwoord willen of de kiezer
tevreden is. Dat is nu moeilijk te zeggen”, vertelt hij.

Ondanks dat de campagne laat
op gang kwam, is Teunissen tevreden over het verloop. “Na de carnaval is het echt losgebarsten,
daarvoor hadden mensen andere
dingen aan hun hoofd. Het was een
drukke periode, maar ik heb in ieder
geval nog genoeg energie om me de
komende vier jaar in te zetten voor
de provincie.”

D66 (1.508). Het verschil tussen CDA
en Forum voor Democratie bedroeg
slechts 38 stemmen. VVD (1.334) was in
Venray-centrum en de wijken de vierde
grootste. In de kerkdorpen eindigde de
VVD (813) als tweede en Forum voor
Democratie (739) werd derde op ruime
afstand van het CDA dat 2.192 stemmen
vergaarde. Bij de tien stemlokalen in

Venray-centrum en de wijken kwamen
CDA, Forum voor Democratie en VVD
ieder drie keer als grootste uit de bus.
SP was de winnaar in de wijk Brukske,
al bedroeg het verschil met Forum
voor Democratie slechts drie stemmen.
Forum voor Democratie was het grootste in de wijken Landweert en Veltum
en bij het stemlokaal in de schouwburg.

Opvallende verschillen kerkdorpen en Venray

CDA verliest flink in Venray
Het CDA zag het aantal mensen dat in gemeente Venray op de partij stemde tijdens de Provinciale
Statenverkiezingen van woensdag 20 maart, dalen van 34,0 procent naar 21,8 procent. De christendemocraten
bleven daarmee wel de grootste partij. Verder was er een opvallend verschil tussen de kerkdorpen en Venray. In de
dorpen stemde één op de drie kiezers op het CDA, in Venray-centrum en de wijken was dat één op de zeven.
In alle dertien dorpen kwamen de
christendemocraten als grootste uit
de bus. In de dorpen kreeg het CDA
33,9 procent van de stemmen. De ver-

rassende nieuwkomer Forum voor
Democratie scoorde goed in de grote
wijken Brukske, Landweert en Veltum.
In Venray-centrum en de wijken bleef

het CDA met 14,6 procent nog net de
grootste. Het was een nek-aan-nekrace tussen het CDA (1.566 stemmen),
Forum voor Democratie (1.528) en

Emma Palmen moet coalitievorming afwachten
Emma Palmen uit Oostrum moet de coalitievorming afwachten of ze een zetel krijgt in de Provinciale Staten.
Wanneer het CDA wederom twee gedeputeerden levert, komen twee zetels vrij en komt Palmen in het
Limburgs Parlement.
“Ik ben heel blij met de uitslag.
Als nieuwkomer is dit boven verwachting”, aldus de nummer acht
van de noordelijke lijst van het CDA
in Limburg. Palmen verwierf 1.021
stemmen, waarvan 803 stemmen
afkomstig waren uit gemeente Venray.
Donderdag 28 maart zijn de nieuwe
Statenleden geïnstalleerd. Daar was
Palmen nog niet bij. Ze moet afwachten totdat de coalitie gevormd is. “Als
er net als de afgelopen periode twee
gedeputeerden namens het CDA zijn,
dan word ik Statenlid. Het ziet er voor
mij best goed uit, maar ik mag niet
te vroeg juichen, want het moet nog
allemaal beklonken worden”, vertelt
Palmen.
Mocht Palmen niet als Statenlid
gekozen worden, dan gaat ze door
met haar activiteiten in gemeente
Venray. “Ik blijf dan met veel plezier

actief voor de commissie Leven en het
bestuur van de fractie”, zegt ze. Als ze

gaan. “Dan moet bekeken worden of
er sprake is van belangenverstrengeling, maar dan loop ik al op de zaken
vooruit. Het kan nog wel even duren
voordat de coalitievorming afgerond
is”, vertelt Palmen. Het wordt dus een

wel gekozen wordt, moet ze overwegen of ze met die activiteiten door kan

Alle
Maurice Acers
Tip van

spannende periode voor Oostrumse.
“Ook al word ik niet gekozen, als
nieuwkomer ben ik sowieso tevreden
met de uitslag. Voor nu is het neus
naar voren en volle kracht vooruit”,
aldus Palmen.
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Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Vaste planten

In blauwe pot 11 cm
Enorme keuze € 3,49/p.st.

€ 1,99
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Heidseweg en Groeneweg

‘Te hard gereden’
De dorpsraad van Heide wil dat er snelheidsmaatregelen komen op de
Heidseweg en Groeneweg. Op deze verbindingswegen midden door het
dorp wordt vaak veel te hard gereden.
“Het is een 30-kilometerzone,
maar beide wegen zijn daar nooit
voor ingericht”, zei dorpsraadvoorzitter Leon Janssen op dinsdag 19 maart
tijdens de jaarvergadering. “De wegen
nodigen uit om veel harder te rijden dan 30 kilometer.” De verkeerswerkgroep van de dorpsraad heeft
bij gemeente Venray aangedrongen
op snelheidsremmende maatregelen.
“Dat kost veel geld en de gemeente
wil alleen investeren als de wegen toe
zijn aan onderhoud”, aldus Janssen.
De Heidseschoolweg wordt veel

gebruikt door vracht- en landbouwverkeer. Daardoor worden telkens de
wegkanten stuk gereden. De dorpsraad heeft onlangs opnieuw een
verzoek voor wegreparatie bij de
gemeente ingediend. De weg staat op
de nominatie om te worden verbreed.
Daar waren niet alle dorpsbewoners
blij mee. Omdat de Heidseschoolweg
dan nog meer als sluiproute zal worden gebruikt. “Het doel is het centrum
van Heide te ontlasten en het verkeer
zo snel mogelijk naar de Deurneseweg
te leiden”, zei Leon Janssen.

redacteur

Omroep Venray komt met serie
over Viecuri
Omroep Venray presenteert eind april een driedelige serie over VieCuri Medisch Centrum, locatie Venray.
De omroep trekt er vrijdag 28 maart en maandag 1 april op uit om vragen van inwoners te verzamelen die in
de serie beantwoord worden.
‘Viecuri Venray, vraag & antwoord’ is de naam van de driedelige serie. Omroep Venray neemt de
eerste twee afleveringen vooraf op
en zendt deze afleveringen uit op
woensdag 24 en vrijdag 26 april om
17.00 uur. Om inwoners de gelegenheid te geven vragen te stellen, gaat Omroep Venray de straat
op. Vrijdag 28 maart staat Omroep
Venray vanaf 11.00 uur bij het
ziekenhuis VieCuri Venray en op
maandag 1 maart, vanaf 13.00 uur,
op de weekmarkt Henseniusplein.
Daarnaast is het mogelijk om vragen
via de mail te stellen. Deze vragen
worden verzameld en Viecuri zal de
meest gestelde vragen beantwoorden. “Op dit moment leven er bij de

inwoners veel vragen, zijn er soms
misverstanden en is er ook sprake
van oud zeer. In deze serie schenken we aandacht aan de vragen en
zorgen die er leven bij de Venrayse
bevolking. VieCuri werkt hier graag
aan mee”, aldus de Omroep. VieCuri
wil de inwoners van Venray bijpraten over allerlei ontwikkelingen die er
spelen. Een belangrijke ontwikkeling
is de beloofde nieuwbouw die er gaat
komen voor het Venrayse ziekenhuis.
Een ander punt is de geplande fusie
met Laurentius Ziekenhuis Roermond.
Luisteren naar de Venrayse inwoners staat centraal in het programma.
VieCuri: “De pijn uit het verleden
kunnen we niet ongedaan maken.
Wel kunnen we zorgvuldig optreden in

het heden, met goede en betrouwbare informatie komen en uitleg
geven op vragen die men heeft.”
De derde aflevering wordt op
zondag 28 april 11.00 uur live opgenomen in de studio van Omroep
Venray. Dit is een tafelgesprek waarbij onder andere Ankie van Rossum
(bestuursvoorzitter van VieCuri)
en Robert van der Velde (Internistendocrinoloog bij VieCuri en tevens
voorzitter van het medisch specialistisch bedrijf) aanschuiven.
Dit tafelgesprek wordt rechtstreeks
uitgezonden via Facebook en tv.
Het is dan mogelijk om via Facebook
rechtstreeks te reageren. Ook is het
mogelijk om naar de studio te komen
en daar live een vraag te stellen.

Gemeenschapshuis naar
sportpark Wanssum
(m/v fulltime)

Het nieuwe gemeenschapshuis van Wanssum krijgt een plek op sportpark De Meulebeek. Dat meldde Jan
Lensen van de werkgroep woensdag 20 maart tijdens de dorpsraadvergadering in gemeenschapshuis De Zandhoek.

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas en HALLO Venray zijn
gratis nieuwsbladen die wekelijks worden verspreid in deze drie
gemeentes en worden uitgegeven door Kempen Media. Ter versterking
van ons redactieteam zijn wij per direct op zoek naar een redacteur.
Wie ben je
Je uitdaging
n Je verzorgt de redactionele inhoud n Je hebt minimaal HBO werk- en
van de nieuwsbladen;
denkniveau;
n Je bijt je vast in een onderwerp en n Je hebt bij voorkeur een opleiding
weet het duidelijk en helder op te
journalistiek gevolgd;
n Je bent altijd op zoek naar nieuws;
schrijven;
n Je fungeert als gezicht van
n Je hebt een sterke binding met de
HALLO naar de lezer toe;
regio;
n Je bezoekt evenementen,
n Je werkt goed samen,
personen en activiteiten in de
bent stressbestendig en
regio, waarbij je makkelijk contact
communicatief vaardig;
n Je taalvaardigheid is uitstekend
legt met anderen;
n Je hebt gevoel voor nieuws en
en je werkt nauwkeurig, je kunt
teksten zowel grammaticaal,
je weet wat er speelt binnen het
conceptueel als redactioneel
verspreidingsgebied;
n Je werkt nauw samen met
beoordelen;
n Je bent flexibel;
de uitgever, commercieel
n Je bent je ervan bewust dat dit
medewerkers en vormgevers.
geen 9-tot-5 functie is en je bent
bereid om ook in de avonduren en
in het weekend werk te verrichten.

Wij bieden
n Een dynamische werkomgeving;
n In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd;
n Een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
professionele nieuwsbladen maakt;
n Een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een
motivatiebrief zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempen-media.nl
o.v.v. vacature redacteur
Voor meer informatie of vragen over deze functie kun je contact opnemen
met Ingrid van Kempen via 077 208 32 00

De nieuwbouw komt aan de
westkant van de bestaande sportaccommodatie, op de plek waar nu
nog containers staan. Schoolbestuur
Dynamiek maakte anderhalf jaar geleden al bekend een nieuwe gymzaal
te willen bouwen op het sportpark.
Omdat de kleine verouderde zaal in
De Zandhoek niet meer voldoet voor
bewegingsonderwijs. “Het schoolbestuur heeft het gebruik van de
gymzaal opgezegd”, zei Jan Lensen.
“Daarmee valt een belangrijke steunpilaar voor De Zandhoek weg. Door het
wegvallen van de huurinkomsten is
het gebouw bijna niet meer te exploiteren. Ook gezien de klimaatproblemen is het een onhoudbare situatie.
We moeten hier ook niet meer gaan
renoveren.”
Wanssum is al lange tijd op
zoek naar een nieuwe plek voor

het verouderde gemeenschapshuis
De Zandhoek. Locaties op de parkeerplaats voor het sportpark en op de
westoever van de jachthaven vielen
af. Een tegenvaller was dat basisschool De Peddepoel zich in 2017
terugtrok uit het nieuwe multifunctioneel centrum. De school blijft op
de huidige locatie aan de Gouverneur
Houbenstraat.
In het nieuwe energieneutrale
gemeenschapshuis komt een grotere
sportzaal met een hoogte van zeven
meter. Om de nieuwbouw niet al te
hoog te maken, wordt de zaal drie
meter verdiept aangelegd. Voordeel
van de nieuwe plek is dat gebruik kan
worden gemaakt van de kleedlokalen, kantine en andere faciliteiten van
De Meulebeek. Het nieuwe gemeenschapshuis wordt in dezelfde stijl
gebouwd.

Lensen wil het nieuwbouwplan
over enkele weken aanbieden bij
gemeente Venray. Het plan moet nog
besproken worden met alle gebruikers en stichting De Meulebeek, de
beheerder van het sportpark. Hij verwacht eind 2020 de bouwvergunning
aan te vragen. Er komt wellicht een
fusie tussen het gemeenschapshuis
en stichting De Meulebeek. “Er zijn
al veel plannen afgewezen en we
zijn er al heel lang mee bezig”, zei
Lensen. “Ik geef dit plan 98 procent
kans van slagen.” Wonen Limburg
heeft al belangstelling getoond voor
de huidige plek van De Zandhoek,
midden in de dorpskern. De woningcorporatie wil er grondgebonden
sociale huurwoningen bouwen. De
dorpsraad heeft 10.000 euro uitgetrokken als bijdrage voor het nieuwe
gemeenschapshuis.
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Nieuwe MRI- en CT-scan
VieCuri Venray
VieCuri Venray krijgt dit jaar een nieuwe MRI- en CT-scan. Daarmee kan volgens het ziekenhuis met meer
precisie de juiste diagnose worden gesteld. Met name bij complexe ziektebeelden krijgt de patiënt hierdoor
sneller de gewenste zekerheid krijgen.
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Frustraties bij stakeholders

Nieuwe visie
voor Vlakwater
Germy Thielen heeft namens gemeente Venray tijdens de vergadering van commissie Wonen een presentatie gegeven over de nieuw te
vormen visie van het Vlakwater. Thielen is namens de gemeente
procesbegeleider. De komende periode wordt met stakeholders gesproken met als doelstelling dat in december 2019 de visie wordt vastgesteld in de gemeenteraad van Venray.
Het bosgebied Vlakwater,
waarvan de gemeente voor
een groot deel eigenaar van
is, vervult voor Venray een rol
op gebied van natuur, recreatie
en wonen. In september 2017
is er een bestemmingsplan
opgesteld waarbij dit gebied
buiten beschouwing is gelaten.
Vanwege de nieuwe initiatieven
en ontwikkelingen in dit gebied,
wordt er een visie ontwikkeld die de
basis moet vormen voor een nieuw
bestemmingsplan.

Een ondefinieerbare pijn of vage
klachten. Het is niet altijd mogelijk om
aan de buitenkant van ons lichaam te
zien wat er mankeert. Toch willen we
volgens radioloog Frans van der Zande
weten waar de pijn vandaan komt of
wat de klachten veroorzaakt. “We zien
een toenemende vraag om CT-en MRIscans te maken. Medische beeldvorming wordt steeds belangrijker en ook
eerder in het diagnose proces toegepast. Het is objectief en reproduceerbaar. Gezien de vergrijzing wordt het

aantal aanvragen alleen maar meer.
De nieuwe apparaten hebben een
betere beeldkwaliteit dan de oude,
werken sneller, laten meer details
zien, hebben een patiëntvriendelijk
design en zijn technisch beter. Kortom,
we zijn erg blij met deze investering
in Venray.”
Een MRI-scan geeft een nauwkeurig beeld van botten, gewrichten
en omliggend weefsel zoals spieren, pezen en kraakbeen. Het is een
scantechniek waarbij gebruik wordt

gemaakt van magnetische en radiogolven. Tijdens het onderzoek liggen
patiënten in een smalle tunnel.
Bij een CT-scan worden met röntgenstraling dwarsdoorsneden van het
lichaam gemaakt. De computer voegt
de plaatjes samen tot een geheel.
De beweegbare tafel waarop men ligt
schuift in één vloeiende beweging
door de boog waarin de scanner zich
bevindt. Dit gebeurt net zo lang totdat
het te onderzoeken lichaamsdeel in
beeld is gebracht.

Opruimactie Maas

Geklaagd over
geluidsoverlast
In het bos zijn onder meer Jong
Nederland, het Odapark, Tennisclub
Venray, Atletiek Vereniging Venray
en commerciële horeca gevestigd.
Thielen stelt dat bij bij de stakeholders al frustraties zijn opgelopen.
“Na de verkoop van De Perdstal
in 2014 is er door omwonenden
geklaagd over geluidsoverlast.
Daarnaast wordt Bodycamp, een
organisatie die sporttraining in de
natuur verzorgt, op dit moment
gedoogd. Dat zorgt nu voor parkeerproblemen bij de tennisvereniging”,
vertelt Thielen. Verder gaf ze aan dat

er initiatieven ‘on hold’ gezet zijn
omdat niet duidelijk is wat er met
het gebied gaat gebeuren. Ze stelt
daarom dat de gemeente met iedere
afzonderlijke belanghebbende partij
de komende maanden in gesprek
gaat om de belangen in kaart te
krijgen.

‘Gevoelig gebied’
De leden van de commissie
drongen er op aan dat er zorgvuldig
omgegaan wordt met de stakeholders in het traject. Cees de Vogt van
Venray Lokaal stelde dat het ‘om een
gevoelig gebied gaat’ en Bas Künen
van de VVD drong aan om het duidelijk kenbaar maken van de verwachtingen en spelregels. Leo Philipsen
(CDA) vond dat de gemeente niet
alleen haar oren moest laten hangen
naar de stakeholders, maar ook zelf
een belangrijke rol moet nemen in
de besluitvorming.
De komende maanden worden
individuele gesprekken gevoerd met
betrokken partijen in het gebied.
Ook inwoners van Venray worden
daarin betrokken. In juni 2019
wordt er een plenaire bijeenkomst
georganiseerd en het doel is dat
in december 2019 de visie wordt
vastgesteld door de raad.

IVN Geysteren-Venray doet op zaterdag 30 maart mee aan de ‘Schone Maas Actie’, om in actie te komen
tegen de plastic soep in de rivier. Door de hoge stand van de Maas, spoelde veel plastic aan op de oevers.

Gezinsuitbreiding?
Onder de titel ‘Schone Maas’
werken provincie Limburg,
Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg,
terreinbeheerders, natuurorganisaties,
gemeenten, lokale partijen, bedrijven en veel verenigingen en vrijwilligers samen om de oevers van de
Maas weer schoon te krijgen. Volgens
het IVN komt afval dat niet verwijderd

wordt, opnieuw terecht in de Maas en
stroomt uiteindelijk naar zee, waar het
deel uitmaakt van de plastic soep die
veel gevolgen heeft voor zeedieren en
zeevogels.
IVN Geysteren-Venray nodigt
iedereen, die van een schone Maas en
een schone zee houdt, zoals (groot)
ouders met (klein)kinderen, natuur- en

dierenliefhebbers, vissers, eigenaren
van boten en andere belangstellenden, uit te komen helpen om de plastic soep te voorkomen.
De opruimactie begint om
13.30 uur bij restaurant De Kooy aan
de Maas in Wanssum en duurt tot
16.30 uur. Aanmelden kan via
info@ivn-geysteren-venray.nl

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

www.hallo-venray.nl
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Het laatste paard baart het eerste veulen
Geklepper sterft op straat en op de weg
Roffelen jonge hoeven die van heulen
Met de dood niets weten zoals een eg
De zeis wel kent maar niet vreest
Tot het maaien viert zelfs het koren feest
(Hans)

22 maart 2019
Zoon van Bas en Ingrid
Janssen-van Horen

Op 24 maart 2019 is, in de leeftijd van 63 jaar,
zeer onverwacht van ons heengegaan

Rubensplein 8
5961 AM Horst
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum. Interesse in wonen met LEF?
Info www.kilimanjarowonen.nl of
nelvanenckevort@hotmail.com

Hans Danker

Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig
zul je in onze harten
blijven voortbestaan.
Dankbaar dat zij zo lang bij ons mocht zijn, delen wij mede
dat van ons is heengegaan ons mam, onze schoonmoeder,
trotse oma en overgrootmoeder

Nel Jacobs - Peeters
weduwe van

Sef Jacobs

Uit aller naam:

Zij overleed in de gezegende leeftijd van 93 jaar.

Marie-José Danker-Hengst
Corr.adres:
De Akkervrouw 4, 5971 LC Grubbenvorst
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Horst, Piet en Miep †, Janny
Mierlo-Hout, Jan en Ineke
Horst, Petra en Jan
Horst, Leon en Ank
en oma’s kleinkinderen en achterkleinkinderen
22 maart 2019
Correspondentieadres: Westerholtstraat 16a, 5961 BJ Horst

Lieve Mensen
Als jullie dit lezen ben ik er niet meer.
In Vietnam kwam een einde aan mijn leven en stond de wereld
even stil voor mijn ouders, zussen, zwagers, nichtjes, neefje
en iedereen die mij heeft gekend. Dank aan allen die hebben
bijgedragen aan mijn waardig afscheid, mooie kaarten,
lieve woorden, warme omhelzingen en luisterend oor.
Jullie moeten verder zonder mij en hou me maar in herinnering
als die vent met die mooie glimlach. Ik hou van jullie,

De uitvaart heeft woensdag 27 maart plaatsgevonden
in de H. Lambertuskerk te Horst, aansluitend hebben wij haar
bij pap ter ruste gelegd op de R.-k.-begraafplaats aldaar.
Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel
en de vrijwilligers van Hof te Berkel 23 voor de zorg en aandacht
waarmee zij ons mam hebben omringd.

Floor Wijsman 11-09-1987 // 11-02-2019
Bezige handen, nu gevouwen en stil,
een leven vol ijver, zo was je wil.
Nu heb je rust, met lichaam en geest,
vaak zullen we denken aan wat is geweest.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Op zaterdag 23 maart 2019 overleed in de leeftijd van 88 jaar
ôs mam, schoonmoeder en oma

Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Betsie Rijken - Stoof
Elisabeth Margaretha

Hennep
kwekerij
in Blitters
wijck
opgerold
De politie rolde donderdag
21 maart een hennepkwekerij op
in Blitterswijck. In een woning
aan de Veerweg trof de politie
ruim 500 planten aan. Politie
Venray-Gennep spreekt van een
zeer professionele hennepkwekerij.
Tijdens de actie nam de politie
drie voertuigen en een landbouwvoertuig in beslag, omdat deze
vermoedelijk uit zwart geld verkregen zijn. Uit onderzoek bleek dat
de bewoner van de woning ook
illegaal stroom aftapte. De bewoner werd aangehouden en ingesloten in Venlo. De politie onderzoekt
de zaak verder en waarschuwt voor
de gevaren van een hennepkwekerij. Volgens de politie is de kans
op brand, ontploffing, water- en
stankoverlast zeer groot. Daarnaast
worden telers steeds vaker het
slachtoffer van geweldsdelicten en
ripdeals.

63 jaar echtgenote van

Jos Rijken

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Galerij Klavertje Vier,
elke laatste zondag in de maand
open van 12.00 tot 17.00 uur
www.galerijklavertjevier.nl
Americaanseweg 108C in Meterik.

&

Nijmegen Henri
Wageningen Rien †
Hegelsom Annie en Arno
Evelien en Kutiba
Michiel en Pamela
Kessel-Eik Dinie en Wiel
Peter en Marleen
Bas en Ellis
Koen
Sint-Michielsgestel Fransje en Jan
Claartje
Fanny †
Loes
Correspondentieadres:
Kogelstraat 33, 5963 AN Hegelsom

De uitvaartdienst, waarvoor wij u uitnodigen, vindt plaats op
zaterdag 30 maart om 11.00 uur in de St. Nicolaaskerk, Broekhuizen.
Aansluitend zullen we ôs mam te ruste leggen bij Rien
op het kerkhof aldaar.
In plaats van bloemen liever een donatie voor de Diabetesvereniging.
Collectebussen zijn hiervoor aanwezig bij het condoleanceregister.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van Zorghuis Tienray voor de liefdevolle en geduldige verzorging.

Laurier v.a. € 3,50, Taxus v.a. € 1,95
e.v.a. tuinplanten (veel srt.
hortensia’s) info: 06 40 32 71 08.

Zwarte markt Venray, evenementenhal zondag 31 maart. 500 kramen.
vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.
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Als ik de dingen niet meer weet
en de dingen niet meer herken
alles meteen weer vergeet
zodat ik onherkenbaar ben
herinner mij dan, stralend in de zon
vol levenskracht, toen ik alles nog kon...
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Brandweer Limburg-Noord
slaat alarm
Een werkgroep van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft een actieplan samengesteld met als doel goede
brandweerzorg voor inwoners van Noord- en Midden-Limburg te garanderen. De veiligheidsregio vraagt onder
meer extra financiële steun van de gemeenten en hulp bij het werven van brandweervrijwilligers. Het actieplan
is voorgelegd aan de vijftien betrokken gemeenteraden van Noord- en Midden-Limburg.

Op zaterdag 23 maart 2019
overleed in de leeftijd van 92 jaar

Mie Verhaeg - Keijsers
echtgenote van

Han Verhaeg † 1986
zorgzame mam, trotse oma en oma-oma van
Marga en Jos
Erik
Rob en Len, Jerre, Liene, Seb
Ger en Anny
Vera en Ad, Fleur, Lotte
Wim en Debbie, Vigo en Linne
Jan en Wil †
Henri
Janine
Peter en Nel
Mario en Samantha
Marcha
Wiel en Nellie
Tom
Daan
Jos en Laura
Marcel en Karin
Micky
Minou en Ricardo
Marijn
Familie Keijsers
Familie Verhaeg

Correspondentieadres:
Kranestraat 36a,
5961 GZ Horst
De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op
donderdag 28 maart in de Lambertuskerk, Horst.
Aansluitend hebben we mam te ruste gelegd
bij pap op het kerkhof aldaar.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
in Hof te Berkel 41.

Met groot verdriet maar zeker vervuld van mooie en fijne
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van onze kameraad

Hay van den Bekerom
Jan en An
Jac † en Jo
Jeu en Mien
Lei en Riek

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons actief lid

Riek Raassens
Na het overlijden van Jan en haar terugkeer uit Geleen genoot zij
met volle teugen van de vele activiteiten van onze vereniging.
Helaas werd zij geveld door een slopende ziekte.
Wij wensen de familie veel sterkte
Bestuur en leden van O.V. Concordia ‘62

“Het wordt steeds moeilijker om
voldoende brandweervrijwilligers te
vinden en om vrijwilligers te vinden
die ook overdag tijdens hun reguliere werkzaamheden beschikbaar
zijn. Voorzitter van de werkgroep die
namens Veiligheidsregio LimburgNoord een actieplan heeft samengesteld is burgemeester Dassen van
gemeente Beesel. “We vragen de vijftien gemeenten in Noord- en MiddenLimburg om zowel financieel als met
daadkracht te investeren in de paraatheid van onze brandweer. Dit betekent
bijvoorbeeld dat we elke regio vragen
ons actief te helpen bij het werven
van nieuwe brandweervrijwilligers”,
aldus Dassen.
Volgens Hans Gilissen, burgemeester van Venray, is de problematiek binnen de regio herkenbaar.
“In Venray zijn we gelukkig nog op
sterkte. Het vergt van onze postleiding
en de Veiligheidsregio wel aandacht
en energie om de sterkte aan de maat
te houden. We moeten er rekening
mee houden dat het in de toekomst
ook in onze kazerne zonder aanvullende maatregelen moeilijker gaat
worden. Indirect kan het voor Venray
nu al problematisch zijn. Immers, wanneer andere posten in onze omgeving
onderbezet zijn, kunnen zij bij grote
incidenten in Venray onvoldoende
ondersteuning bieden”, zegt Gilissen.

Maar volgens de Venrayse burgemeester speelt dit vraagstuk ook buiten
onze regio. “Dat heeft te maken met
demografische ontwikkelingen, de
hoge eisen die eenmaal aan de brandweerlieden worden gesteld en de
feitelijke beschikbaarheid van (potentiële) vrijwilligers.”
Door meer beroepspersoneel aan
te nemen, wil de veiligheidsregio
ervoor zorgen dat het vrijwillige deel
van de organisatie ondersteunt wordt.
Dit moet er toe leiden dat er een
gegarandeerd niveau van paraatheid
van de brandweerorganisatie komt,
dat volgens hen nu te kwetsbaar is.
“In de middag van dinsdag 29 januari
waren acht brandweerposten gedurende enkele uren gelijktijdig buiten
dienst. Dat is meer dan 25 procent van
de totale slagkracht van Brandweer
Limburg-Noord”, aldus de veiligheidsregio. Een andere maatregel is het
uitbreiden van het aantal opleidingsplaatsen met als doel dat nieuwe
vrijwilligers sneller worden opgeleid.
Van de huidige 800 brandweervrijwilligers zijn er bijna 200 ouder dan
50 jaar. Omdat zij de komende jaren
uitstromen, is het werven van nieuwe
vrijwilligers van belang, zo stelt de
veiligheidsregio.
Veiligheidsregio Limburg-Noord
vraagt aan de vijftien betrokken
gemeenten om structureel gezamen-

lijk 2,1 miljoen euro extra te investeren, een bedrag dat over vier jaar
wordt opgebouwd. Dat zou voor
Venray een structureel bedrag van
ongeveer 185.000 euro impliceren.
“De acties zijn broodnodig om de
paraatheid van onze brandweer op
peil te houden. We zien dat het in
onze regio steeds moeilijker is voor de
brandweer om paraat te zijn. Om de
veiligheid van onze inwoners en ons
brandweerpersoneel te waarborgen,
moeten we nu in actie komen”, aldus
burgemeester Dassen van Beesel.
De brandweer heeft de afgelopen
jaren al maatregelen genomen om
de druk op vrijwilligers te verminderen. “We hebben ervoor gezorgd dat
vrijwilligers minder worden opgeroepen voor kleine branden waardoor het
voor werkgevers aantrekkelijk blijft
om hun goedkeuring te verlenen.
Daarnaast proberen we de brandweermannen flexibeler over de gemeente
in te zetten”, aldus Kevin Wolters,
manager brandweerzorg LimburgNoord. Het Algemeen Bestuur van
de veiligheidsregio’s, dat bestaat uit
de burgemeesters van de vijftien
gemeenten, besluit begin juli of de
extra middelen beschikbaar komen
voor de brandweer. Gilissen geeft aan
dat gemeente Venray de voorstellen
nog moeten bestuderen en analyseren.

Schoolproject de boerderij
Groep 4 en 6 van de Petrus Bandenschool in Venray bezoeken donderdag 28 maart en dinsdag 2 april met het
project ‘de Boerderij’ het melkveebedrijf Custers-Keursten in Oirlo. Daar krijgen ze alles geleerd over het leven
op de boerderij.
Tijdens het project ‘de Boerderij’
bezoeken alle klassen van de Venrayse
basisschool een boerderij die aangesloten is bij Boerderij Educatie
Limburg. De leerlingen krijgen een
rondleiding tijdens het bezoek en
mogen meehelpen de dieren of
planten verzorgen, klusjes doen,
doe-opdrachten maken en allerlei acti-

viteiten uitvoeren die aansluiten op
het lesniveau van de klas. De onderwerpen waarover een les kan worden
gegeven zijn divers. Zo kan het gaan
over techniek, natuur, geschiedenis,
werktuigen, automatisering, verzorging, kringloop, oogsten en duurzaamheid. Daarnaast kunnen de kinderen
puzzels, zoals woordzoekers, maken

over de boerderij, het boerderijbewijs halen, spellen doen, onderzoeken
doen en boter of jam maken.
De lessen worden aangeboden door ZuivelNL en Platform
Melkgeitenhouderij. Groep 5 bracht
woensdag 27 maart al een bezoek aan
het Oirlose melkveebedrijf CustersKeursten.
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1,2 miljoen vierkante meter
asbest in Venray

Geen overzicht
asbestsanering
in Venray

Wanssum is een grote
bouwput
De werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn in volle gang. Op veel plekken in
Wanssum is aannemerscombinatie Mooder Maas aan de slag om het dorp te beschermen tegen hoogwater.
Stijn Rutten van Mooder Maas praatte woensdag 20 maart in de dorpsraadvergadering in gemeenschapshuis
De Zandhoek de dorpsbewoners bij over de stand van zaken.

Tijdens de vergadering van commissie Wonen op dinsdag 26 maart
in het gemeentehuis van Venray heeft Leo Philipsen (CDA) vragen
gesteld over de asbestsanering. Wethouder Brugman zei niet in beeld
te hebben hoeveel asbest reeds gesaneerd is in gemeente Venray. Ze
zegde toe dit bij de betrokken instanties na te gaan vragen.
Philipsen stelde dat onderzoeksorganisaties TNO, Universiteit
Utrecht, Radboud Universiteit
Nijmegen en het Crisislab geconstateerd hebben dat de risico’s van
asbestsanering lager zijn dan werd
aangenomen. Hierdoor wordt de verwijdering van asbest in een lagere
risicoclasse ingedeeld.

wat de oppervlakte van de daken is
waar asbest op ligt en wat de stand
van zaken is wat betreft de sanering.
Wethouder Brugman liet weten dat
de oppervlakte in gemeente Venray
geschat wordt op 1,2 miljoen vierkante meter.

1200 dosiers

“Op dit moment hebben we niet
in kaart hoeveel asbest er verwijderd is, want dan moeten we 1200
“Als CDA denken wij dat dit
dossiers gaan openen. Dat kost veel
mogelijkheden biedt het asbestbeleid in Venray te herzien en te komen tijd en voegt op dit moment weitot een meer realistisch beleid zodat nig toe”, aldus wethouder Brugman.
de doelstelling om in 2024 alle daken Onder meer Theo Mulders van
Samenwerking Venray en Cees de
vrij van asbest te hebben, gehaald
Vogt van Venray Lokaal drongen er
wordt”, aldus Philipsen. Brugman
op aan dat er een overzicht komt.
zei hiervan op de hoogte te zijn en
“Het lijkt me van belang dat we in
aan het einde van het jaar te evalueen overzicht krijgen zodat we aan
eren en te kijken naar innovaties en
aanpassingen in het beleid. Brugman de hand daarvan enige aanpassingen kunnen doen”, aldus Mulders.
haalde aan dat het landelijk beleid
Brugman zegde daarop toe bij
betrof, dus dat de gemeente niet op
betrokken organisatie RUD en de proeigen houtje kan opereren.
vincie navraag te doen.
Philipsen wilde verder weten

2024 asbest vrij

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert

rondom Klaproos

Venray Brabander

rondom Broekweg

Venray Centrum

rondom Langstraat

€ 11,88
€ 11,25

€ 10,00

Ondanks alle opengebroken
wegen en andere obstakels bleken de
bewoners nauwelijks last te hebben
van de bouwput waarin ze tijdelijk
wonen. Op de vraag van Rutten wie
overlast ervaart, kwam één reactie.
“Je kunt bijna niet vanaf de westkant van het dorp bij de supermarkt
komen. Het is rampzalig. Alles ligt
opengebroken en waar de Chinees
stond is het erg donker”, merkte een
dorpsbewoonster op.
Vanwege de hoge waterstand is
het uitgraven van de hoogwatergeul,
onder de brug naar Well, tijdelijk stilgelegd. In het centrum, bij de rondweg
en in de haven zijn volop bouwactiviteiten. De westzijde van de rondweg,
tot aan de haven, is eind vorig jaar
opengesteld voor het verkeer. Met de
aanleg van oostelijke deel is vorige
week begonnen. De rondweg komt
dwars door het industrieterrein, tussen
de bedrijven Jewa Gas en Vitelia door.
Het slotstuk is de brug over de haven
die de oost- en westkant met elkaar
verbindt. Als medio 2020 de brug
wordt geplaatst is de rondweg om de

dorpskern voltooid.
In het centrum is Mooder Maas nu
een jaar bezig. Vlak nadat alle kabels
en leidingen waren verlegd en de stoepen weer begaanbaar waren, begon
het bedrijf Spitters met de aanleg van
het glasvezelnetwerk. “We hadden juist
de fiets- en voetgangerspaden langs de
N270 versneld opengesteld. Toen trok
Spitters alles weer open. Dat leverde
veel frustraties op”, bekende Stijn
Rutten. De Geijsterseweg gaat eind
deze week open voor het verkeer.
“Het is tijdelijk want medio 2019 moet
de weg weer dicht voor de aansluiting
op de nieuwe brug.”
Na de sloop van Chinees restaurant Den Schellaert, het voormalige
gemeentehuis van Wanssum, is begonnen met het afgraven van het gebied
tot een diepte van zes tot zeven meter.
Dat gebeurt ook op de plek waar het
tankstation stond. Voor het bouwverkeer wordt een noodbrug aangelegd
om de verkeershinder te beperken.
Voor de nieuw dorpsbrug over de
Groote Molenbeek worden in april de
peilers geplaatst. “In mei is de grote

stort met betonpompen. Dat is een
belevenis. Dan zijn we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds zeven uur
bezig”, vertelde Rutten. Na het bestraten verwacht hij dat in augustus de
burg kan worden opengesteld. De dijk
langs Helling wordt komende zomer
een meter verhoogd en er komt een
nieuwe dijk langs de Sportlaan.
De werkzaamheden in Geijsteren
hebben vertraging opgelopen omdat
er nog wat hobbels te nemen waren.
Stijn Rutten: “Bijna alle problemen
zijn nu opgelost. We zijn bezig met
het ontwerp en de voorbereidingen. Na de bouwvakvakantie beginnen we. We werken in Geijsteren van
het noorden naar het zuiden toe.”
Het reactiveren van de oude Maasarm
bij Blitterswijck en Wanssum ligt al
een poos stil vanwege de hoge waterstand. In de tussentijd zijn wel veel
bomen gekapt. De brug in Blitterswijck
is volop in uitvoering. Deze week
wordt het laatste deel van het dek
gestort. Rond augustus kan de brug in
gebruik worden genomen. De brug bij
Ooijen wordt op 29 maart al geopend.

Stemmen dorpsforum
Ysselsteyn
De dorpsbewoners van Ysselsteyn konden woensdag 20 maart behalve voor de Provinciale Staten en het
Waterschap ook stemmen voor het dorpsforum. Ruim 440 mensen leverden een lijst in met in totaal
1.800 namen.

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

De opkomst was boven verwachting. Veel mensen hadden vooraf al
een lijstje met namen uitgewerkt of
voorbereid. Wie dat niet had gedaan,
werd door het presidium van het zittende dorpsforum gevraagd wie hen
van 2019 tot 2023 in het forum zou
mogen vertegenwoordigen. Die aanpak werkte, want veel Ysselsteyners
namen uitgebreid de tijd om tot een

lijstje met maximaal vijf namen te
komen en dat vervolgens anoniem in
de stembus te deponeren.

500 personen
Om 21.00 uur werd de balans
opgemaakt en toen bleek dat ruim
440 mensen een lijstje hadden ingeleverd. In totaal goed voor 1.800 namen,
van bijna 500 verschillende personen.

De komende weken gaat de kiescommissie aan de slag om de meest
genoemde personen uit te nodigen
om lid te worden van het forum.
Daarbij is de hoop dat de mensen
die benaderd worden, bereid zullen
zijn om drie keer per jaar een avond
te besteden aan het dorpsforum.
Op 17 juni zal vervolgens het nieuwe
forum worden geïnstalleerd.
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Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jerome Geuijen
18 jaar oud
Venray
Breda University of
Applied Sciences

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou graag nog eens ooit naar
British Columbia (Canada) gaan. Ik
zou hier graag in het wild willen
kamperen, bij een beekje tussen de
bergen. Het lijkt me superleuk om
hier beren te zien. Ik vind het er zo
mooi en rustig uitzien, dat ik er later
zelfs wel zou willen wonen.
Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik nog kleiner was, ging ik na
school het liefste naar buiten. Dan
ging ik met vrienden een balletje
trappen op het veldje, pleintje of in
de tuin. Weer of geen weer, elke dag

gingen we even voetballen. Daar
hebben we nu allemaal geen tijd
meer voor helaas.
Wat zou de beste uitvinding
ooit zijn?
Een koelkast, die als je er bier uithaalt zichzelf automatisch weer aanvult. En als je lege flesjes hebt zet hij
ze ook weer zelf terug in de krat.
Hoe zou jij de biografie van je
leven noemen?
Ik zou het heel kort “Jerome
Geuijen” noemen. Dit zijn gewoon
mijn voor- en achternaam en ik
denk dat deze mij genoeg omschrijven. Daarnaast ben ik waarschijnlijk
ook de enige persoon met precies
deze naam.
Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is een foto van mij met een vriend.

aan
Jerome Geuijen

Die foto is gemaakt met carnaval
toen we samen in de Uitmarkt in
Venray stonden. Gelukkig hebben
we de foto’s nog…
Wie is je favoriete leraar?
Hij is niet echt een leraar, maar
op het Raayland College was mijn
favoriete ‘leraar’ Safet Shala (eigenlijk de conciërge). Ik had natuurlijk
geen echte lessen van hem, maar
heb best een aantal pauzes met
hem gepraat. Ik heb in deze pauzes
belangrijkere dingen geleerd dan ik
in die vijf jaar van de leraren heb
geleerd. Omdat hij veel heeft meegemaakt, weet hij heel veel over
alles. Hier had hij het dan wel eens
over met ons en hier heb ik erg veel
van geleerd.
Wat is je droombaan?
Het liefst begin ik later een eigen
bedrijf. Het lijkt me fijn om zelf je

Ben jij een gedreven allround monteur en
klaar voor het bewandelen van een ander pad?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zijn namelijk op zoek naar een

MONTEUR

M/V - 37 uur

Je bent gemotiveerd, werkt graag zelfstandig, geeft de voorkeur aan afwisseling in
werkzaamheden, bent oplossingsgericht én gaat efficiënt te werk op onze locaties,
zowel binnen als buiten.
Standplaats: Horst
Hebben we je interesse gewekt?
Bekijk de volledige vacature op www.vissersenergygroup.nl

jongeren 11

werkdagen en tijden te bepalen.
Daarnaast lijkt het me mooi om je
harde werk terug te kunnen zien in
de groei van je eigen bedrijf. Dat
motiveert enorm denk ik.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik zou alles in mijn leven overdoen
en ik heb nergens spijt van. Alles
waar ik tot nu toe voor heb gekozen heeft ervoor gezorgd, dat ik ben
wie ik ben en sta waar ik sta. Ik ben
blij met wie ik ben en tevreden met
waar ik nu sta. Als ik alles opnieuw
zou moeten doen zou ik waarschijnlijk alles precies hetzelfde doen.
Wat ligt er onder jouw bed?
Een voetbal, een tennisbal, een
flesje water, een rolletje serpentine
of twee, een knuppel en nog een
extra bed.
Welk fictief figuur doet jou denken aan jezelf? Waarom?
Ik zou dan kiezen voor Lincoln
Burrows uit de serie Prison Break. Hij
houdt niet van veel mensen, maar
de mensen van wie hij houdt daar
heeft hij alles voor over. Daarnaast is
hij loyaal en handelt hij vanuit emotie, dit zijn allemaal dingen die ik
ook wel in mezelf terugvind.
Introvert of extravert?
Ik ben toch meer extravert. Ik ben
niet iemand die bijvoorbeeld een
hele vakantie binnen in zijn eentje
op de bank gaat liggen. Ik moet elke
dag wat doen, of dat nou sporten is,
uitgaan of wat dan ook. Dit doe ik
ook bijna altijd samen met mensen,
ik heb altijd wel zin om vrienden te
zien.
Dag of nacht? Waarom?
Dan kies ik voor nacht. Als iedereen ’s nachts slaapt kan ik rustig en
vooral ongestoord doen wat ik wil
of waar ik mee bezig ben. Ik kan me
dan ook het best concentreren. In
het weekend sta ik ’s nachts natuurlijk in de kroeg, dat is ook altijd hartstikke gezellig.
Wat voor opleiding doe je op
het moment?
Op het moment doe ik Built
Environment en daarvan de vertakking Urban Design aan de BUAS
in Breda. Ik word op mijn studie
eigenlijk opgeleid tot stedenbouwkundige. En omdat ik de vertakking
Urban Design heb gekozen richt dit
zich vooral tot het ontwerpen van
de steden.
Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Om meteen eerlijk te zijn. Eerst
deed ik dit nooit en probeerde ik
sommige dingen heel subtiel te
brengen. Toen kwam ik erachter
dat dit veel langer duurde en meer
gedoe opleverde. Sinds toen ben ik
wat directer geworden.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik ben nu het boek ‘de wereld volgens Gijp’ aan het lezen van Michel
van Egmond. Het is een biografie over René van der Gijp. Ik vind
hem altijd erg grappig dus het boek
bevalt ook goed. Hij vertelt veel
over toen hij zelf voetballer was met
leuke anekdotes.

De verkiezingen
Heel veel mensen hebben
weer in het stemhokje
gestaan met een rood potlood
in de hand. Dat veel te grote
blad proberen open te krijgen, een vakje inkleuren en
het weer proberen dicht te
krijgen. Je doet het blad in
een soort grote vuilnisbak en
dan is je stem uitgebracht.
Zelf heb ik gestemd op
GroenLinks, onder andere omdat
ik het klimaat belangrijk vind en
ik wil dat de kosten voor het
openbaar vervoer gelijk blijven.
Ze hebben het best goed gedaan
in de peilingen, maar er was een
andere grote winnaar: Forum
voor Democratie.
Nu mag iedereen stemmen
op wie ze willen mogen ze
geloven wat ze willen, maar
sommige uitspraken van Thierry
Baudet begrijp ik niet. Zoals:
“Ik weet wel dat vrouwen over
het algemeen minder excelleren
in een heleboel beroepen en
minder ambitie hebben.
Vaak ook meer interesse hebben
in gewoon meer familieachtige
dingen enzo. (…) Het is gewoon
zo”. Ik ben niet echt feministisch,
maar hier word ik wel gewoon
kwaad van. Iedereen maakt wel
eens opmerkingen die niet zo
verstandig zijn om te maken,
maar helaas is dit niet de enige
vrouwonvriendelijke opmerking
van meneer Baudet. Of het feit
dat hij de klimaatveranderingen
ontkent.
Iedereen heeft recht op zijn
eigen stem en niet iedereen is
het met elkaar eens. Daarom
mogen we stemmen en zitten er
verschillende partijen in de
kamers, zodat iedereen zichzelf
kan laten horen. Ik ben benieuwd
hoe dit gaat uit pakken.
Anne Jacobs
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130 winkels waaronder vestiging Venray aan de Grotestraat

Budgetketen Op=Op vraagt faillissement aan
De budgetketen Op=Op Voordeelshop vroeg maandag 25 maart het
faillissement aan bij de rechtbank. Het concern telt 130 winkels, waaronder een vestiging in Venray aan de Grotestraat.
Op=Op Voordeelshop werd eind
jaren 90 in Drenthe opgericht door
de ondernemers Vincent Alkema en
Jos Venema. De voordeelshop, die
bekend staat om de verkoop van
A-merken van verzorgings- en huishoudartikelen tegen lage prijzen, zegt
nu last van ’uitdagende marktom-

standigheden’ te hebben. Het bedrijf
groeide ontzettend snel de afgelopen
jaren; op het hoogtepunt telde het
concern 150 winkels. De omzet van
het bedrijf groeide wel mee, maar
niet genoeg om stijgende kosten
terug te verdienen. Die groei kostte
veel liquiditeit, aandacht en ener-

Starters in de regio
Beej Janssen
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Beej Janssen
Angelique Vaessen
Grote Markt 10
Venray
0678-202363
info@beejjanssen.nl
www,beejjanssen.nl
Detailhandel
31 augustus 2018

Activiteiten
Beej Janssen verkoopt bijzondere woon-, kook- en cadeauartikelen en levert volledig op maat
gemaakte kasten en tafels in
diverse materialen en kleuren.
Tevens bieden we als extra
service de mogelijkheid om
messen, scharen en tuingereedschap te laten slijpen.

gie, stelt het bedrijf. Aandeelhouders
stelden de afgelopen twee jaar extra
geld beschikbaar, maar dit was onvoldoende om het faillissement tegen te
houden.

perfecte meubel. Om het plaatje
compleet te maken heeft Beej
Janssen stoelen, lampen, diverse
woonaccesoires, kookartikelen
en originele cadeautjes en dat
maakt van Beej Janssen een winkel waar je graag komt snuffelen. En neem snuffelen letterlijk,
bijvoorbeeld bij het merk Maison
Berger dat wereldwijd bekend is
door de luchtzuiverende branDoelgroep
ders en geuren. Onlangs heeft
De doelgroep van Beej
Beej Janssen het merk Fatboy
Janssendoel is voor iedereen die
toegevoegd aan de
kwaliteit, originaliteit en service
collectie,waarmee ze ook outkan waarderen.
door artikelen zoals lampen en
kleinmeubelen aanbieden.
Onderscheidend vermogen
Als extra service biedt Beej
Janssen een keer in de maand
“Jullie durven”, is een veel
een slijpservice voor messen,
gehoorde opmerking bij de
scharen en tuingereedschap.
woon-, kook- en cadeauwinkel
Zondag 31 maart heeft Beej
Beej Janssen. De mensen zijn
oprecht verrast door de combina- Janssen koopzondag. Kom inspitie van de inrichting, het assorti- ratie opdoen en het foodmerk
Lie Gourmet en de heerlijke
ment, de kwaliteit van de
likeurtjes proeven. Ook is er dit
producten en service die we
weekend een super leuke actie
bieden. Een veel gehoorde
ter kennismaking van onze
reactie is: “hier zat Venray echt
serviezen van Bitz,Broste
op te wachten”. Beej Janssen
Copenhagen en VT-wonen: alle
heeft al jaren ervaring in het
leveren van maatwerk kasten en borden zijn nu vier halen, drie
betalen (goedkoopste is gratis).
tafels. In de winkel is dan ook
Beej Janssen verheugt zich op je
een demonstratiewand te zien
komst en neem alvast een kijkje
waar je de vele mogelijkheden
op onze site of sociale media.
en afwerkingen kunt zien, hier
www.beejjanssen.nl
begint ook de reis naar het

De tien franchisewinkels vallen
buiten het faillissement van de keten.
Wat er met de winkel in Venray gaat
gebeuren is nog niet bekend. De winkelmedewerkers van de Venrayse

Op=Op voordeelshop mogen geen uitspraken doen over het faillissement.
De webshop blijft in de lucht, maar
bestellingen kunnen niet meer worden
gedaan.

Werk aan de Wereldwinkel
Deze week krijgt de Venrayse Wereldwinkel, gelegen aan De Bleek een facelift. Vijf jaar geleden verhuisde
de Wereldwinkel naar deze centraal gelegen locatie en nu krijgt de winkel een vernieuwde look.

Wegens de verbouwing is de
winkel tot zaterdag 30 maart gesloten,
zodat in het weekend van zaterdag
30 maart en zondag 31 maart de
winkel feestelijk geopend kan
worden. Alle bezoekers krijgen
koffie met iets lekkers en de eerste

100 betalende klanten ontvangen
gratis chocolade van Tony Chocolony.
Het pand werd zondag 24 maart
door vrijwilligers ontruimd, zodat het
klusteam de ruimte kreeg om een
aantal veranderingen door te voeren.
De wanden worden groen geverfd,

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

www.ikzoektuingrind.nl

T 0478 533702 • M 06 54366249

tel. (077) 320 97 00

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

meer in overeenstemming met de
doelstellingen, zoals duurzaamheid en
fair-trade. Houten stellingen worden
vervangen door glazen exemplaren.
Ook komt er een bijpassend nieuw
groen logo, speciaal ontworpen voor
de winkel in Venray.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 12

Ik voel me onveilig in Venray
De terroristische aanslag op maandag 18 maart zorgde voor angst in
Utrecht. Tijdens de aanslag doodde Gökmen T. drie mensen in de tram, ook
raakten drie mensen zwaargewond. Het dreigingsbeeld in Nederland staat al
enige tijd op niveau vier. De stelling van week 12 luidde daarom: Ik voel me
onveilig in Venray. Maar 5 procent van de respondenten voelt zich onveilig in
Venray. Volgens deze respondenten geldt er niet voor niets een dreigingsniveau van vier. De dreiging moet serieus worden genomen. Een aanslag kan op
elke plek worden gepleegd.
De grote meerderheid van de respondenten, maar liefst 95 procent,

stemde tegen de stelling. Deze groep voelt geen dreiging in Venray en is niet
bang voor een aanslag, omdat ze zich veilig voelen. Volgens hen is de kans
klein dat er iets gebeurt in de Noord-Limburgse gemeente. Ze vertrouwen
daarnaast op het werk van de politie om terroristen op te sporen en tegen
te houden. Volgens de tegenstanders van de stelling zouden inwoners van
Venray zich geen zorgen hoeven maken.
Vrijdag 22 maart bekende terrorist Gökmen dat hij verantwoordelijk is
voor de aanslag van maandag op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De rechtbank
doet binnenkort uitspraak over zijn straf.

Er moet een supermarkt komen
op de Brier
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het College van B&W laat een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van
De Brier. Het bedrijventerrein aan de zuidkant van Venray kampt met leegstand
en verloedering. Wat vindt u? Wat is het toekomstperspectief van het bedrijventerrein? De stelling luidt: Er moet een supermarkt komen op de Brier.
Ondernemersvereniging De Brier roept al jarenlang om een publiekstrekker zoals een supermarkt. De eigenaar van het leegstaande pand aan de
Zuidsingel wil graag een supermarkt onderdak bieden, maar dat voorstel wijst
de gemeente af. Volgens de gemeente past De Brier 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 supermarkt 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. Voorstanders van de stelling
zien nieuwe kansen voor het bedrijventerrein. Volgens deze groep is de Brier
een goede locatie voor een Aldi, Action of Lidl. Vasthouden aan afspraken om
supermarkten in het centrum te plaatsen, zou de Brier kapot maken.
Uit het onderzoek, dat het College van B&W laat uitvoeren, moet blijken of
het bedrijventerrein nog toekomst heeft. Wat vindt u?

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.

Dank voor uw stem!
Het is een vroege zondagmorgen eind januari, met de ogen nog half
dichtgeknepen sta ik een beetje slaperig op het dorpsplein voor de kerk.
De kerkklokken luiden en de mensen lopen naar de vroege mis op de
zondagochtend.
Een enkeling spreekt me
aan wat we aan het doen zijn.
“We nemen een campagnefilmpje op voor de Provinciale
Statenverkiezingen.” Dit jaar gingen we met de Limburgse VVD voor
de ‘onlinecampagne’. Ondanks de
wallen onder de ogen en de hese
stem zijn de filmpjes meer dan
10.000 keer bekeken. Uiteraard
hebben we ook de welbekende

posters geplakt op de singels en in
de dorpen en meegedaan aan bijeenkomsten en debatten.
Mijn persoonlijke thema was het
aanpakken van drugscriminaliteit.
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Daarnaast zie ik graag een veiligere N270 en een betere verbinding
met de rest van Nederland. En last but
not least de energietransitie, zodat
we het klimaat en onze woonom-

geving gezonder en mooier kunnen
maken voor onszelf en onze kinderen. Of het heeft gewerkt? Ik denk het
wel. 15 procent meer stemmen op
de VVD in Venray zien wij daarbij als
een stukje waardering voor de lokale
inbreng. Meer dan 800 voorkeursstemmen mocht ik ontvangen in ons mooie
Venray. Daarvoor wil ik u hartelijk
bedanken. Tot slot blijf ik graag van
u horen hoe we ons nog verder kunnen verbeteren, alle input is welkom.
Zo kunnen we ons optimaal inzetten
voor een nóg mooier Venray
Bas Künen
VVD Venray

Invloed provinciaal beleid op Venray?
De kruitdampen van de Provinciale Statenverkiezingen zijn langzaam aan het optrekken. Verrassende uitslagen, met uitdaging aan de
partijen om een stabiele provinciale coalitie te vormen. Wat betekent
dat voor Venray?
De provincie bemoeit zich vooral
met ruimtelijke ordening en mobiliteit. Om met dat laatste te beginnen:
de provinciale wegenstructuur, denk
aan de N270, het openbaar vervoer
(de Maaslijn, de buslijnen), het heeft
allemaal invloed op Venray. Maar ook
het stimuleren van fietsverkeer, zowel
voor woon-werk, als voor recreatie.
Bij ruimtelijke ordening zijn
tal van onderwerpen te noemen.
Waar kunnen we uitbreiding van

bedrijventerreinen en kantoorlocaties toestaan? Hoe gaan we om met
(verouderde) vakantieparken, zoals
het Roekenbosch? Wat doen we met
de energietransitie, als het gaat om
zonneparken en het plaatsen van
windmolens? Hoe ziet de toekomst
eruit van de intensieve veehouderij?
Komt er meer ruimte en flexibiliteit bij
het bouwen van woningen, gelet op
de lokale behoefte? En wat te denken
van het verminderen van het teveel

aan vierkante meters winkeloppervlak, denk aan de provinciale subsidie
van 800.000 euro voor aankoop van
Albert Heijn? Zomaar onderwerpen die
spontaan bij mij opkomen. Allemaal
zaken die de afgelopen jaren in onze
gemeente al tot stevige discussies
hebben geleid. VENRAY Lokaal stelt
toekomstbestendige kwaliteit voorop.
En dan kom je al snel op het begrip
duurzaamheid. Dat lijkt een afgezaagd
begrip te worden, maar is hoogst
actueel. Niet voor niets één van de
speerpunten van VENRAY Lokaal, en
opgenomen in het coalitieakkoord.
Toon Kerkhoff,
raadslid VENRAY Lokaal

Dag Hans
Natuurlijk zou ik graag
over Baudet schrijven en over
hoe gevaarlijk ik het vind dat
FvD zoveel stemmen heeft
gekregen. Maar, dan wordt
deze column véél te lang. Ik
wil het wel graag over
bestuurders van een heel
ander kaliber hebben.
Jos Waals was burgemeester
van onze gemeente van 1991
tot 2010. Ik vond hem altijd een
bijzondere verschijning.
Het beeld van hem, fietsend
door de winkelstraat, zal ik niet
snel vergeten. Goed voorbeeld
doet goed volgen, wordt wel
eens gezegd. Fietsers door het
winkelgebied is dan ook nog
steeds een grote irritatie. Ik
maakte hem ook mee bij
gespreksavonden in ons dorp.
Zijn antwoorden richting
aanwezige vragenstellers vond
ik doorgaans onbehouwen,
lomp en vaak arrogant. Wat
hem siert is dat hij na zijn
ontslag nog een aantal
maanden is aangebleven, zodat
zijn opvolger pas na de
gemeentelijke herindeling aan
de slag hoefde.
De opvolger werd Hans
Gillissen. Deze week liet Hans
weten te stoppen. Een besluit
dat te respecteren, maar ook te
betreuren valt. Ik vond, en vind,
Hans een echte verbinder.
Ik weet het, dat is niet meer zo
hip tegenwoordig, maar ik mag
het wel als bestuurders bruggen
weten te bouwen. Er zullen vast
besluiten zijn gevallen waar
niet iedereen het mee eens is
geweest. Maar ik geloof dat
onze burgervader altijd oprecht
gehandeld heeft. Dat is veel
waard in onze huidige tijd. Daar
kunnen veel bestuurders nog
van leren. (lees je mee,
Thierry?)
Gillissen begon zijn speeches vaak met “lief meense”. Ik
sluit er mee af: lief mens, dank
voor je toewijding. Het ga je
goed!
Willy
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Vier derby’s op rij verloren

Shala schiet Venray eindelijk naar derbywinst
Na vier verloren derby’s op rij won Venray eindelijk weer eens van Wittenhorst. De Venraynaren, spelend in
de eerste klasse D, klopten zondag 24 maart voor eigen publiek de oranje-zwarten verdiend met 3-0.
Matchwinnaar was de 21-jarige Armend Shala die de drie treffers voor zijn rekening nam.

Matchwinnaar Armend Shala neemt het doel van Wittenhorst onder vuur
“Dat was lang geleden. Ik ben
heel blij met mijn drie goals. Die had
ik echt nodig”, zei Armend Shala die
na de winterstop moeilijk zijn draai
kon vinden. “Een mentale kwestie. Het
zelfvertrouwen ontbrak, maar ik wist
zeker dat ik het nog kan. Ik heb altijd
geloof gehouden en vandaag moest
het gebeuren. Op mijn werk heb ik
zelfs een weddenschap afgesloten
dat ik drie keer zou scoren. Niemand
geloofde het. Dat is het mooie van
voetbal. Vandaag hebben we het

Bram Vievermans door blessures niet
inzetbaar. Sam Stiphout verdedigde
het doel en Joy Koenen maakte zijn
rentree als linksachter.
Vanaf de aftrap werd Wittenhorst
teruggedrongen door het feller spelende Venray. De thuisploeg combineerde beter en domineerde in het
eerste kwart van de wedstrijd. De
eerste kans was voor Jesse Rommen,
maar keeper Sjors Witt keerde het
schot in de benedenhoek. Daarna ontworstelden de Horstenaren zich aan
de druk en kregen zij enkele goede
kansen. Thom Derks kopte op de lat
en goalie Sam Stiphout reageerde
alert toen Marco Daniëls vlak voor
hem opdook. Even later miste Joost
van Rensch en de attente Venrayverdediger Stef van Dijck trapte een
doelpoging van de Horster spits Thom
Derks voor de lijn weg. Op slag van
rust nam Venray de leiding. Sander
Lenders zette een mooie aanval op en
via Jesse Rommen belandde de bal op
rechts bij Armend Shala die doeltreffend uithaalde: 1-0.
Na de thee bleef het verwachte
offensief van Wittenhorst uit. Venray
was het gevaarlijkst en Armend Shala
trof de lat. De derby werd vinniger en
er ontstond een opstootje toen Sam
Stiphout te fel werd aangevallen. De

wedstrijd kon nog alle kanten op maar
de beslissing viel tien minuten voor
tijd toen Armend Shala van net buiten
de zestien zuiver de 2-0 binnenschoot.
Wittenhorst probeerde nog een slotoffensief te ontketenen. De uithaal van
Thom Derks werd knap gekeerd door
de sterk keepende Stiphout. In de
slotfase brak Ron Kleuskens uit over
rechts. Uit zijn voorzet kopte Armend
Shala, die de laatste vijf duels niet
scoorde, de 3-0 binnen.

‘Dat zouden we iedere
week moeten doen’
Na de 4-1 nederlaag bij Geldrop
en alle personele perikelen kwam de
derby precies op het juiste moment.
“Dit was een heel groot contrast met
vorige week in Geldrop”, zei trainer
Frans Koenen. “We begonnen prima
maar het is moeilijk een hele helft
te domineren. De kansen die zij voor
rust kregen veroorzaakten we vaak
zelf. Gelukkig viel de 1-0 op een mooi
moment, zo vlak voor de pauze.”
Na rust was het lang wachten op de
bevrijdende 2-0. “We hebben met
het mes tussen de tanden gespeeld.
Dat zouden we iedere week moeten
doen”, aldus Koenen.

samen gedaan. Het was een teamprestatie.”

tain Robert Willemse (enkelblessure).
Daarnaast waren Bram Kersten en

‘Het was een
mentale kwestie

Cornelissen en Hesen winnen heren dubbel 3

Ton Kosterman, trainer van
Wittenhorst, had zijn winnende elftal van een week eerder (5-0 winst
op Susteren) intact gelaten. Zijn collega Frans Koenen van Venray moest
improviseren door het wegvallen van
keeper Frank Decker (gestopt) en cap-

279 wedstrijden op
Spinesport Rodheo Open
Tennisclub Rodhe uit Venray heeft van zaterdag 16 maart tot en zondag 24 maart voor de tiende keer de
Spinesport Rodheo Open georganiseerd. Verdeeld over 24 categorieën speelden 280 deelnemers over 24 categorieën gedurende negen dagen 279 dubbel- en mixwedstrijden.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Toernooidirecteur Rob Olthoff, al
tien jaar betrokken bij de organisatie
van het toernooi, laat weten content
te zijn met het verloop. “We zijn als
organisatie zeer tevreden met het verloop. Je ziet dat de meeste toernooien
een neerwaartse spiraal kennen wat
betreft het aantal deelnemers. Wij
hebben dit jaar weliswaar geen recordaantal deelnemers (vijf minder dan

vorig jaar), maar met 280 deelnemers
prijzen we ons erg gelukkig. Gelukkig
leeft het nog steeds. Mensen vanuit
regio Gennep tot en met Venlo weten
ons park te vinden”, vertelt Rob. De
categorieën heren dubbel 6 en heren
dubbel 7 waren traditioneel het sterkst
bezet met 24 koppels. De heren dubbel
drie, de hoogste categorie voor heren,
werd voor de tweede maal gewonnen

door Tim Cornelissen en Robert Hesen.
Zij waren in de finale met 6-1 6-0
te sterk voor Tom Maassen en Bram
Martijn. In de gemengd dubbel 2, de
hoogste categorie voor gemengde
koppels, speelde Tim Cornelissen met
Lotte Claessens de finale tegen Ron
van der Wouw en Marleen CustersLensen. Van der Wouw en CustersLensen wonnen met 6-0 6-4.
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Oranje Wit verliest
van kampioen
Kampioen Stormvogels uit Luyksgestel was zondag 24 maart de
tegenstander van het eerste damesteam van korfbalvereniging Oranje
Wit uit Leunen. De ontmoeting werd, net als de vorige wedstrijd, met
één doelpunt verschil verloren. Het werd 14-15 voor de bezoekers.
Stormvogels opende de wedstrijd
en kwam op een voorsprong te staan
van 0-2. Oranje Wit trok daarna de
stand in rap tempo gelijk naar 2-2.
In het vervolg scoorden beide ploegen om en om en werd het gat niet
groter dan één doelpunt. De rust werd
ingegaan met 7-7. Na rust was het
spelbeeld hetzelfde. De ploegen bleven om en om scoren. Met nog tien
minuten te spelen, wist Stormvogels
een gat te slaan van twee doelpunten. Na die doelpunten werd er lange
tijd niet gescoord. In de laatste twee

Dankzij een klein verschil in punten is het derde team van de Venrayse
biljartclub voor ouderen De Kemphaan dinsdag 19 maart kampioen geworden in de klasse B2 van Biljartfederatie voor ouderen Noord-Limburg.
moest op dezelfde dag aantreden
tegen Sevenum. Beide teams hadden de zenuwen goed onder controle en wonnen met dezelfde cijfers
12-3. Daardoor kon de vlag uit bij
de Kemphaan. Ze scoorden een
algemeen teamgemiddelde van
1,7. Het winnende team bestaat uit
Sraar van Meijel, Grad Swinkels, Leo
Backus, Bertus Lieftink en Jan Fitten.

Thuisnederlaag
voor SVOC’01
Het eerste damesteam van SVOC’01 heeft de thuiswedstrijd tegen
Celeritas/Avanti uit Schijndel met 13-20 verloren. De thuisploeg
speelde onder haar kunnen en kon daardoor geen revanche nemen
voor de uitwedstrijd die ook verloren ging.
SVOC had een goede trainingsweek achter de rug waarbij de ballen er stuk voor stuk invlogen, maar
in de wedstrijd was dit niet terug te
zien. Beleving, strijdlust en scherpte
in de afronding waren facetten waar
de thuisploeg een tekort aan had.
Een achterstand van 5-10 was snel
opgelopen en werd tevens de ruststand. Ondanks dat er in de rust werd

10-jarig bestaan
Vocal Group Transparant
Vocal Group Transparant (VGT) uit Venray bestaat in 2019 tien jaar. Om dit jubileum te vieren, brengt het koor
op zaterdag 13 april 2019, in de Schouwburg van Venray, de show ‘Shop Till You Drop’.

minuten kreeg Oranje Wit een strafworp. Deze werd benut en het verschil werd teruggebracht naar een
doelpunt. Met nog enkele seconden
op de klok wist Stormvogels het goed
uit te spelen waardoor de eindstand
van 14-15 een feit was. De nummer drie in de competitie heeft een
punt laten liggen. Dat betekent dat
Oranje Wit als nummer twee eindigt
en gaat spelen voor promotie naar de
Topklasse. De tegenstander is Prinses
Irene uit Nistelrode, zij strijden voor
behoud in de Topklasse.

Kemphaan 3
biljartkampioen
Gedurende vrijwel de hele competitie waren ze in een sportieve
strijd verwikkeld met het standaardteam van Meerlo, waarbij in
de rechtstreekse duels de winst
naar Meerlo ging. De laatste speeldag op dinsdag 19 maart moest
de beslissing brengen. Kemphaan
3 ging met een voorsprong van 4
punten naar Meterik en Meerlo 1

verenigingen 15

aangegeven meer strijdlust en power
te tonen, kwam dit in de tweede helft
niet tot uiting. Celeritas/Avanti liep
uit naar een voorsprong van zeven
doelpunten. Uiteindelijk leidde dat
tot een eindstand van 13-20. Zondag
31 maart staat de laatste wedstrijd op
het programma. SVOC gaat dan naar
Overasselt voor een uitduel tegen
Ona/Astrantia.

Vocal Group Transparant is een
vereniging met bijna honderd zangers en zangeressen en een dirigent
en repetitor. Tijdens de show voert het
koor een exclusief arrangement uit

dat voor de helft uit nieuwe nummers
bestaat die speciaal voor VGT geschreven zijn. Dit begeleidt door een eigen
combo. Het repertoire van het koor
bevat eigentijdse, populaire muziek

die de koorleden in zeven stemsoorten zingen. Tijdens de uitvoering van
‘Shop Till You Drop’ neemt Vocal Group
Transparant het publiek mee naar een
dagje shoppen in een groot warenhuis.

Basketbal

Jumpers wint belangrijke
uitwedstrijd
Basketbalvereniging Jumpers uit Venray, de nummer vijf van de competitie, heeft de uitwedstrijd tegen
Gennep Cougars met 56-66 gewonnen. Jumpers behoudt dankzij de overwinning uitzicht op de bovenste plekken
van de ranglijst.
De wedstrijd ging in het begin
gelijk op, want Jumpers was slordig
in de afronding. Hierdoor kon Gennep
gelijke tred houden en stond het na
5 minuten 8-8. Vervolgens verslapte
de verdediging bij Jumpers waardoor
Gennep aan het einde van het eerste kwart uitliep naar 20-13. In het
tweede kwart bracht Jumpers de achterstand terug tot een stand van 32-31,
dat tevens de ruststand betekende.
Na de rust begon Jumpers moei-

zaam, waardoor er snel een time-out
ingezet werd. Na de pauze gingen de
Venrayse mannen fysieker en scherper spelen. De thuisploeg had hier
moeite mee en dat resulteerde erin
dat Jumpers op gelijke hoogte kwam
aan het einde van het derde kwart,
47-47. De wedstrijd kon nog alle kanten opgaan, maar Jumpers begon met
het volste vertrouwen aan het vierde
kwart. Maarten Steffers hield Jumper
aanvankelijk op de been, maar nadat

ze door de moeilijke fase heen waren,
pakte Jumpers de leiding met 54-63.
Onder andere door scores van Dirk
Laurense en Wouter Oosterbeek. De
eindstand kwam daarmee op 56-66.
Na het verlies van zondag 10
maart in de slotfase, was dit een
welkome overwinning. Zondag 30
maart speelt Jumpers een thuiswedstrijd in Sporthal De Wetteling tegen
BV Schijndel, dat twee plekken boven
Jumpers staat.

Beter lopen
begint bij

Dörpse Kroegentocht
Na het succes van de eerste ‘Dörpse Kroegentocht’ vorig jaar, krijgt
dit initiatief op zaterdag 6 april een vervolg. De kroegentocht begint in
café D’n Terp in Oirlo en sluit af in ‘t Allemanscafé in Oostrum.
Tussendoor stoppen de deelnemers ook in café ’t Veule in Veulen,
café Roelanzia in Ysselsteyn en café
1878 in Leunen. De tocht begint om
19.00 uur en eindigt om 01.00 uur.
Deelnemers worden door de bus bij
hun startcafé teruggebracht. Per café
worden twee consumptiebonnen uitgereikt. Iedere twintig minuten staat
er een bus bij elk café zodat de deel-

nemers zelf kunnen beslissen of ze
instappen of op de volgende bus willen wachten. De eerste 250 aanmeldingen ontvangen gratis het ‘Dörpse
Kroegentocht t-shirt’. Voor aanmeldingen van personen uit dorpen waarvan het café niet deelneemt, bestaat
de mogelijkheid om vooraf opgehaald
te worden, vanaf tien aanmeldingen.
Voor Venray is dit Café D’n Oldtimer.

a.s. zondag
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
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Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Sponsorloop

Solisten- en
Ensemble Festival

Wandelen voor Water
in Ysselsteyn
Kinderen van Basisschool St. Oda doen op donderdag 28 maart mee aan de sponsorloop Wandelen voor
Water. De kinderen van groep 7 en 8 lopen 6 kilometer met 6 liter water in een rugzak, vergelijkbaar met leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden. Voor jongere kinderen zijn de afstanden aangepast.
de basisschool is tweeledig. Enerzijds
proberen zij kinderen bewuster te
maken van het drinkwater- en sanitatieprobleem in de wereld. Anderzijds
wordt voor projecten die hier betrekking op hebben geld ingezameld.

Wandelen voor Water is een
landelijk evenement waar in totaal
bijna zeshonderd scholen uit het hele
land aan meedoen. Het evenement
wordt altijd rond Wereldwaterdag,
dat ieder jaar op 22 maart plaatsvindt, gehouden. Deze editie koppelt de basisschool in Ysselsteyn de
Wereldwaterdag aan het Jeeloproject
‘Omgaan met de natuur’. Het doel van

Gastles
De leerlingen kregen op woensdag 13 maart een gastles van Inge

Vloet van Stichting Namelok. Zij vertelde over drinkwater in het algemeen en over de lokale situatie in het
projectland. Het geld dat ingezameld
wordt, gaat naar de stichting. Stichting
Namelok is in 2005 opgericht en heeft
als doel de leefsituatie van diverse
gemeenschappen in Kenia te verbeteren. Ze doen dit onder andere door het
realiseren van waterputten.

Het jaarlijkse Solisten- en Ensemble Festival vindt zaterdag 30
maart en zondag 31 maart plaats. Gedurende de twee festivaldagen
worden ongeveer 110 optredens verzorgd door de leden van de alle
harmonieën, fanfares en muziekverenigingen uit de gemeente Venray.
De twaalf verenigingen die met
het festival meedoen, verzorgen op
zaterdag optredens met slagwerkers
en op zondag optredens met blazers.
Onder begeleiding van een docent
spelen de verenigingen gezamenlijk in. Voor aanvang van de optredens is er een kennismaking met de
jury in de inspeelruimte. De deelnemers spelen in vier divisies: Jeugd,
5e, 4e en 3e Divisie. Het doel van

dit festival is om muzikanten een
podium te bieden om ervaring op te
doen en zich op een andere manier
aan het publiek te tonen dan in een
groot orkest. De organisatie ligt
dit jaar bij Muziekvereniging SMT
Oostrum samen met de Federatie
van Muziekgezelschappen in de
gemeente Venray (FMV). Het festival wordt gehouden in Dorps Service
Center D’n Oesterham in Oostrum.

Uitwisselingsconcert
in Leunen
Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide en Fanfare Ons
Genoegen uit Oirlo verzorgen op vrijdag 29 maart een uitwisselingsconcert. Harmonie St. Catharina neemt tevens afscheid van dirigente
Karin Janssen.

Venray

Het uitwisselingsconcert en
afscheid vindt plaats in MFC De
Baank in Leunen. De avond start om
20.00 uur en duurt tot 22.30 uur.

Welkoop bestaat 5 jaar! 3 dolle dagen
15% korting op alle diervoeding.

Violen tray 12 stuks
Potmaat 9 cm
diverse kleuren

Welkoop potgrond universeel
Hoogwaardige potgrond,
met voeding voor 2 maanden.
inhoud per zak 70 liter.

NU 3 VOOR

Violen tray 12 stuks

22.47

Potmaat 9 cm

12.

50

diverse kleuren

4.99
NU VOOR
6.99

4.99

NU VOOR
Kleuren: offwhite, navy en black
.

Venray/Leunen

Zuivelweg 2e

OP=OP

59.95

19.95
NU VOOR

Geldig van donderdag
maartERENA
t/m zaterdag 30 maart 201959.95
bij Welkoop
DAMES28
VEST
Venray. Niet
geldigoffwhite,
op lopende
en wettelijk uitgesloten artikelen.
Kleuren:
navyacties
en black
95

OP=OP

Dansvereniging Amusement uit Venray viert zaterdag 30 maart hun
50-jarig jubileum. Oud-leden en gasten kunnen vanaf 20.00 uur in
Dans- en Partycentrum Anno `54 in Venray dit jubileum komen vieren.

6.99

EEN GRATIS

DAMES VEST ERENA

50-jarig jubileum
Dansvereniging
Amusement

NU VOOR

VOOR IEDERE
BETALENDE KLANT

LEUKE
VERRASSING!

Voor meer informatie over de vereniging, die op 1 augustus 1920 officieel
opgericht is, of het evenement kijk
op www.harmoniestcatharina.nl

19.

De jubileumavond staat in het
teken van nostalgie. Tijdens deze
avond zet de dansvereniging twee
leden extra in het zonnetje. Het echtpaar Jenniskens uit Wanssum is vanaf
de oprichting lid, dus 50 jaar actief
lid van dansvereniging Amusement.
Meneer Jenniskens vervulde binnen
de vereniging diverse functies van
bestuurslid tot voorzitter. Het echtpaar gaf eind 1979 danslessen, zoals
de oude dansen Veleta en Bernards
wals. In maart 1969 startte de eerste

danslessen van de vereniging in zaal
Volleberg. Daarna verhuisden ze in
1970 naar zaal Den Engel. Wegens
sluiting van deze danszaal, moest
de vereniging In 2001 een andere
locatie zoeken. Deze locatie vonden
ze bij Dans- en Party centrum ANNO
`54 in Venray waar ze tot heden met
veel plezier dansen. De maandelijkse
dansavonden worden bezocht door
dansliefhebbers uit de gehele regio
door jong en oud en van beginners
tot ervaren dansers.
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‘Bands op zondagmiddag’
Wijkplatform Landweert organiseert op zondag 31 maart voor de eerste keer ‘Bands op zondag middag’ in
het wijkcentrum het Stekske in Landweert. Dit is een van de vele activiteiten die het Stekse het kloppend hart
van Landweert moeten maken.
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Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum in
Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten,
op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging,
verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten, begeleiding en/
of behandeling. Onze betrokken medewerkers, die zich in
kunnen leven in de cliënt en diens familie, geven aandacht
en warme liefdevolle zorg. Het leefplezier van de cliënt is
daarbij leidend, niet het medisch model. We ondersteunen
zoveel mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen
en waarden en cultuur van onze cliënten en proberen
hen onderdeel uit te laten maken van de maatschappij.
We ontzorgen onze bewoners op het gebied van proces
(regelen) en inhoud (zorg). Onze zorg- en dienstverlening
is gebaseerd op de vier hoofdpijlers: Wonen | Thuis |
Behandeling | Advies.
Ben jij voor ons de geschikte collega

LOGISTIEK
MEDEWERKER

10 uur per week / Afdeling Facilitair
De bands Fake Grass en After Dark
zullen deze middag vanaf 15.00 uur
hun repertoire laten horen aan de
bezoekers. Fake Grass is een band die

bestaat uit zes mannen uit Rijkevoort
en Boxmeer. Ze brengen funky, rock en
soul covers met een eigen twist. After
Dark bestaat uit een vijftal rockers uit

Venray en omstreken. De band ontstond
vanuit diverse muzikale hoeken. De
band speelt classic Rock ’n Blues covers,
gelijst in een rauw ‘After Dark’ randje.

Brent Burger en Isis Vennekens

Voorleeskampioenen
Brent Burger van basisschool de Bongerd uit Venray en Isis Vennekens van de Peddepoel Wanssum zijn de
winnaars van de regionale voorleeswedstrijd. Deze vond donderdag 21 maart plaats in de Schouwburg in Venray.

Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig? Denk je in kansen
en uitdagingen en hecht je veel waarde aan werken met humor
en respect voor cliënten en collega’s? Dan willen wij graag met
jou in gesprek.
Kernactiviteiten:
• verzorging van ontbijt bij cliënten;
• verricht logistieke werkzaamheden van goederen volgens
vastgestelde route en richtlijnen of in opdracht, o.a.:
• bezorgen van maaltijden, boodschappen, linnengoed,
post, hulpmiddelen;
• verzorgen van de afvalstroom;
• aannemen en bezorgen van leveringen;
• ondersteunen bij de centrale afwas en horeca;
• schoonmaken hulpmiddelen e.d.;
• verricht ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de
huismeester;
• waarnemen van taken huismeester in opdracht.
Functieprofiel:
Het team is op zoek naar een vriendelijke en betrokken
collega die:
• een bijdrage levert aan een goede samenwerking;
• goed communiceert;
• behulpzaam is en een gastvrije instelling heeft;
• flexibel is en meedenkt in het verbeteren van de
werkprocessen;
• oog heeft voor hygiëne en orde;
• computervaardig is;
• het overzicht bewaart en planmatig werkt;
• praktisch is ingesteld en enig technisch inzicht heeft.

De schoolkampioenen uit
het werkgebied van BiblioNu en
Biblioplus namen deel aan deze regionale ronde. De presentator haalde
de voorlezers, aangemoedigd door
hun supporters, om de beurt naar
voren. De voorlezers lazen voor uit

een door henzelf gekozen boek.
De winnaars stromen door naar
de provinciale finale in Roermond.
De winnaar wordt Limburgs
Voorleeskampioen en zal in mei de
provincie vertegenwoordigen.
De Nationale Voorleeswedstrijd

is een initiatief van Stichting
Lezen in samenwerking met
het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken (SIOB). De Nationale
Voorleeswedstrijd wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting
Lezen.

Bloem- en vogelrijke akkerranden
Vereniging Innovatief Platteland organiseert met Plattelandscoöperatie een grote inzaaiactie in Venray. Dit
om de biodiversiteit in het buitengebied te bevorderen.
In navolging van de bijenoase,
die scouting De Peelspeurders
maakte, stemde wethoudster
Carla Brugman vanuit de gemeente
in om in Venray vele hoeken en
randen in te zaaien samen met
mensen uit Venray. In samenwerking
met de gemeente Venray
stellen Innovatief Platteland en
Plattelandscoöperatie bloemrijke

zaden beschikbaar aan agrariërs,
particulieren en buurtorganisaties.
Op een laagdrempelige wijze kunnen
alle bewoners van Venray een
bijdrage leveren aan biodiversiteit
en aan een kleurrijk landschap.
Want binnen Venray is er steeds meer
aandacht voor de bijen biodiversiteit.
Bloemrijke planten herstellen
mede de natuurlijke omgeving en

bieden vele insecten en vogels
leefmogelijkheden. De bloem- en
vogelrijke kruidenmengsels bestaan
mogelijk uit onder andere Cosmea,
Phacelia, Meisjesogen, Klaproos en
Boekweit.
Mail uiterlijk 10 april het
ingevulde aanmeldingsformulier aan
de Plattelandscoöperatie, 
info@plattelandscooperatie.nl

Wat hebben wij te bieden:
• Werktijden (onder voorbehoud): ma-zo. 08.00 tot 15.00 uur.
• Binnen het team Logistiek wordt op toerbeurt een weekend
gewerkt.
• Je start met een tijdelijk dienstverband van 7 maanden met
de mogelijkheid tot verlenging.
• Naast een passende salariëring (FWG 20) en secundaire
arbeidsvoorwaarden (CAO VVT), bieden wij jou een
prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet opgemerkt en
gewaardeerd wordt en waar ambities een kans krijgen zich
te ontplooien.
• Bij indiensttreding vragen wij je een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) te overleggen.
Enthousiast?
Bel voor meer informatie Ine Bongers, tel.: 077 - 355 56 32.
Je brief en cv kun je tot en met 7 april 2019 mailen aan
PO@laprovidence.nl of sturen naar La Providence, Afdeling P&O,
Ursulinenweide 5, 5971 ED Grubbenvorst. De selectiegesprekken
vinden plaats op maandagmiddag 15 april 2019.

Kom jij onze teams
versterken?
We heten je alvast van harte welkom!
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56
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Agenda t/m 4 april 2019
do
28
03
vr
29
03

za
30
03

Cabaretvoorstelling Emilio
Guzman - Kom dan!
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
31
03

Boom, Like That! - jubileumshow
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

ma
01
04

Zwarte Markt
Tijd: 09.00-16.30 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Koopzondag Venray trend
caravaan

Tablet Café BiblioNu
Tijd: 15.00-17.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Jaarvergadering Wijkraad Zuid
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Wijkgebouw Beukenlaan 4, Venray

Tijd: 12.00 tot 17.00 uur
Locatie: Centrum Venray

di
02
04

Expositie InBeeld

Bands op zondagmiddag (BOZM)

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Venrays Museum

Tijd: 14.30-18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske, Venray

Toneelstuk Gouwe Oudjes

Einzelgängeroptocht

Arjen Lubach live

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Zandhoek, Wanssum

Tijd: 13.00 uur
Org: CV De Keieschieters, L1 en gemeente Venray
Locatie: centrum Geijsteren

Tijd: 20.15-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kienen wijk zuid

Symponieorkest Helmond-Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw Beukenlaan 4, Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Kleine Zaal Schouwburg Venray

Toneelstuk Gouwe Oudjes
Tijd: 14.00 en 19.30 uur
Locatie: De Zandhoek, Wanssum

Solisten- en ensemblefestival
Oostrum

Solisten- en ensemblefestival
Oostrum
Tijd: 14.00-20.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Jeu de Boules Eurotoernooi
Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Venray

wo
03
04

Dansmiddag voor mensen met
dementie en/of lichamelijke
beperking

do
04
04

Camaretten Festival Finalistentournee

Tijd: 14.30-16.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Romantische dansen & klanken

Filmkring Venray: Stan & Ollie

Tijd: 15.00-21.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Symfonieorkest Helmond-Venray en
Danshuis Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Voorstelling Arie en Silvester Wie?!

Hoeveville Roots Revival met
optreden Tip Jar

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-19.00 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Back to the sixties

Trio Gwyneth Wentink

Tijd: 20.30 uur
Locatie: MFC De Baank, Leunen

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Odapark Venray

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

Historisch Platform Venray/Rooynet

Mogelijk ophalen oude foto’s
Inwoners van gemeente Venray hoeven oude fotoalbums en documenten niet meer weg te gooien. Vrijwilligers
van het Historisch Platform Venray/Rooynet (HPV) bieden de mogelijkheid om deze op te halen.

Nelissen Constructie is ruim 22 jaar actief op het gebied
van maatwerk in stalen trappen, balustrades en ander
constructiewerk in staal, rvs en aluminium.
Wegens uitbereiding zijn wij op zoek naar een:

“Elke oude foto toont een detail
uit de geschiedenis. Een schoolfoto,
een eerste communie, een bruiloft,
een foto uit het boerenleven of een
verenigingsfoto. Het kunnen stuk voor
stuk waardevolle tijdsbeelden zijn, die

wij graag bewaren voor de volgende
generatie”, aldus HPV. De organisatie geeft daarnaast aan dat wanneer
mensen die foto’s en documenten zelf
willen bewaren, zij deze graag willen
scannen. “Ze kunnen dan in het archief

opgeslagen worden, zodat we zeker
weten dat ze niet verloren gaan”, stelt
HPV.
Voor meer informatie neem telefonisch contact op met 0478 58 68 33
of mail naar info@rooynet.nl

Tekenaar/werkvoorbereider Amateurkunstwedstrijd InBeeld
(fulltime)

De werkzaamheden bestaan uit een gevarieerd aanbod:
• het ontwerpen, uitwerken en tekenen van diverse producten,
in Tekla Structures van Construsoft;
• voorbereiden van offertes;
• voorbereidende werkzaamheden voor de werkplaats;
• voorbereiding in- en verkoop;
• indien nodig bijspringen in de werkplaats.
U komt te werken in een gemotiveerd en enthousiast team,
dat achter hun gemaakt product staat. We bieden u een
marktconform salaris en leuke collega’s. We verwachten van u
een gemotiveerde houding en naar verloop van tijd zelfstandig
kunnen functioneren. Liefst met enige jaren werkervaring.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie v.o.f. t a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT VENLO-BLERICK
info@nelissenconstructie.nl www.nelissenconstructie.nl

Opening Venrayse kunstwedstrijd
De voorronde van de amateurkunstwedstrijd InBeeld wordt op vrijdag 29 maart om 19.00 uur geopend in het
Venrays Museum. Het doel van InBeeld is niet-professionele kunstenaars te stimuleren hun talent te ontwikkelen en hen een podium te bieden.
InBeeld is de tweejaarlijkse provinciale wedstrijd voor beeldende
amateurkunst en wordt georganiseerd
door het Huis voor de Kunsten Limburg
in samenwerking met de Limburgse
kunstencentra. Amateurkunstenaars
vanaf 12 jaar kunnen aan de wedstrijd
deelnemen. Naast het stimuleren van
talenten heeft de organisatie ook als
doel om amateurkunstenaars in de
regio elkaar te laten ontmoeten.

Tussen de inzendingen zitten veel
schilderijen, maar ook objecten die
gemaakt zijn van hout, klei en steen.
Een vakjury beoordeelt de komende
tijd alle werken op originaliteit, zeggingskracht, verbeelding van het
thema en toegepaste techniek. Bij
iedere expositie voorronde kan ook
het publiek meestemmen. Zeven voorrondes vinden plaats in Nederlands
Limburg en één in Belgisch Limburg.

Per voorronde worden tien regiowinnaars geselecteerd voor de finale, die
plaatsvindt in de vorm van een eindexpositie van 22 juni tot en met 22 juli
in de ECI Cultuurfabriek te Roermond.
De tien genomineerden uit Venray
worden op donderdag 18 april om
16.00 uur in het Venrays Museum
bekendgemaakt. De expositie in
Venray is dagelijks te bezichtigen tussen 13.30 en 17.00 uur.

28
03

en zo 19

GEPLUKT Piet Wienen
ik ze niet kon terugbrengen naar de
oorspronkelijke eigenaresse, waardoor
ik ze zelf heb meegenomen. Zo is het
ontstaan”, vertelt Piet.

‘Deur staat altijd
open’

Hij werd op dinsdag 12 maart, bij zijn afscheid als voorzitter van KBO Leunen, door burgemeester Hans Gilissen van Venray benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Vanwege zijn tomeloze inzet voor diverse verenigingen wordt hij omschreven als het kloppend hart van Leunen. Deze week
wordt Piet Wienen (75), die werkte in de uitvaartzorg en fervent cactusliefhebber is, geplukt.
Bij binnenkomst laat Piet vol trots
het verkregen lintje zien. Niet veel
later wordt de opgenomen speech van
burgemeester Gilissen en het dankwoord van Piet op de Ipad vertoond.
Het moment wordt even herbeleefd.
‘Klasse Hans’, dat waren de woorden,
gericht aan burgemeester Gilissen,
waarmee hij zijn dankwoord eindigde.

“Hij deed dat geweldig, en ook nog
helemaal zijn uit zijn hoofd”, vertelt
Piet met bewondering over de vertrekkend burgemeester.

‘Klasse Hans’
Het was voor Piet een enorme verrassing toen burgemeester Gilissen de
zaal betrad en Piet zijn familie zag.

PUZZEL

Sudoku

Gewerkt
in uitvaartzorg

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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“Toen ik mijn afscheid aankondigde,
heb ik nog gezegd dat ik niks speciaals
wilde. Naast dat ik het niet verwacht
had, hebben ze het goed verborgen
gehouden, want ik had helemaal
niets door”, vertelt Piet. De lijst met
activiteiten waar Piet zich voor heeft
ingezet, is groot. Piet was onder meer
initiatiefnemer en voorzitter van
Wijkvereniging Leunen Centrum, lid
van cactusvereniging Maas en Peel
Succulenta en was van 2005 tot 2012
actief bij Omroep Venray. “Daar was ik
betrokken bij de techniek, nieuwsredactie en had ik een klassiek muziekprogramma. Dat heette Gouden
Akkoorden en werd iedere zondagavond uitgezonden. Ik denk dat ik nog
zo’n 400 cd’s met klassieke muziek
heb liggen”, vertelt hij.

De meeste tijd heeft hij besteed
aan KBO Leunen. “In 2008 ben ik
in het bestuur gekomen. De laatste
zeven jaar heb ik gefunctioneerd als
voorzitter”, zegt Piet. Hij heeft zich
in die functie met name ingezet voor
de leefbaarheid in Leunen. “Er zijn nu
iedere dag activiteiten voor ouderen
zoals wandelgroepen en fietstochten. Ook is er onder meer een trimtuin gerealiseerd. Daarnaast hebben
we veel aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s. Dat deden we
door in samenwerking met Heide en
Veulen sprekers uit te nodigen die de
inwoners informeerden over allerlei zaken. Ik ben er trots op dat dat

allemaal in Leunen gerealiseerd is.
Overigens hebben daar natuurlijk
meer organisaties aan meegewerkt”,
stelt Piet bescheiden.
Naast zijn inzet als vrijwilliger is
Piet ook cactusliefhebber. “We hadden
enige tijd geleden 1.200 thuis staan.
Door de ziekte van Parkinson waar ik
mee kamp, ben ik niet meer in staat
ze goed te verzorgen. Daarom heb ik
er een heleboel geschonken aan de
cactusvereniging, en heb ik er nu nog
zo’n 200”, zegt Piet. De Leunenaar
raakte per toeval besmet met het
‘cactusvirus’. “In Leunen was eens de
mogelijkheid om bloempollen af te
geven die door andere mensen meegenomen konden worden. Er bleven
toen een aantal cactussen staan die
niemand wilde hebben. Ik vond dat

Samen met zijn vrouw Tonny heeft
Piet twee kinderen. Hun zoon woont in
Haelen en heeft twee dochters. “Onze
dochter woont in Ulft, zij heeft een
zoon van vijftien jaar. Jarenlang ben
ik iedere woensdag daarheen gegaan
om op te passen. Dat is inmiddels niet
meer nodig, hij is een kop groter dan
ik ben”, lacht hij. Piet werkte van 1965
tot 1981 als kwaliteitsingenieur bij
Rank Xerox. Na de eerste reorganisatie bij het bedrijf, koos Piet voor een
toekomst die veel persoonlijker was.
Hij werkte van 1981 tot zijn pensioen
in 2003 in de uitvaartverzorging. “Het
is het meest dankbare werk dat ik me
kan voorstellen. Ik deed alles; van de
verzorging van de overledenen tot het
maken van overlijdensadvertenties
voor de krant. Die advertenties moest
ik trouwens nog via de telefoon voorlezen, zodat iemand anders het kon
opmaken”, vertelt hij. Hij verzorgde
opleidingen in het uitvaartwezen en
deed afscheidsdiensten. Hij vraagt
zich, vanwege de digitale ontwikkeling, af of hij het werk nu nog steeds
zou kunnen doen. “Het is een stuk
minder persoonlijk geworden dan in
mijn tijd, dat vind ik jammer. Het contact met de families bracht mij veel”,
vertelt hij.
De onderscheiden Leunenaar,
die ook in St. Anthonis, Overloon en
Meerlo woonde, is nog altijd actief
bezig. Voorheen heeft hij gevoetbald
en getennist. Tegenwoordig maakt hij
fietstochten, gaat hij eenmaal in de
week naar de fitness en speelt jeu de
boules. “Vroeger gingen we vaak met
de caravan naar het buitenland. Dat
doen we nog steeds, maar we blijven in Nederland want vanwege mijn
fysieke klachten kan ik niet meer zo
lang autorijden”, vertelt hij. Helemaal
stoppen met vrijwilligersactiviteiten
doet hij niet. Piet blijft onder meer het
informatieblad voor KBO Leunen schrijven en wil in de toekomst nieuwe
dingen oppakken. “De deur staat altijd
open”, aldus Piet.
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KG

KG

1400
T/PM

979,-

829,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

180,-

-/-

799,-

GRATIS
BEZORGD!

150,-

GRATIS
BEZORGD!

679,-

Wasdroger / WTW85492NL
• Warmtepomp • A++ • 8 KG
• SelfCleaning Condensor • AllergiePlus programma

Wasmachine / WEB035WPS
• A+++ • 7 KG • 1400 t/pm
• Zuinige, krachtige, onverslijtbare ProfiEco-motor

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

