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Onthulling bijenhotel
Blitterswijck is een bijenhotel rijker. Wethouder Carla Brugman onthulde dinsdag 9 april bij de basisschool St. Annaschool een nieuw bijenhotel die voor biodiversiteit
moet zorgen. De leerlingen kregen die dag ook bezoek van imker Mart Wismans van de Imkersvereniging Regio Venray. Samen vulden zij enkele vakjes van het bijenhotel
in. Het bijenproject ontstond in samenwerking met een werkgroep van de Kerngroep Blitterswijck. Lees op pagina 18 meer over het nieuwe bijenhotel.

Gemeente wil meer grip op plannen
zonneparken
Gemeente Venray wordt overstelpt met plannen voor zonneparken. Om de klimaatdoelen voor 2030 te
halen zijn vijftig grote windmolens of 265 hectare zonnepanelen nodig. Geert Claessens, beleidsmedewerker
energietransitie, sprak tijdens de informatieavond op donderdag 4 april in het gemeentehuis van zo’n
35 aangeboden locaties. “Ze zijn niet allemaal realistisch. We willen meer sturing, een hogere kwaliteit en een
betere spreiding over de gemeente.”
In Venray staat het aansluitstation van Enexis aan de Maasheseweg.
“Dat is een mazzel. Want niet iedere
gemeente heeft zo’n elektriciteitsstation”, zegt Claessens. Hij wees erop
dat veel initiatiefnemers zich daarom
richten op het gebied rondom het
aansluitstation, zoals Smakt waar
plannen zijn voor twee grote zonneparken van ruim 20 hectare. “In het
westen van de gemeente, waar jonge
ontginningsgrond ligt, is ruimte voor
meer grootschalige ontwikkelingen.

De oostkant van de gemeente leent
zich beter voor kleinere projecten”,
meldde Claessens die zei dat grindgat
De Diepeling in Castenray in beeld is
voor een vorm van energieopwekking.
Het aansluitstation van Enexis in
Venray heeft nu nog voldoende capaciteit. “Op de langere termijn is de
infrastructuur te beperkt. We zitten met
Enexis aan tafel om te bekijken hoe de
capaciteit op te voeren is. Daarnaast
moeten we ons meer richten op investeringen in opslag en dragers van

energie. We proberen hiervoor slimme
oplossingen te bedenken.”
De beleidsmedewerker vertelt dat
er weinig mogelijkheden voor windenergie zijn op Venrays grondgebied.
Het grootste deel van de gemeente
Venray valt binnen de radarcirkel van
de vliegbasis in Vredepeel. “Dit legt
vrijwel de gehele gemeente lam. Het
ziet er ook niet naar uit dat hier snel
verandering in komt. Alleen aan de
oostkant zijn er enkele plekken waar
het wel kan.” Hij meldt dat provincie

Limburg geen solitaire windmolens
wil. “De provincie wil er minimaal drie
op een rij. Daarbij moet je rekening
houden met voldoende afstand tot
de huizen. De mogelijkheden zijn dus
beperkt.”
Draagvlak en een eerlijke verdeling
van lusten en lasten zijn belangrijke pijlers voor de gemeente. Initiatiefnemers
moeten een profijtplan voor de
omgeving voorleggen. “Draagvlak is
vanaf de eerste stap heel belangrijk.
Als het in het voorstadium misgaat,
dan is het later in het traject heel lastig
te herstellen”, zegt Claessens.
Ook vanuit de politiek klinkt
vaker de roep om daken op bedrijventerreinen als eerste vol te leggen
met zonnepanelen. Op industrieter-

rein Smakterheide ligt een dakoppervlak van 60 hectare. Volgens
Claessens is dat niet zo eenvoudig.
“Wat op het dak kan, dat hoeft niet
elders. Maar het is lastig om zonnepanelen op daken van derden te
realiseren. Je hebt te maken met
eigendomsverhoudingen of er zijn
verzekeringstechnische belemmeringen of de bouwconstructie is niet
stevig genoeg.” Gemeente Venray
overweegt om zelf mede-eigenaar
te worden van een zonneweide of
windmolen. “We zijn aan het bekijken
of de gemeente zelf deelnemer kan
worden. Ook andere gemeenten zijn
ermee bezig maar we moeten opletten voor mogelijke staatssteun”, zegt
Claessens.
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Twee plannen voor zonneparken in Oirlo
Aan de westkant van het dorp Oirlo zijn twee plannen voor zonneparken. NaGa Solar uit Maastricht is al enkele jaren aan de slag om aan de
Blakterweg, vlak bij snelweg A73, een zonneweide van 4,4 hectare te
realiseren. Quicken Pluimvee wil bij het eigen bedrijf aan Bremmenkamp
een kleiner zonnepark van 1,4 hectare opzetten. Beide plannen werden
gepresenteerd tijdens de informatieavond op woensdag 3 april van dorpsraad Oirlo in gemeenschapshuis De Linde.
De tijd begint te dringen. Komend
najaar is de laatste kans om gebruik
te maken van de halfjaarlijkse rijkssubsidie SDE+ (Stimuleringsregeling
Duurzame Energieproductie) die verdwijnt in de huidige vorm. De nieuwe
Stimuleringsregeling Duurzame
Energietransitie (SDE++) komt ervoor
in de plaats en richt zich meer op CO2besparing in plaats van de opgewekte
energie.
Ruud Derks van NaGa Solar vertelt
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dat haast geboden is. Mocht het zonnepark in Oirlo dit jaar de SDE+ subsidie mislopen, dat gaat het plan
vermoedelijk niet door. NaGa Solar
wilde twee jaar geleden al ruim
10.000 panelen, met een capaciteit
van 3,5 megawatt, aanleggen op een
stuk landbouwgrond ten zuiden van
bedrijventerrein De Blakt. De zonnepanelen krijgen een speciale coating
met als voordeel minder spiegeling en
een betere zoninstraling, meldt Derks,
die zei dat de afgifte van de opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet
geen problemen oplevert. “Dit is een
vrij klein project. De aansluiting op het
elektriciteitsstation is verzekerd.”

Conflict met
buurtbewoners
Het Maastrichtse bedrijf heeft
overeenstemming bereikt met
de grondeigenaar maar kwam in
conflict met twee bewoners aan
Blakterweg. De zonnepanelen zouden
op een hoogte komen van 1,90 meter.
“Daar stoorden de omwonenden zich
aan. We hebben het plan aangepast en
de zonnepanelen komen nu veel lager
te liggen. We planten er een haag
omheen die het hele jaar door groen
blijft, zodat de panelen niet meer te
zien zijn”, vertelt Derks. “Ook komen
de omvormers niet bij de huizen te
staan, maar midden in het veld.”
De omvormers, die ervoor zorgen dat
de opgewekte zonne-energie wordt

omgezet in wisselstroom voor huishoudens, maken lawaai. Hoeveel decibel
kan Derks niet zeggen. Ondanks de
aanpassingen in het plan werd de
impasse met de buurt niet doorbroken. De Venrayse energiecoöperatie
Beepower speelde een bemiddelende
rol door met de buurtbewoners, die
niet bij de informatieavond aanwezig waren, in gesprek te gaan. “Het
project was vastgelopen. Beide families willen nu wel weer praten met
NaGa Solar”, vertelt secretaris Jacques
Lemmen van Beepower. Ruud Derks
spreekt van een voorbeeldproject dat
aandacht besteedt aan de landschappelijke inpassing. Ook wil NaGa Solar
de bewoners van Oirlo laten meeprofiteren van de opbrengst. “Ik denk dat
we er wel uitkomen met de omwonenden. Het draait om een bepaalde
vergoeding. Ze lijken er een slaatje uit
te willen slaan, maar het moet wel

realistisch zijn. Niemand wil zonne
parken vlak bij zijn huis. Maar we
zullen toch iets moeten. Gemeente
Venray zit ook met de handen in het
haar. Wij proberen het netjes te doen,
we zijn geen cowboys”, zegt Derks.

Slechte communicatie
Peter-Paul Colbers woont aan de
Blakterweg recht tegenover het perceel waar de zonneweide gepland
is. Hij kijkt er vanuit zijn woonkamer
op uit en hekelt de slechte communicatie. “Wij zouden er een slaatje
uit willen slaan? Er wordt nauwelijks
met ons gesproken. We horen niets
en worden gekleineerd”, stelt Colbers.
Hij meent dat het terrein ongeschikt
is voor zonnepanelen omdat het aan
twee zijden omzoomd is door een
hoge bosrand. Hij laat foto’s zien
van een zonnige winterdag waarbij
een groot deel van het perceel in de

schaduw ligt. “Het is volksverlakkerij. De gemeente wordt voorgelogen”,
meent hij.
Rob Zanders uit Oirlo, eigenaar van
Green Watts Energy Solutions, heeft
samen met pluimveehouder Niels
Quicken het plan gelanceerd voor een
kleiner zonnepark, met een capaciteit
van 0,9 megawatt, bij het kippenbedrijf
aan Bremmenkamp. Op de plek waar
voorheen kippenstallen stonden komen
zonnepanelen. Het terrein is 1,4 hectare
groot. Het zonnepark neemt ruim
één hectare in beslag en kan naast
285 gezinnen het pluimveebedrijf het
hele jaar door voorzien van energie.
“Omdat de zonnepanelen op het
bouwblok komen, is er geen wijziging
van het bestemmingsplan nodig”, zegt
Zanders die meldt dat het plan bij de
gemeente is ingediend. “Ook voor
ons is het belangrijk SDE-subsidie aan
te vragen.”

Vaag plan voor vijf windmolens in Oirlo
David Huybregts uit Oudenbosch heeft een plan voor het plaatsen van vijf windmolens in Oirlo. De dorpsraad nodigde hem uit om zijn initiatief
toe te lichten tijdens de informatieavond over energieopwekking op woensdag 3 april in gemeenschapshuis De Linde in Oirlo.
Huybregts hield geen presentatie en had de dorpsbewoners ook
weinig te melden. Hij repte over ‘de
gemeente Oirlo’ en vertelt dat de
vijf windmolens voor een opbrengst
zorgen van 21,5 megawatt. “Dat is
megalomaan veel. Dit kan haast
niet”, merkt een bezoeker op. Er worden vragen gesteld over de hoogte
en de beoogde plek van de windmo-

lens. Ook wil iemand weten met wie
hij contact heeft gehad bij gemeente
Venray. Op alle vragen kwam niet of
nauwelijks een antwoord. Een dorpsbewoner vraagt aan Huybregts of hij
wist waarom vrijwel alle plannen voor
windmolens in gemeente Venray zijn
afgeblazen. Dat de radarverstoring
van de vliegbasis in Vredepeel een
groot deel van het grondgebied van

Oirlo ongeschikt maakt voor windturbines, is Huybregts onbekend. Hem
wordt duidelijk gemaakt dat alleen aan
de oostkant van Oirlo, in Molenhoek
en in de richting van Klein Oirlo en
grindplas De Diepeling, er beperkte
mogelijkheden zijn. De bezoekers
worden wantrouwend en willen
weten welke projecten hij al gerealiseerd heeft en voor welke bedrijf

hij actief is. Huybregts reageert
dat hij een eenmanszaak in energie heeft en dat hij nog geen enkel
project op zijn naam heeft staan.
“Als mensenmoeilijk gaan doen,
dan hebben we een probleem”, zegt
hij. Dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen
reageert dat het contact is ontstaan
via gemeente Venray. “We moeten
hier nog eens goed naar kijken.”

Input inwoners voor nieuwe burgemeester
Gemeente Venray wil haar inwoners betrekken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Onder andere via de website van gemeente
Venray kunnen mensen hun mening geven. Burgemeester Hans Gilissen stopt op 1 januari 2020 na een periode van tien jaar als burgemeester van
gemeente Venray.
De Commissaris van de Koning
speelt een rol bij het zoeken naar
een nieuwe burgemeester van
Venray. De gemeenteraad heeft als
taak een profielschets op te stellen. “Dat is een soort functieprofiel
voor de nieuwe burgemeester. In de
profielschets wordt omschreven aan
welke eisen de burgemeester moet
voldoen en welke uitdagingen er
liggen in Venray”, aldus een woord-

voerder van de gemeente.
Voor het opstellen van de de profielschets wil de gemeenteraad weten
wat de inwoners belangrijk vinden.
‘Waar moet de nieuwe burgemeester
zich op richten en welke eigenschappen passen bij de nieuwe burgemeester?’ zijn vragen waar de raad onder
andere input over wil hebben.
Gemeente Venray opent op zondag 14 april haar deuren in het kader

van de bedrijvenronde. Inwoners kunnen tijdens deze open dag ook een
drietal vragen beantwoorden over de
nieuwe burgemeester. Vanaf maandag
15 april tot en met woensdag 24 april
kan dit ook via www.venray.nl
De gemeenteraad verwerkt de
mening van de inwoners in de profielschets die op donderdag 16 mei
tijdens de openbare extra raadsvergadering met de Commissaris

van de Koning wordt besproken.
De Commissaris neemt de profielschets mee en plaatst op basis
daarvan een advertentie. Een eerste gespreksronde met kandidaten
vindt plaats bij de Provincie, daarna
is de gemeenteraad weer aan zet.
Als alles volgens planning verloopt,
komt de gemeenteraad in het najaar
met de aanbeveling voor een nieuwe
burgemeester voor Venray.
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Omwonenden niet blij met plan Work and Stay

Oirlo sceptisch
over komst 250 arbeidsmigranten
Het plan van Work and Stay uit Maasbree voor een campus van 250 arbeidsmigranten aan de Sinnesstraat in
Oirlo, werd maandagavond 8 april met gemengde gevoelens ontvangen. Ruim zeventig buurtbewoners waren
naar Kipster gekomen om het plan van vader en dochter Frank en Lottie van Gerven en hun adviseur Leon Litjens,
oud-wethouder van Horst aan de Maas, aan te horen.

de buurt. De beoogde locatie aan de
Sinnesstraat ligt op 500-meter afstand
van De Walnoot. Het was Litjens niet
bekend. “Maar dat wil niet zeggen dat
ons plan ook niet op draagvlak kan
rekenen”, reageert hij.

‘Het kantelpunt
is bereikt’
Bewoners uit Oirlo en Castenray
vinden dat beide dorpen al ruim
bedeeld zijn met arbeidsmigranten.
“Het kantelpunt is bereikt”, merkt een
bewoonster op. “In Oirlo bestaat ruim
25 procent van de dorpsbevolking
uit arbeidsmigranten. Het is genoeg
voor ons.” Bovendien vinden enkele
Oirlonaren de locatie ongeschikt.
“Er zijn geen goede wegen, geen
verlichting en er is geen openbaar vervoer. Hoe moet het met al die busjes
die de werknemers vervoeren”, vraagt
een bezoeker zich af. Leon Litjens
reageert dat vanaf de locatie vrij eenvoudig bedrijventerrein De Blakt, aan
de overzijde van de A73, te bereiken
is. Een ander bezoeker wijst op fijnstof
en lawaai van de A73. “En er is vlak
bij een vrachtwagenparkeerplaats.
Ik begrijp deze locatie niet.”
Work and Stay kiest voor een
voorzichtige aanpak. Het Maasbreese
bedrijf wil eerst drie bijeenkomsten
met omwonenden houden, voordat
een principeverzoek bij de gemeente
wordt ingediend. Work and Stay richt
zich op buitenlandse werknemers die
hier enkele maanden per jaar, short
stay, verblijven. Op het beoogde ter-

rein vlak bij de parkeerplaats langs de
A73 komt een campus met woonunits
of een groot gebouw, flexhotel, voor
minimaal tien jaar. “We kiezen niet
de goedkoopste oplossing”, zegt Leon
Litjens. “Kwalitatief goede huisvesting
in een prettige omgeving vergroot de
sociale cohesie en vermindert de overlast.” Work and Stay wil tot de zomer

de tijd benutten voor gesprekken met
de buurt. Daarna gaat het plan naar de
gemeente. “Dan start de procedure die
kan wel een jaar duren”, aldus Litjens.
Enkele omwonenden zijn niet
blij met het plan. Een buurtbewoonster merkt op dat De Walnoot aan
de Koepas juist heeft afgezien van
uitbreiding vanwege weerstand uit

Drie plannen in procedure

Veel plannen huisvesting
arbeidsmigranten
Enkele initiatiefnemers hebben zich gemeld bij gemeente Venray met plannen voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. De combinatie Hoex/Maessen, die in Leunen het plan voor de oude melkfabriek na veel
weerstand zag stranden, heeft vier projecten ingediend voor de opvang van 250 arbeidsmigranten op of nabij
bedrijventerreinen.
De meeste plannen zijn door
de gemeente nog niet in behandeling genomen. De initiatiefnemers
wordt geadviseerd eerst met de
omgeving in dialoog te gaan om zo
draagvlak te creëren. Zoals het plan
van Work and Stay, voor een campus van 250 arbeidsmigranten aan de
Sinnesstraat in Oirlo, dat afgelopen
maandag aan de buurt werd gepresenteerd.
Hoex/Maessen wil met
arbeidsmigrantenhuisvesting aan
de slag bij de bedrijventerreinen
De Blakt en Smakterheide in
Venray, in Ysselsteyn en aan de
oostkant van Wanssum. GE Bouw
wil 152 werknemers huisvesten
op industrieterrein Smakterheide.
Ger Camp heeft een plan voor
54 arbeidsmigranten in het voormalige
boerenbondgebouw in Castenray.
Momenteel zijn drie plannen

in procedure. Op Het Roekenbosch
in Blitterswijck wordt het aantal
arbeidsmigranten verminderd van
440 naar 250. Om de overlast voor
het dorp te verminderen gaat Otto
Work Force op Het Roekenbosch het
beheer uitvoeren. Voor Ysselsteyn
zijn momenteel twee plannen in
behandeling. Camping De Zwaluw
aan de Deurneseweg wil uitbreiden
met 144 bedden. Hier verblijven
voornamelijk Poolse seizoenarbeiders
in chalets. De eigenaar van
groepsaccommodatie De Peelhaas aan
de Timmermannsweg in Ysselsteyn
wil het pand verbouwen voor het
huisvesten van 73 arbeidsmigranten.
Het College van B&W heeft het
overzicht met alle plannen naar de
gemeenteraad gestuurd. In de lijst
zijn alleen de grotere initiatieven,
van vijftig plaatsen of meer,
vermeld. Als alle plannen doorgaan,

betekent het een toename van bijna
2.000 opvangplaatsen. Wethouder Jan
Loonen wil geen maximum stellen aan
het aantal. “Er werken in de gemeente
vier- tot vijfduizend arbeidsmigranten.
In theorie zouden we dan in Venray
ook net zo veel bedden moeten
hebben”, zegt hij. “Dit is een groslijst
van plannen die bij de gemeente zijn
aangemeld. Ze passen binnen het
kader dat we gesteld hebben. Maar
ik verwacht niet dat ze allemaal door
zullen gaan.” Loonen meldt dat alle
plannen voor meer dan vijftig plaatsen
door de gemeenteraad moeten
worden goedgekeurd. “Het is niet aan
mij om een plan tegen te houden.”
Hij wijst erop dat de economie volop
draait en de vraag naar personeel
groot is. “Maar we moeten ons ook
niet gek laten maken. Er komen ook
weer mindere tijden aan en dan zal de
behoefte vanzelf weer afnemen.”
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Veel impact
Een andere buurtbewoonster is
boos op de gemeente. “Onze buurt is
heel flexibel. We hebben nooit problemen gemaakt met De Walnoot. Daarom
denkt de gemeente dit plan door te
drukken omdat wij toch niet klagen.
Maar het kantelpunt is inderdaad
bereikt. Het is voor ons genoeg.” Litjens

zegt begrip te hebben voor de reacties.
“Ik snap dat dit plan veel impact heeft.
Wij gaan proberen alle zorgen weg te
nemen.” Hij zegt toe alle opmerkingen te verwerken in een conceptplan
dat eerst weer aan de buurt wordt
voorgelegd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met modelvliegclub
De Pioniers die voor haar voortbestaan
vreest aan de Sinnesstraat. “Als het
gebouw te hoog wordt, dan komt na
45 jaar een einde aan ons modelvliegveld”, vreest secretaris Hans Heldens.
Dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen
spreekt van ‘een half plan’. “Dit is
alleen short stay. Arbeidsmigranten die
hier langer verblijven moeten ook een
kans krijgen. Want zij gaan de concurrentie aan met dorpsbewoners voor
goedkope huurwoningen. Dit legt een
grote druk op de woningmarkt. Ik wil
vooraf een harde toezegging. Anders
worden Oirlo en Castenray het kind van
de rekening.” Een ander verwijt is dat
de arbeidsmigranten niets besteden
in beide dorpen omdat er geen supermarkt is. “De gemeente moet aan het
welzijn van de inwoners denken, niet
aan de welvaart van ondernemers”,
merkt een Oirlonaar op.
Wethouder Jan Loonen hoort achter in de zaal de discussie aan. Hij
mengt zich er niet in. “Ik vond het
een prima bijeenkomst. Veel vragen
zijn gesteld”, reageert hij na afloop.
“Enkele inwoners zeggen genoeg is
genoeg. Ik vind dat lastig te bepalen. Het probleem speelt in de hele
gemeente Venray en we willen de pijn
verdelen door een zo goed mogelijke
spreiding van arbeidsmigranten.”
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Ouderinitiatief HB-school Venray

Campagne voor hoogbegaafdenonderwijs
Het ouderinitiatief HB-school Venray startte deze week een campagne om in Venray voltijds hoogbegaafdenonderwijs van de grond te krijgen. Volgens de initiatiefnemers is er in de regio Noord-Limburg dringend
behoefte aan geschikt onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, omdat de provincie Limburg slechts een school
voor deze doelgroep telt.

Frank en Sandra Kusters, de
initiatiefnemers uit Venray, hebben
zelf drie hoogbegaafde kinderen van
4, 6 en 8 jaar. Dagelijks ervaren zij de
frustraties van hun eigen kinderen
die tegen problemen aanlopen,
omdat ze zich moeten aanpassen
aan het reguliere basisonderwijs.
De kinderen van Frank en Sandra
staan op een wachtlijst voor
hoogbegaafdenonderwijs op een
school buiten de regio. “Doordat het
nog minstens anderhalf jaar duurt
voordat de kinderen daar misschien
terecht kunnen, dreigen onze kinderen
op school vast te lopen. Onze oudste
dochter, die in groep 5 zit, wilde rond
de kerstvakantie niet meer naar school,
omdat ze alle lesstof al beheerste.
Toen hebben we met de school en
hulp van specialisten alle zeilen bij
moeten zetten. Het is de vraag of dat
in groep 6 nog zo gaat lukken. Bij onze
andere twee kinderen zien we nu veel
vergelijkbare signalen.”

‘Leerhonger’

Ontdek
Greenport Venlo!
Van 12.00 tot 16.00 uur
Innovatoren
St. Jansweg - Venlo
Programma op www.greenportvenlo.nl

Zondag
14 april
2019

Volgens Frank en Sandra is
passend onderwijs voor hoogbegaafde
kinderen erg belangrijk omdat
hoogbegaafde kinderen veel bredere
en diepere interesses hebben
dan de lesstof van een reguliere
school kan bieden. Daardoor
krijgen deze kinderen continu
‘leerhonger’. “Daarnaast hebben
ze gelijkgestemden om zich heen
nodig om echt zichzelf te kunnen
zijn en zich prettig te kunnen voelen
op school. Veel hoogbegaafden
moeten zichzelf iedere dag aanpassen
aan hun omgeving. Dit aanpassen
is niet gezond en kan voor grote
problemen zorgen, zoals depressie en
faalangst.”

Tussen 15 en 35
kinderen in Venray
De Venrayse initiatiefnemers
voeren daarom campagne om een
school voor hoogbegaafde kinderen
van de grond te krijgen. “Naar
schatting van experts hebben tussen
de 15 en 35 kinderen in Venray
baat bij onderwijs dat gericht is op
hoogbegaafde kinderen. Maar dat zijn
twee klassen en dat is te weinig om
kwalitatief goed onderwijs te geven.

Met vier klassen binnen een school
zijn de ontwikkelingsverschillen
in de klas niet zo groot. Daarnaast
kunnen de leerkrachten binnen het
team beter ideeën uitwisselen.”
Om vier klassen te vullen, probeert
het ouderinitiatief HB-school Venray
een samenwerkingsverband op
te zoeken met de regio. Venrayse
basisscholen vallen onder het
Samenwerkingsverband NoordLimburg, dat opgedeeld is in drie
regio’s: Noord (Mook en Middelaar,
Gennep en Bergen), Midden (Venray,
Horst aan de Maas en Peel en Maas)
en Zuid (Venlo en Beesel). Daarom
zijn Frank en Sandra op zoek naar
gezinnen uit deze gemeentes.
Toch zijn ze er nog niet over uit waar
de school moet komen. “Venray ligt
op ideale afstand tussen bestaande
HB-scholen in. Maar vooral voor
de gemeente Peel en Maas is dat
niet ideaal. Zij liggen dichter in de
buurt van Extralent in Blerick, een
bestaande school voor hoogbegaafde
kinderen, maar die neemt geen
leerlingen aan van buiten Venlo.
Er zijn discussies gaande over wat de
beste oplossing hiervoor is.”
Inmiddels hebben dertig gezinnen
en ruim tien professionals laten
weten het initiatief te ondersteunen.
Deze gezinnen komen tot nu toe uit
Venray, Horst, Boxmeer en Bergen.
“Onze schatting is dat het in totaal
om veertig tot vijftig kinderen gaat
in de gezinnen die zich nu gemeld
hebben en aangeven dat ze behoefte
hebben aan zo’n school.” Ook kreeg
het initiatief hulp aangeboden
van HB-coaches, bestaande
HB-scholen, jeugdzorgprofessionals
en leerkrachten met HB-ervaring.
Er wordt nog gezocht naar een goede
manier om alle aangeboden hulp
in te zetten. Als ouders willen Frank
en Sandra zich niet bemoeien met
de wervingsprocedure voor leraren.
“Het staat leraren vrij om hun
interesse te tonen. Dit geldt ook voor
ouders, want we zoeken nog steeds
naar ouders die onze campagne
ondersteunen. Hoe meer gezinnen
we bereiken, die deze hulp kunnen
gebruiken, hoe beter.”
Ouders kunnen zich aanmelden
of informatie opvragen via
www.hbschoolvenray.nl

Kinderen in Leunen
vinden granaat
Een groepje spelende kinderen uit Leunen ontdekte donderdag
4 april na schooltijd een explosief tussen een hoop zand, die door
graafwerkzaamheden op het dorpsplein in Leunen was ontstaan.
De kinderen brachten de granaat naar hun school De Meent en legden
het object daar op een bankje.
Volgens directeur Karin Buskens
van basisschool De Meent in Leunen
zijn de kinderen na het vinden van
de granaat de school binnengegaan
om de nog aanwezige leerkrachten
over hun granaat te vertellen. Toen
is de politie meteen gebeld en
de Explosieven Opruimingsdienst

Defensie (EOD) erbij gehaald.
Iedereen die nog in het schoolgebouw
aanwezig was, dienden het pand te
verlaten. Er bleek nog een pin in de
handgranaat te zitten. De school lastte
een bijeenkomst van het ouderpanel,
die donderdagavond nog in De Meent
zou plaatsvinden, af.
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Afbouwplan

Minder huisjes gesloopt bij Het Roekenbosch
Op vakantiepark Het Roekenbosch hebben 24 huisjeseigenaren ervoor
gekozen om hun huisjes voorlopig te blijven inzetten voor recreatief
gebruik. Zij gaan niet akkoord met het voorstel van de gemeente om het
te verkopen waardoor er minder dan de geplande 120 huisjes gesloopt
worden. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van het college van B&W.
Op dinsdag 12 februari ging de
gemeenteraad akkoord met een
afbouwplan van Het Roekenbosch.
Dit plan houdt in dat er tot 2029
57 huisjes, waarvan 9 reserve zijn,
ingezet blijven voor de huisvesting
van 250 arbeidsmigranten. Ook blijven
er 44 woningen beschikbaar voor
woonurgenten. Dit zijn onder meer
jongeren uit Blitterswijck en personen
die op dit moment permanent op het
park wonen. Het plan is dat in 2029 de
laatste huisjes gesloopt worden.

Drie overeenkomsten
Enkele eigenaren van de
24 huisjes hebben meerdere huisjes
in bezit. Zij verwachten door de
verhuur meer opbrengsten te generen
dan door het te verkopen. Naar
verluidt is de huisjeseigenaren een
bedrag aangeboden tussen de 50
en 60 procent van de WOZ-waarde.
De gemeente laat in de brief ook
weten dat het winkeltje op het park
voorlopig open blijft.

Voor het afbouwscenario moeten
een drietal overeenkomsten gesloten
worden. Een daarvan is tussen
Gemeente Venray, Het Roekenbosch
en Wonen Limburg voor de verhuur
en beheer van de 44 woningen voor
woonurgenten.

Handhaving
Een tweede overeenkomst wordt
gesloten tussen arbeidsbemiddelaar OTTO, Gemeente Venray en Het
Roekenbosch over de verhuur en
het beheer van 57 woningen voor
de huisvesting van 250 arbeids
migranten. Een laatste overeenkomst
wordt gesloten tussen Gemeente
Venray en Het Roekenbosch over de
afbouw van het park gedurende de
resterende tijd van erfpachtovereenkomst die in 2029 afloopt. De verwachting is dat maandag 15 april
een handtekening gezet wordt onder
de afspraken. Gemeente Venray laat
weten dat er voor het opstellen van
de overeenkomst provincie Limburg

financieel heeft geholpen bij het
inschakelen van juridische en notariële bijstand.
Gemeente Venray en het
vakantiepark laten weten dat ze
handhavend optreden wanneer

de 24 huisjes die voor recreatieve
doeleinden worden gebruikt, anders
ingezet gaan worden. De verwachting
is dat de overige huisjes binnen een
jaar gesloopt gaan worden. Verder
laat het college weten dat er een

klankbordgroep wordt ingesteld
waarin OTTO, Wonen Limburg en
vertegenwoordiging van omwonenden
en andere belang hebben zitting in
hebben. Het doel hiervan is om de rust
te bewaren op en rondom het park.

Woningen voor arbeidsmigranten

Opening Mobile Home
Parc Venray
Wethouder Loonen en Gedeputeerde Teunissen openden vrijdagmiddag 5 april het Mobile Home Parc Venray
(MHP Venray), dat woonruimte biedt aan maximaal 240 arbeidsmigranten. De mobiele woningen bevinden zich
op de Hulst in Oostrum.

Sinds 1967 zijn wij een naam in de land- en
tuinbouwmechanisatie. Enerzijds zijn wij een
landbouwmechanisatiebedrijf welk dealer
is van diverse A-merken en anderzijds zijn
we producent van COENDERS speciaal
machines welke met name worden ingezet
in de land- en tuinbouw en de plantenkwekerij. Meer info kunt U vinden op onze
website: www.coenderslottum.nl
Wegens versterking van ons team zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de volgende functie:

Leerling monteur BBL (m/v)
Tractoren en landbouwwerktuigen
Als BBL’er werk je in de praktijk en volg je op school een opleiding
richting landbouwmechanisatie.
Wanneer jij geïnteresseerd bent in landbouwmachines
en wilt doorgroeien in de landbouwmechanisatie,
dan zijn wij op zoek naar jou.
Wij vragen:
• mbo niveau 2, 3 of 4;
• inschrijving voor
BBL landbouwmechanisatie;
• passie met landbouwmachines in de
ruimste zin van het woord.

Het terrein van ruim 2 hectare,
in de zuidwesthoek van Oostrum, is
eigendom van gemeente Venray. Het
bungalowpark is een initiatief van
KAFRA Housing dat voortkomt uit
OTTO Work Force. MHP Venray bestaat
uit zestig volledig uitgeruste, ruime
en energiezuinige Mobile Homes die
gericht zijn op het korte verblijf van
arbeidsmigranten. De woningen,
die voorzien zijn van zonnepanelen,
beschikken over een open keuken,
gezamenlijke woonkamer en een

eigen tuin. De campus heeft groenvoorzieningen, ontspanningsfaciliteiten en 150 parkeerplaatsen.

ET-regeling
Volgens Frank van Gool, CEO van
OTTO Work Force bedraagt de wekelijk huurprijs tachtig tot negentig euro.
“Dit wordt bij de medewerkers conform de ET-regeling (dubbele woonlasten) op het brutoloon ingehouden,
zodat de arbeidsmigranten circa zestig
euro per persoon per week betalen.”

Voordat KAFRA Housing het plan
voortzette, vond er een informatieavond voor buurtbewoners plaats.
Daarna is er een klankbordgroep
samengesteld die elke twee maanden vergaderde over de komst van het
bungalowpark voor arbeidsmigranten.
Van Gool meldt dat de partij in
gesprek is met diverse gemeentes
om Mobile Homes te realiseren voor
arbeidsmigranten. Voor Mobile Homes
in Venray zijn er verder nog geen concrete plannen.

Wij bieden:
• een leerzame werkplek in een klein en prettig teamverband;
• een gedegen opleiding bij een merkgerichte bedrijfsschool,
(indien Niv. 4 bij Aeres Tech);
• goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• mogelijkheid tot behalen T-rijbewijs;
• een afwisselende en uitdagende baan bij een gerenommeerd bedrijf.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen te sturen naar:
COENDERS LOTTUM B.V. Horsterdijk 96a, 5973 PR Lottum
Of per e-mail: p.bouten@coenderslottum.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt absoluut niet op prijs gesteld!
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Jarenlange voorbereiding

Opening gemeenschapshuis Blitterswijck
Na jaren voorbereiding wordt op zaterdag 13 april het vernieuwde en
uitgebreide gemeenschapshuis van Blitterswijck in gebruik genomen. Een
afgevaardigde van de jongeren en de ouderen onthullen om 19.00 uur
gezamenlijk de naam en het logo.
Ruim tien jaar geleden werden,
op initiatief van de Dorpsraad en de
Stichting Gemeenschapshuis, de eerste
stappen gezet voor een accommodatieplan in Blitterswijck. De directe
aanleiding voor dit initiatief was het
tekort op de exploitatie van het bijna
65 jaar oude gemeenschapshuis
aan het dorpsplein. Toen in 1985 de
oude kleuterschool vrijkwam, heeft
Stichting gemeenschapshuis deze
accommodatie, Het Honk, regelmatig
aangepast voor peuterspeelzaalwerk,
de kinderopvang en uiteindelijk voor
een jongerencentrum en een activiteitenruimte voor KBO Blitterswijck.
Het resultaat van deze
inspanningen was een versnippering
van accommodaties op twee locaties
en hoge exploitatielasten. Tevens
voldeden beide accommodaties
niet meer aan de veranderende
wensen van de verenigingen en
activiteitengroepen. Daarbij speelde
ook een rol dat gemeente Venray haar
dorpen stimuleert te investeren in een
gemeenschapshuis dat kostendekkend

is. De werkgroep begon daarom met
de opzet van een accommodatieplan
dat voorziet in de veranderende
behoeften aan accommodaties
en voldoet aan de eis van een
kostendekkende exploitatie.

Samenwerking
Verenigingen
De werkgroep heeft aandacht
besteed aan een gezamenlijk beeld op
de toekomst van het gemeenschapshuis in Blitterswijck. Alle huidige en
toekomstige wensen van verenigingen
en initiatiefgroepen dienden een plek
te krijgen in het accommodatieplan.
Na jaren van puzzelen en onderzoek
naar de verschillende varianten is dat
gelukt met het plan voor aanpassing
van het oude gemeenschapshuis. Alle
verenigingen, van jong tot oud, zijn
in het vernieuwde gemeenschapshuis
ondergebracht.
De bovenkamer is omgebouwd
tot een ruimte voor vergaderingen
en themabijeenkomsten. De kamer is

Op zoek naar
een leuke baan?
Wij zijn op zoek naar:

Allround medewerker
potplantenkwekerij
Regio Horst | Fulltime
Ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur
In deze functie ben je allround inzetbaar binnen het bedrijf.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Heftruckwerk
• Inpakken en klaarmaken van bestellingen
• Sorteerwerk
• Oppotwerkzaamheden

J. Heijnen Potplanten B.V. is een moderne potplantenkwekerij.
Zij produceren een groot assortiment groene kamerplanten
op 2 locaties in America. Kwaliteit, klantvriendelijkheid,
innovatie en ambitie zijn de sleutelwoorden. Het team
bestaat uit ca. 20 medewerkers. Wil jij hierbij aansluiten?

Interesse? Whatsapp of bel met
Sabrina Snellen via 06-55415170

De kracht van samenwerken
AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | horst@ab-werkt.nl

door het aanbrengen van een lift ook
voor rolstoelgebruikers toegankelijk.
Het podium is door het aanbrengen
van een flexibele geluidsdichte wand
apart te gebruiken van de zaal. De zaal
heeft ook een verandering ondergaan
en is voorzien van een digitale geluiden lichtinstallatie. De jongeren kunnen
in hun nieuwe DIM-ruimte meer
activiteiten organiseren. De ruimte is
geluiddicht geïsoleerd en beschikt over
een klein flexibel podium. Het nieuwe
hart van het gemeenschapshuis is de
Huuskamer. Door de oude bierkelder
te gebruiken, werd het mogelijk om
hier een verzinkbaar biljart te plaatsen.
De Huuskamer moet de centrale

ontmoetingsplek worden en krijgt een
directe toegang tot een terras aan het
Plein.

Steun gemeente
en provincie
Het nieuwe gemeenschapshuis is
er gekomen door de samenwerking
van verenigingen en dankzij de inzet
van vrijwilligers. Duizenden uren
hebben bijna honderd vrijwilligers
gestopt in de voorbereidingen, de
sloopwerkzaamheden tot en met
het installeren van de licht- en
geluidsinstallatie en het installeren van
het verzinkbare biljart.

Het nieuwe gemeenschapshuis
staat er onder meer dankzij bijdragen van Gemeente Venray en provincie Limburg. Zij hebben onder meer
mogelijk gemaakt dat er een gemeenschapshuis staat dat voldoet aan de
maatschappelijke behoeften van
Blitterswijck en aan de eisen op het
gebied van duurzaamheid.
Na de onthulling wordt een
kunstwerk onthuld. Dit is gemaakt in
opdracht van een werkgroep met de
familie van de overleden architect en
verenigingsman Wilbert Ingenpass.
Na de openingshandelingen start om
21.30 uur het feest met muziek van
Afslag 7.

Te weinig animo

Baas van Venray stopt
Het evenement Baas van Venray, dat dit jaar op zaterdag 18 mei bij de eerste winnaar Heide zou plaatsvinden, gaat opnieuw niet door. De organisatie heeft laten weten definitief de stekker eruit te trekken.
Heide zou vorig jaar ook al de
plek vormen voor de tweede editie, maar vanwege te weinig animo
werd het afgeblazen. Dit jaar bleken
er opnieuw te weinig deelnemers te

zijn, ondanks dat het evenement verplaatst was naar zaterdag 18 mei.
Baas van Venray is een wedstrijd
waarbij minimaal vijf mannen of vijf
vrouwen woonachtig in hetzelfde drop

of wijk het tegen elkaar opnemen. Er
komen onder andere spellen aan bod
waarbij kracht, snelheid, samenwerken, inzicht, kennis en behendigheid
goed van pas komen.

Jaarlijkse collecte Goede
Doelen Venray
Goede Doelen Venray organiseert van dinsdag 23 april tot en met maandag 29 april de jaarlijkse collecte
in Venray. Alle inwoners ontvangen in de week vóór 23 april een brief in de brievenbus, waarin ze kunnen
aangeven welke goede doelen ze willen steunen en voor welk bedrag.
De inwoners van Venray kunnen kiezen voor een machtiging of
voor de schenking van een contant
bedrag in de bijgevoegde retourenvelop. Een week later halen de collectanten de envelop weer op.
De collectant is te herkennen aan de emmer die voorzien
is van het logo van Goede Doelen
Venray. De collectant kan zich legitimeren met een ID-kaartje van

Goede Doelen Venray. De envelop kan ook tijdens de collecteweek
afgegeven worden bij de Rabobank,
Schouwburgplein 13. De goede doelen
die deelnemen in Venray: Nederlandse
Hartstichting, Longfonds, Nederlandse
Rode Kruis, KWF Kankerbestrijding,
Hersenstichting, Nederlands
Brandwondenstichting, Nierstichting,
Alzheimer Nederland, Epilepsiefonds,
Reuma Nederland, Amnesty

International, Prinses Beatrix
Spierfonds, Nationaal fonds kinderhulp, Maag Lever Darm stichting,
MS fonds en het fonds Verstandelijk
Gehandicapten.
De vorige collecte in 2018 was
een succes. Zo’n 300 collectanten gingen op pad om voor zestien landelijke goede doelen geld
in te zamelen. In totaal is toen ruim
77.000 euro opgehaald.
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Rotonde op onveilige
kruising Noordsingel
De aanleg van een rotonde moet een einde maken aan de onveilige situatie op de kruising Noordsingel-St.
Jozefweg in Venray. De werkzaamheden gaan maandag 15 april van start en duren drie maanden.
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Verzonnen door Antosia Olszak

Naomi nieuwe
naam onderwijsrobot
Naomi is de nieuwe naam van de onderwijsrobot van het Raayland
College. De naam werd, na een oproep tijdens het Open Huis van het
Raayland College in december, verzonnen door Antosia Olszak (12). De
onderwijsrobot ondersteunt leerlingen bij het leerproces.

De Noordsingel wordt in deze
periode afgesloten voor alle verkeer.
De kruising Noordsingel-St.Jozefweg
is een van de meeste onveilige oversteken in Venray. Er gebeuren veel
verkeersongevallen waarvan sommige
met een dodelijke afloop waren.
De lokale partij inVENtief, inmiddels opgegaan in Venray Lokaal,
diende tijdens de behandeling van de

voorjaarsnota in juli 2017 een motie
in om onderzoek te doen naar een
veiligere oversteek. De motie werd
met een unanieme raadsmeerderheid aangenomen. Fractievoorzitter
Tino Zandbergen vond de weginrichting onduidelijk. Vooral de fietsoversteekplaatsen die dagelijks door veel
schoolgaande kinderen uit de wijk
Brabander, die naar Landweert of de

Petrus Bandenschool gaan, worden
gebruikt. Ook komen op dit kruispunt
automobilisten geregeld met elkaar in
botsing.
De toenmalige verkeerswethouder
Ike Busser liet al direct weten dat een
rotonde wellicht de beste oplossing is.
Het College van B&W nam in de begroting van 2018 een bedrag van 523.250
euro op om de rotonde te realiseren.

Brand crematorium
Boschhuizen
De brandweer rukte zaterdag 5 april uit voor een brand in het crematorium Boschhuizen in Oostrum. De melding kwam rond 17.45 uur.
Volgens woordvoerder Ria Luichies
van coöperatie DELA ontstond er op
dat tijdstip rookontwikkeling bij de
crematieoven, waardoor de brandmelder geactiveerd werd. “Wanneer zoiets
gebeurt treden direct allerlei veiligheidsmaatregelen in werking. Denk
daarbij aan een melding bij brandweer
en politie, maar ook aan het stopzetten
van het crematieproces en ontruiming
van het gebouw.” De hulpdiensten
waren snel ter plekke. De brandweer
constateerde na ongeveer tien minuten dat alles onder controle was en
gaf toestemming het crematieproces
te hervatten. Op het moment van de

calamiteit was de uitvaartdienst al
afgelopen. De 140 gasten bevonden
zich in de koffiekamer aan de andere
zijde van het gebouw. Zij hebben met
de tien aanwezige medewerkers het
pand verlaten. Volgens locatiemanager
Benny Steijvers reageerde iedereen
rustig en met begrip. Steijvers: “We
waren blij dat de hulpdiensten zo snel
ter plekke waren. Gelukkig waren er
geen gewonden en kreeg de brandweer alles in de ovenruimte direct
onder controle. Zo’n calamiteit is wel
heel vervelend voor de nabestaanden.
Terugkijken op een mooi afscheid is
heel belangrijk. Het helpt bij het ver-

werken van het verdriet en om daarna
de draad van het leven weer op te
pakken. Het is jammer dat we het verblijf in de koffiekamer op deze wijze
moesten inkorten.” De nabestaanden
reageerden begripvol op de situatie en
het handelen van de hulpdiensten.
Inmiddels is het onderzoek waardoor de calamiteit is ontstaan, afgerond. De ovenleverancier constateerde
dat dit een eenmalig incident betrof
en er geen directe schade aan de
installatie is ontstaan. Het crematorium heeft op maandag 8 april, na
inspectie van de leverancier, alle activiteiten weer kunnen hervatten.

Logistieke hotspots

Venlo-Venray op plek twee
Regio Venlo-Venray is van plek drie naar plek twee gestegen op de ranking voor logistieke hotspots in
Nederland. Daarnaast werden ze uitgeroepen tot winnaars op het gebied van crossborder e-fulfilment. Dat werd
bekend tijdens de uitreiking op donderdag 4 april in Weert.
In het verleden wist de regio
Venlo-Venray wel al zeven keer de
eerste plaats voor zich op te eisen.
De overwinning ging dit jaar naar
Tilburg-Waalwijk, dat voor het eerst in

dertien jaar de beste was. Er werken in
de provincie Limburg 64.000 mensen
in logistieke functies. Regio VenloVenray wist op het gebied Corssborder
fulfilment, de afhandeling van orders

van webshops, wel de meeste
stemmen te behalen. De verkiezing is
een initiatief van logistiek.nl waarbij
een panel logistieke experts hun
stemmen uitbrengen.

“Ik had een vriendin die Naomi
heet. Daarom heb ik deze naam
ingestuurd”, vertelt Antosia. Zij zit
zelf in groep 8 van de Krokodaris en
begint volgend jaar op het Raayland
College. Onder toeziend oog van
brugklas BR1R heeft Antosia samen
met haar moeder de prijs in ontvangst genomen. Ben Scholten,
docent van het Raayland College,
heeft samen met de robot de prijsuitreiking voorbereid. Robot Naomi
deed het woord en zij bedankte
Antosia voor haar nieuwe naam.

Daarna liet de Robot zien wat ze
allemaal kon, zoals Frans spreken,
zelfstandig gaan zitten en staan en
dansen.
Sinds oktober is de onderwijsrobot actief op het Raayland College.
Het moet ondersteuning bieden aan
leerlingen. De robot kan verschillende dingen zoals voor de klas een
interactieve presentatie geven of een
quiz spelen. Leerlingen kunnen ook
zelf met de onderwijsrobot aan de
slag om te leren programmeren en
zo de robot nieuwe dingen te leren.
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As dien mooder sterft
en diene pap lang geleeje
hoop dan det ze eur leefde erfs
want “kind” zien is noow verleeje...
Op zondag 7 april 2019
overleed in de leeftijd van 91 jaar

Annie Clevers - van den Bercken
echtgenote van

Sret Clevers †
mam en schoonmoeder van
Riet
Jeanne en Jan
Jos en Liesbeth
Hans en Kathy
oma van
Judith en Leon, Jolanda en Rex, Janita en Hans,
Monique en Mark, Linda en Sjoerd, Sjors en Gonnie,
Luuk en Anne, Kimmy en Erik, Effendy en Jurryt,
Rowan en Bianca, Charlotte, Rowi, Wessel
oma “koekoek” van
Dion, Mika, Glenn, Raf, Lorenzo, Juulke,
Siem, Tess, Lieke †, Bram, Jonne, Senna
Correspondentieadres:
Burgemeester van Leentstraat 88, 5971 AK Grubbenvorst
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 13 april om 10.30 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, Maasbree.
Aansluitend zullen wij als gezin, mam naar het crematorium
begeleiden.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag van 19.00 - 19.45 uur
in afscheidscentrum Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

Leven is vast willen houden
en toch loslaten…
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn, delen wij u mede
dat wij afscheid hebben genomen van onze lieve zus en tante

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan
moe en oud,
bid je dat God haar halen zal
juist omdat je van haar houdt.
Na een mooi leven is op 97-jarige leeftijd overleden
ons moeder, schoonmoeder en omi

* Horst, 3 oktober 1921

† Horst, 3 april 2019

Weduwe van Jan Litjens
Truus en Mart
Annie en Jac
Jan en Lieny †
Ger en Petra
Wilma en Ger
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Reulsweg 12, 5961 PN Horst
De uitvaart heeft op woensdag 10 april plaatsgevonden.

Omi Litjens-Hanssen
Lieve Omi, bedankt voor alles. We gaan je missen.
Namens alle klein- en achterkleinkinderen
Martine & José
Lisa en Tygo

Linda & Remko
Jody en Ryan

Correspondentieadres: Venrayseweg 69, 5961 AE Horst
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 12 april
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H. Fabianus
en Sebastianus te Sevenum. Aansluitend begeleiden we haar
in kleine kring naar het crematorium.
Door is op haar eigen kamer (1016) in Sevenheym.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen op donderdag 11 april
van 18.30 tot 19.30 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage voor Stichting Vrienden
van Sevenheym. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig in de kerk.
Onze dank gaat uit naar alle hulpverleners
die zo liefdevol voor Door hebben gezorgd.

Verse asperges te koop.
Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Te koop grote gebruikte beuken
eettafel 240x100. Zelf ophalen.
Prijs 200€. Tel. 06 21 11 21 76.

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.

Allerlaatste verkoop alleen op
vrijdag 12 april hand-, voet, been
verzorgingsproducten, teenslippers en
nog meer. Bijna alles voor 1 en 2 €,
Stationsweg 139, Venray.

Dankbetuiging

De overweldigende
belangstelling en deelneming
welke wij hebben mogen
ervaren bij het overlijden
van mijn echtgenote
en moeder

Namens allen die haar lief waren:
Familie Van den Heuvel
Familie Hermans

Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.

Te koop! Ruim en instap-klaar
appartement (100 m2) centrum Horst.
Op de 3e etage gelegen, 2 balkons.
06 51 94 03 52.

& Junior

Arjan & Gemmy

Zij overleed voorzien van het H. Sacrament der Zieken
in de leeftijd van 97 jaar.

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.

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

Susan
Yvonne

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.

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

Patricia & Dirk
Sanne, Maud, Lars en Koen

Jan Hermans †

Sevenum, 8 april 2019

11 april 2019
50 jaar getrouwd!

Mia Litjens - Hanssen

Door Hermans - van den Heuvel
echtgenote van

Hay en Ria
Craenmehr

Doortje Buijssen - van Asten
hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun
en troost welke wij hierdoor hebben ondervonden.
Het heeft ons bijzonder gesterkt dat u zich allen zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.
Zij zal voor altijd in onze herinnering blijven voortleven.
Jacques en Suzanne

Nelipak Venray is op zoek naar parttime
productiemedewerkers. Meer info?
Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 03 66 75.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Horst, 11 april 2019

Voor al uw dakwerkzaamheden
Alle maten Taxus Baccatta
vanaf € 0.80 info Peter Driessen
06 16 16 53 04 www.buxus-taxus.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Te huur opslagruimte 7.60mx7.60m
met 2 sectionaal deuren, hoogte
2.40m. Meterik 06 43 82 74 67.

T 0478 533702 • M 06 54366249

Voor alwoonruimte
uw dakwerkzaamheden
Zoek tijdelijke
wegens
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.N
overplaatsing werk. Vrouw met vaste
T 0478 533702 • M 06 54366249
baan. 06 19 40 01 12 bgg graag
bericht achterlaten.
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
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GEPLUKT Annemarie van Kruijssen
gewerkt bij Rubicon Jeugdzorg en sinds
deze maand ben ik begonnen bij BMC,
een onderzoeks- en adviesbureau dat
opdrachten uitvoert in de publieke
sector. Ik ben daar adviseur sociaal
domein”, zeg ze.

Vrijwilligerswerk

Ze groeide op in Eede in de provincie Zeeland, maar kwam later terecht in Utrecht, Rotterdam, Wageningen en Aardenburg, maar inmiddels woont
ze al zestien jaar in Leunen. Ze heeft een grote passie voor paarden en is onder meer actief als voorzitter van de dorpsraad in Leunen. Deze week wordt
Annemarie van Kruijssen (57 jaar) geplukt.
verhuisde Annemarie met haar gezin
van Aardenburg, gelegen in ZeeuwsVlaanderen, naar Leunen. “Ik nam
twee paarden mee. Dat werden er
uiteindelijk dertien”, lacht ze. “Dat werd
een beetje veel van het goede.
Er kwamen toen ook veel mensen over

“Als ik ‘s morgens opsta, ga ik
meteen naar de paarden. Ook als ik
‘s avonds weer thuis kom, is dat het
eerste wat ik doe”, vertelt Annemarie.
Het mag duidelijk zijn dat de zorg
voor haar paarden een belangrijke
plek inneemt in haar leven. In 2003

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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de vloer voor de verzorging en het
rijden van de paarden. Nu heb ik er
nog zes, waarvan er twee van mezelf
zijn en rest van vriendinnen. Het is
altijd een droom van me geweest
om paarden aan huis te hebben”,
vertelt Annemarie.
Hoe kwam Annemarie na een
aantal omzwervingen in Leunen
terecht? “We wilden dichter in de
buurt van de familie van mijn man
wonen, die ook in deze streek
wonen. Daarnaast wilde mijn man
Antoon een huis ‘waar hij omheen
kan lopen’. Nou, dat is beide goed
gelukt”, vertelt Annemarie terwijl ze
uitkijkt over de uitgestrekte weides
van het buitengebied in Leunen.
Toch was de stap in eerste instantie
niet makkelijk. “Onze zonen, Adriaan
(29) en Willem (31), hebben het ons
in eerste instantie, als pubers, kwalijk
genomen. Ze hadden het goed naar
hun zin in Aardenburg, hadden daar
vrienden en wij verhuisden naar een
plek waar ze niemand kenden”, vertelt
Annemarie. Dat gevoel was vanaf het
moment dat ze in Leunen gesetteld
waren, snel verdwenen. De manier
waarop ze werden opgevangen,
herinnert Annemarie zich nog goed.
“De vorige bewoners organiseerden
een welkomstmiddag. Er was koffie
en vlaai en we konden meteen met
iedereen kennis maken. Dat was heel
fijn”, aldus Annemarie. Ook Willem
en Adriaan vonden snel hun draai.
Willem werd actief bij de scouting en
Adriaan werd lid bij de voetbalclub.

“Ze hebben hier nog altijd vrienden en
komen nog regelmatig terug, gelukkig
is het dus allemaal goed gekomen.”

Welkom in Leunen
Nadat Annemarie eerst twee
jaar op de Sociale Academie in
Rotterdam gestudeerd had, verhuisde
ze naar Utrecht. Daar studeerde ze
andragologie. “Die opleiding bestaat
inmiddels niet meer, maar had
betrekking op de ontwikkeling en
vorming van volwassenen”, vertelt
Annemarie. Met die achtergrond heeft
ze in organisaties onder meer advies
gegeven op welke manier mensen
het beste aangezet kunnen worden
tot verandering. “Ik heb twaalf jaar

Naast haar werk is Annemarie
actief binnen de Leunse gemeenschap. Sinds 2014 is ze lid van de
dorpsraad in Leunen en vanaf maart
2018 is ze zelfs voorzitter. “Ik had
aangegeven dat ik ‘de gaten’ wilde
opvullen die overbleven wat betreft
de vacante functies. De functie van
voorzitter bleef nog open, waardoor
ze vroegen of ik dat wilde doen.
Ik heb gezegd dat ik het wilde proberen. Tot op heden heb ik er nog
geen seconde spijt van”, vertelt ze.
Het dorpsplein, een veranderde aanbesteding van de kermis, arbeidsmigranten en de 75-jarige bevrijding
van Leunen zijn onder andere onderwerpen waar ze zich mee bezig
houdt. Al relativeert ze haar rol ook
meteen. “Ik hoef alleen maar te zorgen dat alles ordelijk verloopt”, stelt
ze. Naast haar werk voor de dorpsraad is ze ook nog actief voor de
LVH-Courant en voor Stichting Samen
in Leunen. “De stichting bestaat nu
ongeveer vijf jaar. We proberen de
mantelzorgers enigszins te ontlasten door voor ouderen onder andere
dagbesteding te organiseren”, vertelt
ze. “Over het algemeen zijn er veel
actieve mensen in Leunen, daar kan
een dorp trots op zijn”, stelt ze.

‘Mijn manier’
Annemarie is niet iemand die alles
volgens de gebaande paadjes gedaan
heeft. “Nee, zeker niet. Ik kreeg
bijvoorbeeld mijn kinderen terwijl
ik nog studeerde. Dat was in die tijd
niet gebruikelijk, maar ik wilde niet
wachten totdat ik aan het werk was.
De kinderen wonen nu in Utrecht,
hebben zich daar gesetteld en ik heb
samen met mijn man Antoon genoeg
tijd om leuke dingen ondernemen”,
aldus Annemarie. Zo maken ze
regelmatig een rondreis met de auto
door Europa en ook stedentrips vallen
in de smaak. “Ik sta altijd open voor
nieuwe dingen, maar ik wil het wel
graag op mijn manier doen”, lacht ze.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Blijven koesteren
Tijdens de laatste vergadering van de commissie Wonen heeft Cees
de Vocht namens VENRAY Lokaal een inhoudelijk sterk pleidooi gehouden voor het behoud van de architectonisch fraaie Dr. Poelsschool.
De Dr. Poelsschool is een gebouw
dat kenmerkend is voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.
En een gebouw dat ook door het
maatschappelijke gebruik en de
ruimtelijke inpassing net buiten het
winkelcentrum, het extra waard is
om behouden te blijven. Uiteindelijk
heeft de gemeenteraad op dinsdag

16 april het laatste woord hierover.
Onlangs werd nog het pand van Inalfa
gesloopt, fraai qua architectuur voor
een industrieel gebouw. Al was het
alleen maar om zijn karakteristieke
voorgevel. Helaas komt er een lelijke
logistieke doos voor in de plaats.
De logistieke gebouwen zonder aandacht voor architectuur zijn, en wor-

den, in toenemende mate beeld
bepalend. VENRAY Lokaal wordt hier
niet warm van. Wij houden dan ook
ons hart vast bij de ontwikkeling van
de gereserveerde 30 hectare industrieterrein aan de Spurkt, om en nabij het
mooie open en kwetsbare Loobeekdal.
Dit industriegebied in wording moet
ruimte bieden aan doorgroeiende
regionale bedrijven. Natuurlijk mag
en moet Venray ambities hebben om
werkgelegenheid te bieden maar niet
ten koste van alles. De tijd van het

bouwen van lelijke logistieke dozen
moet voorbij zijn. Venray verdient een
industrieterrein waar architectonische
vormgeving en een goede inpassing
in het landschap voorrang krijgen, in
combinatie met zonnepanelen op de
daken. De grens van de logistiek is in
Venray langzamerhand wel bereikt.
Ook elders in Limburg wordt dit steeds
meer ervaren. Het Loobeekdal is het
waard om gekoesterd te worden.
Tino Zandbergen,
fractievoorzitter VENRAY Lokaal

Inburgeren van statushouders
VVD Venray organiseerde onlangs een studiemiddag over inburgering. De Gemeente, Kusters Scholing (lesprogramma) en 2Switch (praktijkleerbedrijf) gaven informatie over de inhoud van het programma en
de geboden begeleiding. Conclusie: inburgeren in Venray verloopt prima.
De inburgeraar volgt bij Kusters
drie halve dagen per week lessen.
Bij een praktijkleerbedrijf wordt ook
minimaal drie halve dagen gewerkt
en geleerd. De lessen gaan over de
Nederlandse taal en kennis van onze
samenleving inclusief belangrijke
wetgeving. Tijdens het ‘praktijkle-

ren’ wordt Nederlands gesproken en
leren ze hoe ze een goede werknemer
worden.
De gemeente begeleidt de nieuwkomer die doorgaans bijstand krijgt
in zaken als ziektekosten, huur en
energiecontracten. Daarna leert de
nieuwkomer in een proces van zes

stappen om als zelfstandig burger te
gaan fungeren. Dit is klaar wanneer
de nieuwkomer zes maanden zijn
eigen inkomen heeft verdiend. Bij de
start krijgt de statushouder een lege
huurwoning en een lening van 3.000
euro voor de inrichting. Daarnaast
is er 10.000 euro beschikbaar voor
de inburgeringskosten. Dit laatste
bedrag wordt kwijtgescholden wanneer de inburgering is gelukt. Zo niet,
dan moet er terugbetaald worden.
Sinds 2013 mag de inburgeraar zelf

bepalen waar het inburgeringsprogramma wordt afgenomen. Helaas
zijn er slechte aanbieders op de markt
waarmee de kans op zakken stijgt
en de kosten terugbetaald moeten
worden. Vanaf 2021 verandert de wet
en gaat de gemeente bepalen welke
aanbieder de inburgering mag aanbieden. De VVD Venray zal de invoering
van de nieuwe wet binnen onze
gemeente goed volgen!
Theo Swinkels,
VVD Venray

in de tweede termijn goed gedebatteerd. De spanning was begrijpelijk
voelbaar. Onze eigen burgemeester
Hans Gilissen zat namelijk de vergadering voor, bijgestaan door de ‘echte’
griffier, Sophie Boere. Het leek net een
echte raadsvergadering. Wethouder
Anne Thielen mocht de kandidaten
mede beoordelen op hun debatvaardigheden. Er werd zoal beoordeeld
op duidelijkheid, woordkeuze, overtuigingskracht en het luisteren naar

andere meningen. Zoals wethouder
Anne Thielen zei, was het niveau
weer behoorlijk hoog. Britt Jeucken
was de beste debater van de dag en
De Hommel was de beste school. Ik
wil hun via deze weg nogmaals feliciteren met hun prestatie. De organisatie had weer goed werk verricht.
Hopelijk volgen nog vele kinderdebatten!
Martijn Direks,
CDA Venray

Kinderdebat
Vrijdag 29 maart vond er weer het kinderdebat in Venray plaats.
Hieraan deden dertien scholen en 65 leerlingen mee uit de gemeente
Venray. De leerlingen werden bijgestaan door raads- en commissieleden.
Er werden over vijf stellingen gedebatteerd. De dag werd geopend door
een woord van de burgemeester en een toelichting van
Europarlementariër Jeroen Lenaers.
Lenaers ging in op de functie en
het besluitvormingsproces in Europa.
Later dit jaar zijn de Europese verkiezingen. Het kinderdebat is een
mooi moment om de mogelijke

toekomstige bestuurders van onze
gemeente kennis te laten maken met
de gemeentepolitiek. De jeugd was
gemotiveerd en had de stellingen
goed voorbereid. Er werd zelfs nog

20.000 vierkante meter planten,
bomen, palmen, groenteplanten,
eenjarige planten
unieke beleving en prijzen!
2500 leibomen op voorraad
wintergroen en bladverliezend scherpe prijzen
ook een assortiment verkrijgbaar bij Interchalet Horst
Veel soorten buxusvervangers!

www.ikzoekeencontainer.nl

15 april
vrijblijvend advies
ooglidcorrectie
door Jan Fabré

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

bel 06 20 41 45 01

tel. (077) 320 97 00
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 13

Er moet een supermarkt komen op de Brier
Er komt een onderzoek naar de toekomst van bedrijventerrein De Brier
in Venray. Het College van B&W wil onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om daar de leegstand en verloedering te verhelpen. Wij vroegen u
hoe de leegstand kan worden verholpen. De stelling luidde: Er moet een
supermarkt komen op De Brier.
64 procent van de respondenten is het eens met de stelling. Zij vinden
het een mooie locatie voor een Aldi. Volgens de voorstemmers had er al
lang een supermarkt moeten zijn, en vinden het zonde dat de politiek dit
tegenhoudt. Louisa Janssen, die reageerde op Facebook, vindt De Brier
perfect voor een supermarkt. “Plaats genoeg, parkeerruimte genoeg.
Daar had al lang een supermarkt kunnen zijn, dan lag het terrein er nu
niet zo verpauperd bij. Voor andere locaties is een hoop weerstand.
Supermarkten horen ook niet in het centrum. Dat is niet meer van deze tijd.
Daar is de overlast van laden en lossen ook enorm. Hoop dat de politiek
eens tot inzicht komt en het in heroverweging zal nemen.”
Harry Bruijsten vindt een supermarkt op de Brier een verrijking voor
de locatie. “Bovendien zie je in de omliggende landen steeds meer
supermarkten op bedrijventerreinen. Een supermarkt in een winkelcentrum

voegt niets toe. Bij heel veel mensen is het doen van supermarktinkopen
duidelijk gescheiden van een middagje winkelen. Ze combineren dat niet.”
36 procent van de respondenten stemt tegen, omdat de concentratie
van supermarkten nabij het centrum volgens de tegenstemmers beter is
dan spreiden. Rob van Leuven die een reactie achterliet op Facebook noemt
een sterk en vitaal centrum essentieel voor heel Venray.
“Een supermarkt op De Brier is zoiets als: de patiënt heeft buikpijn,
laten we hem een nieuwe bril geven. Maar een nieuwe Aldi moet in of zo
dicht mogelijk bij het centrum komen.
Wouter Born Verhuis ziet De Brier als een locatie voor coffeeshops.
“Gunstige ligging aangezien 95 procent van hun klandizie toch met de auto
(en van buiten Venray) komt, dan zitten ze snel op de Deurneseweg en A73
en is er niet langer drugs- en verkeersoverlast in het centrum.
Bovendien is het een vrij open plek (waar nodig te omheinen),
waardoor veiligheid op straat goed te managen is. En er is voldoende
nu niet gebruikte parkeergelegenheid voor de deur, waar de huidige
coffeeshopbezoekers voor de nodige parkeeroverlast zorgen in de straten
rondom de shops.”

250 Arbeidsmigranten huisvesten in
Oirlo is te veel eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het plan van Work and Stay, om 250 arbeidsmigranten te huisvesten in
Oirlo, werd maandagavond 8 april voorgedragen tijdens een bijeenkomst met
de bewoners. Het bedrijf wil eerst tijdens drie bijeenkomsten met omwonenden praten, voordat een plan bij de gemeente wordt ingediend. Het idee wordt
met gemengde gevoelens ontvangen. Wat vindt u? De stelling deze week luidt:
250 Arbeidsmigranten huisvesten in Oirlo is te veel.
Bewoners kunnen moeite hebben met een nieuwe locatie voor het huisvesten van arbeidsmigranten, omdat het dorp al een camping heeft waar arbeidsmigranten wonen. De eigenaar van camping De Walnoot zag eerder af van de
uitbreiding van het park, omdat hij de buurtbewoners geen overlast wil bezorgen. Voorstanders van de stelling vinden de verhouding arbeidsmigranten te

groot tegenover het aantal dorpsbewoners. In Oirlo bestaat ruim 25 procent
van de dorpsbevolking uit arbeidsmigranten. Daarnaast zijn er twijfels over de
geschiktheid van de locatie. Volgens bewoners zijn op de locatie Sinnesstraat in
Oirlo geen goede wegen, geen verlichting en er is geen openbaar vervoer.
Tegenstanders van de stelling hebben geen moeite met een nieuwe locatie voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Bij gemeente Venray liggen
meerdere plannen voor het bouwen van woningen voor arbeidsmigranten. Het
probleem speelt dus in de hele gemeente Venray en zij vinden het een eerlijke
verdeling als Oirlo ook een deel onderbrengt.
Hoe denkt u over het huisvesten van 250 arbeidsmigranten in Oirlo? Is dit
aantal te hoog of ziet u deze groep liever ergens anders wonen?

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

11,88

Venray Brabander rondom Lavendelplein €

11,25

Venray Centrum rondom St. Antoniusstraat €

10,00

Venray Veltum rondom Isabellahof €

10,00

bedragen per week
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

Doek!
Onlangs viel het doek
voor onze toneelvereniging
Crescendo. Gebrek aan leden
en aan publieke belangstelling deden de club, die toch
al enkele decennia meedraait, de das om. Hoeveel
levensvatbaarheid hebben
verenigingen nog in onze
moderne tijd?
Ik werd gebeld door een
verslaggever. Hij wilde mij als
voorzitter van de toneelclub
wel eens vragen hoe wij
omgingen met het terug
lopend ledenaantal. Ik kon
hem meteen meedelen dat bij
ons de stekker er, voorlopig,
uit gaat. We zijn dringend op
zoek naar nieuwe spelers,
bestuursleden en vrijwilligers,
maar ze zijn moeilijk te
vinden.
In mijn beleving is het de
problematiek van veel verenigingen en niet alleen in de
toneelwereld. Ook op andere
gebieden zien we dat veel
organisaties met hetzelfde
gebrek kampen. Natuurlijk,
er zijn best verenigingen te
vinden die goed draaien en
waar soms zelfs een ledenstop
aan de orde is. Maar volgens
mij is dat vaak ook uitstel van
executie. Uiteindelijk verwacht
ik dat bijna elke club het
zwaar gaat krijgen in de
komende jaren.
Verenigingen komen in
Nederland in grotere mate
voor vanaf de 19e eeuw en
zijn een duidelijk gevolg van
de verzuiling in ons land.
Veel clubs dragen dan ook de
naam katholiek of protestants.
Een vereniging gaf verbinding
tussen mensen van een zelfde
overtuiging. Misschien is er
wel minder behoefte aan die
verbinding en is daarmee ‘de
vereniging’ verworden tot een
stoffig relikwie uit ver vervlogen tijden.
Toch houden wij nog even
hoop dat op den duur iemand
het relikwie weer afstoft en
nieuw leven inblaast. Het doek
is gevallen, maar hopelijk gaat
het ooit weer op.
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aan
Lieke van Gorp

De allerlaatste
keer
Dit is voor mij de
allerlaatste keer dat ik een
column schrijf voor de
jongerenpagina van de
HALLO Venray, en dat jullie
een column van mij kunnen
lezen. Ik heb voor een
lange tijd met plezier
geschreven en doe dit
eigenlijk nog steeds, maar
het wordt te druk. Op het
moment ben ik aan het
afstuderen en raakt mijn
agenda wat voller. Ik ben
op het punt gekomen om
afscheid te nemen.
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lieke van Gorp
18 jaar
Venray
ROC Nijmegen
locatie Boxmeer

Wat voor reis zou je ooit nog
willen maken?
Ik zou heel graag een keer naar de
Verenigde Staten willen gaan. Je kan
er zo ontzettend veel zien! De Grand
Canyon, Las Vegas, of de staat Orlando
lijkt mij ook erg leuk! Die reis gaat
er vast wel komen, maar ik denk pas
over een paar jaar. Eerst even een
beetje verder sparen.
Wat deed je als kind het liefst?
Tekenen en knutselen. In mijn vroegere jaren was ik al best creatief en
tekende ik bijna elke dag huisjes of
poppetjes. Een paar jaar later begon
ik dieren, vooral paarden, te tekenen.
Doordat ik het zo veel deed, werd ik er
met de jaren steeds beter in. Nu ben
ik er vrij weinig mee bezig, maar
soms vind ik het nog steeds leuk om
te doen.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou graag na een keer mijn studieboeken te lezen, alles meteen kunnen onthouden. Ik struggle nog altijd
met alle teksten; voordat ik het soms
überhaupt begrijp, moet ik alles vaker
doorlezen. Ik kom er wel doorheen,
maar voor sommige vakken op school
heb ik soms wel wat meer tijd nodig
dan een weekje leren voor een toets.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik zou erg graag een keer met een
paard heel hard over grote grasvelden of het strand willen galopperen.

Een paar jaar geleden heb ik dat ook
al op Texel gedaan. Toen zat ik op een
Fjordenpaard, maar die gaan over het
algemeen niet zo hard. Daarom zou
ik dat ontzettend graag een keer over
willen doen, maar dan op een paard
dat heel snel kan rennen!
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Loombands. Van die kleine gekleurde
elastiekjes die je op een bordje in
elkaar kan haken. Ik maakte veel armbandjes, net als de meeste klasgenoten. Nu ik eraan terugdenk vind ik het
eigenlijk best kinderachtig.
Wat voor opleiding doe je op het
moment?
Ik doe nu de opleiding mbo verpleegkunde. Toen ik nog op het vmbo zat,
wist ik niet wat voor opleiding ik wilde
doen. De zorg trok mij toen niet. Totdat
ik zelf een keertje op de spoedeisende
hulp terecht kwam, toen ben ik er
toch meer over na gaan denken. Want
eigenlijk vond ik het een best interessante ervaring. Ik heb me op een heel
laat moment nog aan kunnen melden
bij een mbo-opleiding. Nu volg ik op
het ROC Nijmegen locatie Boxmeer de
opleiding.
Wat is je leukste en stomste vak
op school?
Mijn leukste vak op school is alles wat
we in het praktijklokaal hebben, maar
EHBO vind ik dan het leukste. Tijdens
de lessen leer je reanimeren, verbandjes aanleggen en verschillende
controles uitvoeren als je in een EHBOsituatie terecht komt.
Wat is je favoriete hobby?
Paardrijden. Ik doe het al sinds 2010.

Toen was ik 9 jaar en ik doe het nu
nog steeds elke week. Ik ben begonnen op een manege waar ik ook heb
leren paardrijden. Ik heb daarnaast
ook een aantal kleine paardjes waar ik
al een hele lange tijd voor zorg. Ze zijn
zo klein dat ik er niet op kan rijden. De
vriendelijkheid die de paardjes hebben, vind ik gewoon erg leuk. Het is
ook gewoon therapie voor mij.
Heb je een bijbaantje?
Ja! Ik heb hiervoor een supermarktbaantje gehad totdat ik stage ging
lopen vanuit mijn opleiding. Dit was
bij een verzorgingstehuis van Pantein
in Boxmeer. Mijn stage verliep erg
lekker en mijn collega’s waren ook
tevreden. Hierdoor kreeg ik een
oproepcontract en nu werk ik naast
mijn opleiding af en toe in het verzorgingstehuis. Het is een erg leuk
baantje, want ik leer er ontzettend
veel van.
Wat is je droombaan?
Na mijn opleiding tot verpleegkundige wil ik graag nog verder studeren
op hbo-niveau deeltijd. Dan ga ik een
dag in de week naar school en de rest
werk ik. Dan zou ik graag willen werken in een universitair ziekenhuis op
een cardiologie afdeling. Ik vind het
hart een erg interessant orgaan. Nadat
ik de hbo-v heb afgerond wil ik graag
nog een keertje de spoedeisende hulp
opleiding gaan doen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Vaak ga ik dan lekker met mijn
ouders en mijn broertje een film of
serie kijken. Maar als ik het druk heb
met school, moet ik mijn schoolwerk
maken. Ook spreek ik vaak met vrien-

den af. Soms ga ik uit, maar daar ben
ik geen groot fan van.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Eerlijkheid. Ook al is het soms erg
moeilijk, toch is het belangrijk. Als je
een probleem hebt, dan is het soms
fijn het te bespreken met je (beste)
vriend/vriendin. Als vrienden eerlijk
tegen mij zijn, zal ik ook nooit boos
worden, maar juist op zoek gaan naar
een oplossing.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Slim. Uiterlijk maakt me niet veel uit
en dat accepteer je gewoon. Slim zijn
daar heb je nog iets aan.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Tijdens mijn eindexamens van het
vmbo. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Ik ben iemand die niet
zo snel leert en de tijd ervoor neemt.
Voordat het eindexamen begon, kwamen de eerste zenuwen al op. Toen
het zo ver was, werd het steeds erger.
Het vmbo afsluiten is een belangrijk
moment. Na mijn examens waren
de zenuwen nog erger. Heb ik het
gehaald? Ik heb momenten gehad
waarin ik dacht dat ik het niet zou
halen. Maar gelukkig is alles goed
gekomen en zit ik nu op het mbo.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Dat ik ADHD heb. Dat is vastgesteld
toen ik in groep 5 lagere school zat. Ik
dwaalde vaak af en ik was een soms
iets te vrolijk meisje. Ik heb er goed
mee leren omgaan. Nu gebruik ik er
ook geen medicatie meer voor.

Vaak schreef ik over wat
me interesseerde en wat er op
dat moment speelde in de
wereld, zoals het
zwartepietendebat, de politiek
of het vaccineren van
kinderen. Het was een leuke
manier om mijn kijk op de
wereld te laten zien en te
delen met anderen. Maar het
column waar ik zelf het meest
trots op ben, is toch die over
de eerste gedachte in mijn
hoofd toen ik hoorde dat er
een aanrijding was geweest
met een persoon. Dit omdat ik
een probleem probeerde te
benaderen waar te weinig
over wordt gesproken, en
omdat veel mensen wellicht
niet eens door hebben dat het
anderen kan raken.
In dit laatste column wil ik
zeggen: dankjewel! Dankjewel
voor het feit dat ik de kans
heb gekregen om te mogen
schrijven en bedankt voor alle
leuke reacties die ik heb
gekregen. Bedankt voor het
luisteren naar alles wat ik te
zeggen had. Ik heb ervan
genoten, en ik hoop jullie ook.
Dus voor nu, misschien tot
ziens!
Anne Jacobs
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Receptie in de kantine

T.C. Oostrum viert haar 40-jarige bestaan
T.C. Oostrum viert op zondag 14 april haar 40-jarig jubileum in de kantine aan de Sparrendreef 7 in Oostrum. De receptie van de tennisclub zal om
13.30 uur beginnen.

Voorafgaand aan de receptie
heeft de club een brunch voor de
leden en aansluitend huldigen ze

om 12.30 uur de jubilarissen van
de vereniging. Omstreeks 13:00
uur wordt er nog een foto van de

jubilarissen gemaakt. Zeventien
leden hebben al 25 jaar hun
lidmaatschap en acht leden zijn al

vanaf het begin lid van T.C Oostrum.
Van 13.30 tot 15.00 uur vindt er een
receptie plaats.

Op 18 januari 1979 werd
T.C. Oostrum opgericht en kreeg
de vereniging 102 senioren en 47
junioren leden. Op 2 september
van dat jaar opende wethouder Jo
van Oers onder grote belangstelling
de eerste kunstgras tennisbanen
van T.C. Oostrum. In 1996 waren de
tennisbanen na 17 jaar gebruik aan
vervanging toe. Twee jaar later wilde
de firma Maessen en de gemeente
Venray toch gehele verplaatsing
van het sportcomplex in Oostrum.
Na intensief overleg tussen de firma
Maessen, de gemeente Venray en de
drie Oostrumse sportverenigingen
ging men in mei van dat jaar akkoord
met de verplaatsing naar de huidige
locatie T.C. aan De Sparrendreef
7 in Oostrum. Ook werd aan de
behoefte van een derde tennisbaan
tegemoetgekomen. Het nieuwe
sportcomplex werd in het weekend
van 22, 23 en 24 juni 2001 geopend
met diverse activiteiten. Vanaf 2018
is het bestuur van T.C. Oostrum in
onderhandeling met de gemeente
Venray, omdat ook nu de huidige
kunststofbanen door de KNLTB zijn
afgekeurd voor competitiewedstrijden.
De vereniging hoopt er samen met de
gemeente uit te komen.

Oh, zit dat zo!
Bijtelling auto van de zaak
en tegenbewijs privégebruik
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Werknemers en ondernemers die gebruik maken van een auto
van de zaak krijgen te maken met een bijtelling in de Loon- of
Inkomstenbelasting. Deze bijtelling belast het voordeel dat de werknemer
of ondernemer heeft doordat hij deze auto ook voor privédoeleinden kan
gebruiken. Om aan de bijtelling te ontkomen dient de belastingplichtige
te bewijzen dat deze auto niet privé wordt gebruikt.

Bewijs kan bijvoorbeeld worden
geleverd doordat de werkgever privégebruik expliciet verbiedt. Het moet
dan wel blijken dat de werkgever
daar op enige wijze op toeziet en
bij een overtreding van het verbod
op privégebruik een boete oplegt.
De belastingplichtige kan ook een
rittenadministratie bijhouden om te
bewijzen dat de auto niet, althans
voor minder dan 500 kilometer,
privé gebruikt wordt. Dit levert nog
al eens discussie op, bijvoorbeeld als
de rittenadministratie niet klopt, niet
aansluit met tank- of garagebonnen
of de fiscus informatie heeft dat de
auto gesignaleerd is op een plek die

niet in de rittenadministratie voorkomt.
Andere argumenten om bijtelling te voorkomen zijn vrijwel altijd
kansloos omdat de wet de zware term
‘bewijzen’ gebruikt. Het moet dus onomstotelijk vast staan dat er niet privé
wordt gereden.
Zo voorkomt het hebben van een
privéauto de bijtelling niet, je kunt
immers daarnaast best ook met de
zakelijke auto privé rijden. Ook ziekte
waardoor je niet meer kunt rijden
was voor de rechter geen reden om
af te zien van privégebruik. Iemand
anders, bijvoorbeeld een familielid,
kan dan immers met de auto rijden.
Een enkele keer gaat het goed omdat
de auto naar zijn aard niet geschikt is
voor privégebruik. Bijvoorbeeld een
bestelbus die specifiek is ingericht voor
het vervoer van bloemen. Daar achtte

de rechter privégebruik erg onwaarschijnlijk. Een gewone klus bus
gaat dan weer wel mis omdat deze
ook voor privé klussen kan worden
gebruikt. Eventueel zou daarvoor nog
wel gebruik kunnen worden gemaakt
van de specifieke regeling voor bestelbussen, maar daarover een andere
keer meer.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Brand

Dinsdag 16 april openen wij
onze slagerij weer voor u.
Keurslagerkoopje

KatenPaashaasjes

7 95

3 stuks

Vleeswarenkoopje

Gekookte
achterham

150g halen
100g betalen

Combiaanbieding

4 kipschnitzels
+
4 ind. rolletjes
samen

8 25

Woensdag gehaktdag

H.O.H.gehakt
of
braadworst
500 gram

Biermann - v.d. Eijnden
Mgr. Hanssenstraat 31
5807BA Oostrum (LB)
0478583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl
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Weggezakt in middenmoot

Wout Poels

Busreis naar
Waalse Pijl in België
De fanclub van de uit Blitterswijck afkomstige wielrenner Wout
Poels organiseert op woensdag 24 april traditioneel weer een busreis
naar de Waalse Pijl in België.

Venray kansloos bij EHC
Venray is na de 3-0 nederlaag op zondag 7 april bij koploper EHC in Hoensbroek weggezakt in de middenmoot van de eerste klasse D. Door vier nederlagen in de laatste vijf duels lijkt de rol van de rood-witte formatie
uitgespeeld in deze competitie.
Venray liep in november nog net
de eerste periodetitel mis. Die ging
naar EHC. Vlak voor kerst, op zondag 23
december, speelde Venray thuis nog
met 1-1 gelijk tegen de Hoensbroekse
koploper. Na de winterstop handhaafde
Venray zich eerst nog in de subtop
maar de laatste weken is de klad erin
gekomen. Uitzondering was de derby
op 24 maart thuis tegen Wittenhorst
die met 3-0 werd gewonnen. Daarvoor
leden de Venraynaren al nederlagen

tegen ZSV en Geldrop en na de derbywinst volgden verliespartijen tegen
hekkensluiter De Valk en EHC. Bram
Vievermans, hersteld van een blessure,
stond voor het eerst sinds eind februari
weer in de basis. In de openingsminuten kwam Venray al op een 1-0 achterstand. EHC verdubbelde na een halfuur
de voorsprong, 2-0. De ongelijke strijd
was vlak voor de pauze al beslist toen
de Zuid-Limburgers uitliepen naar 3-0.
Met Danny Pelzer als invaller voor

Stan Kersten wist Venray na de pauze
de schade te beperken. Maar aanvallend konden de Venraynaren weinig
uitrichten. Topscorer Armend Shala
werd, net als tegen De Valk, voor
tijdig vervangen door Jeroen Vullings.
Komende zondag komt het laaggeklasseerde Schaesberg, dat strijdt tegen
degradatie, op bezoek. Venray zal
revanche willen nemen voor de 3-0
uitnederlaag op zondag 9 december
tegen Schaesberg.

‘Dik verdiend verloren’

Ysselsteyn onder de maat
tegen Blerick: 0-3
Ysselsteyn leed op zondag 7 april een verdiende 0-3 thuisnederlaag tegen Blerick in de derde klasse C.
De zwak spelende Ysselsteynse ploeg was geen schim van het team dat een week eerder in de uitwedstrijd
tegen Blerick nog met 2-2 gelijkspeelde.

Fanclub vertrekt naar het WK
Wielrennen in Innsbruck in 2018
De Waalse Pijl wordt gereden
op de woensdag tussen de Amstel
Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.
Laatsgenoemde wedstrijd wist Poels
al eens op zijn naam te schrijven.
“Het bijzondere aan de Waalse Pijl is
dat zowel de vrouwen als de mannen
meerdere keren voorbij komen op de
Muur van Huy. Daarnaast heeft Wout
aangekondigd veel zin te hebben om
zich weer te meten met de sterkste

renners uit het peloton”, aldus de
fanclub.
De bus vertrek op woensdag
24 april om 08.30 uur op het
dorpsplein voor de kerk in
Blitterswijck. De finale van de etappe
wordt verwacht rond 16.00 uur
waarna rond 17.30 uur de terugreis
gepland staat.
Kijk voor opgave en meer
informatie op www.woutpoels.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Geijsteren € 9,38
Ysselsteyn rondom Pater Tulpstraat € 8,00
bedragen per week
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

Routinier Wout Gommers neemt uit een vrije trap het Blerickse doel onder vuur
“Vorige week had Ysselsteyn wel
met 2-6 kunnen winnen. Vandaag
is de ploeg onherkenbaar”, merkte
een Blerickse supporter op. Het
duel was voor beide clubs van
belang om afstand te nemen van
de gevarenzone. Ysselsteyn-trainer
Ruud Jenneskens kon over een bijna
volledig fitte groep beschikken. Alleen
Boy Geerets, die met een ontsteking
in zijn knie kampt, ontbrak.

Dubbele wissel
Arbiter Van Bree trok al in de
openingsminuut de gele kaart voor
Ysselsteyn-verdediger Willem Janssen.
Twee minuten later ging ook de eerste
Blerickenaar op de bon. De thuisploeg
liet zich terugdringen door het fellere
Blerick. Na een klein kwartier reageerden de Ysselsteyners niet alert bij een
hoekschop. Doelman Mark Swinkels
kon in eerste instantie op de doellijn
redding brengen, maar hij was machteloos tegen de rebound van verde-

diger Mike Baetsen die van dichtbij
raak schoot, 0-1. De Ysselsteynse
voorhoede kon geen potten breken.
De 38-jarige Blerickse routinier Gary
Roumimper, die nog voor Venray
speelde, hield zijn defensie vrij eenvoudig overeind.

Zwakke instelling
De handige Dennis Meho glipte
langs enkele verdedigers van de
thuisclub en schoot van net buiten de
zestien raak. Via de binnenkant paal
verdween de bal in het doel, waardoor hij de stand 0-2 bracht. Trainer
Ruud Jenneskens paste tijdens de rust
een dubbele wissel toe. Gijs Dinghs en
Mark Leeyen kwamen in de ploeg en
een paar minuten na de pauze loste
Douwe Claessens het jonge talent
Mike Arts af. “Ik had wel meer dan
drie spelers kunnen wisselen”, verklaarde Jenneskens. “Alleen Wout
Gommers, Willem Janssen en Bas
Coopmans haalden een voldoende.”

Coopmans bleef halverwege in het
kleedlokaal achter vanwege een
enkelblessure die hij op de training
opliep.
Ysselsteyn probeerde in de tweede
helft tevergeefs iets terug te doen.
Verder dan een afgekeurd doelpunt
wegens het aanvallen van de Blerickse
keeper Dylan Hauser, die in de belangstelling staat van Venray, kwam de
thuisploeg niet. Toen een kwartier voor
tijd de ingevallen Luca Willems de 0-3
scoorde, was het duel beslist. “Dik verdiend verloren”, reageerde trainer
Jenneskens. “We dachten blijkbaar na
het overwicht van vorige week dat het
vandaag vanzelf zou gaan. Maar daar
hebben we de kwaliteiten niet voor.
De instelling deugde niet. Het was
vanaf het begin veel te gemakzuchtig en dat kun je dan ook niet meer
omdraaien. We wisten dat Blerick achterin kwetsbaar was, dat hebben we
op geen enkele manier bloot gelegd”,
aldus de teleurgestelde trainer.
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Rooyse sporter: Armend Shala

‘Als je niet blijft dromen,
kom je nergens’
In de serie ‘Rooyse sporter’ brengt HALLO een bezoek aan sporters in gemeente Venray en vraagt hen naar
hun drijfveren, ambities en motivaties. Deze week de talentvolle aanvaller van SV Venray Armend Shala (21)
uit Venray.

sport 15

Basketbal

Jumpers verliest van
concurrent
Basketbalvereniging Jumpers’76 speelde vrijdagavond 5 april in
plaats van de gebruikelijke training een wedstrijd in Eindhoven tegen
het derde herenteam van Tantals. De wedstrijd, tegen een directe
concurrent, ging met 79-73 verloren.
Tantalus kwam al snel op een 7-0
voorsprong. Onder meer een driepunter van Valentas Bruzas en twee
scores van Fransico Bloom zorgden
voor problemen bij Jumpers. Aan het
einde van het eerste kwart ging de
score gelijk om wat resulteerde in een
30-18 stand aan het einde van het
eerste gedeelte van de wedstrijd.

Spannend
Steffan Claessens en Dirk
Laurense zorgden aan het begin
van het tweede kwart ervoor dat
de stand bijna gelijk werd. Jumpers
kwam terug tot een stand van 36-33
en de wedstrijd begon weer spannend te worden. De ruststand was

uiteindelijk 39-33.
In het derde kwart moesten de
mannen van Jumpers even opstarten. Door een aantal mysterieuze
ballen liep Tantalus weer verder uit.
Maar ondanks mooie scores van
Denny Janssen en Steffan Claessens
was het niet voldoende om terug te
komen. In het vierde kwart zorgde
onder anderen Peter Hoeijmakers
en Dirk Laurense, die goed was voor
21 punten, ervoor dat er nog teruggekomen werd, maar de achterstand
was al te groot om nog aanspraak te
kunnen maken op de overwinning.
De eindstand was 79-73 waardoor
Jumpers opnieuw een nederlaag
leed.

Sterke start TC
Venray
Het eerste team team van TC Venray heeft een sterke 5-3 thuisoverwinning geboekt op het tweede team van Rapiditas. TC Venray komt dit
jaar, na de promotie van vorig seizoen, uit in de tweede klasse gemengd.

“Ik wil betaald voetbal halen.
Als je niet blijft dromen, dan kom je
nergens”, stelt Armend die te boek
staat als een slimme, technische,
behendige aanvaller. “Ik doe er alles
voor. Naast de trainingen bij de club,
ben ik meerdere malen per week
in de fitness te vinden om ervoor te
zorgen dat ik fysiek sterker word”,
vertelt de geboren en getogen
Venraynaar. Naast de vele trainingen
die hij doet, werkt hij bij Sport 2000
in Venray. “Ik heb de mbo-opleiding
detailhandel gevolgd. Tijdens die
opleiding heb ik stage gelopen bij
mijn huidige werkgever. Zij hebben
mij de kans gegeven om hier te
blijven werken. Dat bevalt hartstikke
goed, als het maar iets met sport te
maken heeft dan vind ik het al snel
goed”, vertelt hij.

Op proef
in Kosovo
Armend speelt inmiddels weer
bij eersteklasser SV Venray, maar
dat is niet altijd het geval geweest.
“Vorig seizoen was dramatisch,
daarom besloot ik te vertrekken
naar Duitsland. Ik ben gaan spelen
bij SV Hönnepel-Niedermörmter,
een grote vereniging, die uitkomt
op een niveau dat voor Nederlandse
begrippen te vergelijken is met de
hoofdklasse. Een hoog niveau en ik
kon er goed verdienen”, vertelt hij.
Waar het aanvankelijk een mooie
stap leek, veranderde het al snel
in een grote teleurstelling. “Ik was
daar negen weken, speelde veel en
ging een week op vakantie. Nadat
ik terugkwam, was de assistenttrainer ontslagen, belandde ik

ineens op de bank en speelde ik niet
meer. Ik had snel door dat er geen
verbetering in de situatie kwam,
daarom heb ik contact opgenomen
met Venray. Zo kon ik nog net voor de
deadline terugkeren naar SV Venray”,
vertelt hij.
Minder bekend is dat Armend,
nadat hij getekend had bij zijn Duitse
club, op een tiendaagse stage ging bij
FC Balkani uit Kosovo. “Een profclub
die onder meer de halve finale van
de nationale beker bereikt heeft”,
vertelt hij. Het kwam daar echter niet
tot een overeenkomst. “Het niveau
was een stuk hoger, maar ik had het
idee dat ik goed meekon. Ik heb ook
een aanbieding gehad, maar we zijn
er helaas niet uitgekomen”, zegt hij.
Dat Armend uitgerekend in
Kosovo uitkwam, is geen verrassing.
“Mijn ouders hebben het land in 1994
verlaten vanwege de chaotische
situatie daar”, vertelt hij. Armend
is trots op zijn Kosovaarse roots.
“Zeker, het voelt voor mij echt als
een tweede thuis. Ik ga er ook ieder
jaar een of twee keer naar toe”, aldus
Armend. Dat Armend een hechte
familieband heeft, blijkt wel uit het
feit dat zijn ouders vrijwel iedere
wedstrijd bijwonen. “Mijn vader
komt altijd, waar we ook spelen. Mijn
moeder ook, maar soms vind ik het
te koud en vertel ik haar dat ze beter
thuis kan blijven”, vertelt Armend.

Bekkerveld thuis
Zijn mooiste moment op de
velden beleefde hij tijdens de
thuiswedstrijd tegen Bekkerveld.
“De week ervoor had ik vijf goals
gemaakt tegen de hekkensluiter.
Ondanks die goals, proefde ik dat

mensen dachten dat ik dat alleen
zou kunnen tegen laag geklasseerde
teams”, vertelt hij. Bekkerveld stond
op dat moment op de tweede plaats.
“Ik maakte vier goals, allemaal mooie
treffers. In Dagblad de Limburger
werd ik ‘de Messi van Venray’
genoemd. Dat was schitterend”, aldus
Armend die dit seizoen voor dertien
treffers in negentien wedstrijden
tekende.

Grote teleurstelling
Voetbal is al geruime tijd een
belangrijk thema in het gezin
Shala. “Ik kwam al jong in de
jeugdopleiding van Helmond
sport terecht. Toen ik 13 jaar was,
fuseerde de jeugdafdeling met die
van VVV-Venlo. Dat betekende dat
er jongens moesten vertrekken,
waar ik een van was”, vertelt hij.
Voor Armend was dat destijds een
grote teleurstelling. Hij keerde terug
naar Venray. “Ik heb het daar wel
moeilijk mee gehad. Het had impact
op mijn zelfvertrouwen en ik kwam
op een lager niveau te voetballen
wat achteraf gezien wellicht nadelig
is geweest voor mijn ontwikkeling.”
Na die moeilijke periode maakte hij,
op zijn zestiende, zijn debuut voor
het eerste elftal van SV Venray, dat
destijds uitkwam in de hoofdklasse.
“Daarna heb ik nog verschillende
aanbiedingen gehad, maar de juiste
club is nog niet voorbij gekomen.
Sommige mensen zeggen dat ik te
oud ben en realistisch moet zijn.
Als ik constanter ga presteren en
fysiek sterker word, is het mogelijk.
Het zou fantastisch zijn als ik van
mijn hobby mijn beroep kan maken”,
besluit hij.

Nadat de singels gespeeld
waren, leek het moeilijk te worden
om nog een overwinning uit het
vuur te slepen. Slechts een van de
vier singels werd gewonnen, wat
een 1-3 achterstand betekende.
Alleen de jonge Venraynaar Wouter
van der Waerden wist zijn singel
te winnen. Hij won in drie sets van
Quinton Palm. De enkelwedstrijden
van Demy de Joode, Rosil Hesen en
Tim Cornelissen gingen in twee sets
verloren.

Sterk in de dubbels
De Venraynaren liet in het vervolg van de dag zien dat ze sterk zijn
in de dubbelspelen. Deze werden
namelijk allemaal gewonnen, maar
dit ging niet zonder slag of stoot.
Nicole Boots en Marleen LensenCusters wisten de damesdubbel met
10-5 in de supertiebreak naar zich
toe te trekken. Routinier Ron van der

Wouw wist met zijn vaste kompaan
Wouter van der Waerden het herendubbelspel in twee sets te winnen.
Dat betekende dat de mxidubbels, die in de gemengde competitie aan het einde van de in totaal
acht wedstrijden gespeeld worden,
de beslissing moesten brengen. Tim
Cornelissen en Nicole Boots speelde
een sterke wedstrijd en wisten opponenten Quinton Palm en de uit Horst
afkomstige Resie Hoeijmakers van
zich af te schudden. Ron van der
Wouw en Marleen Custers-Lensen
wonnen in de supertiebreak met
10-8 van Cedric Stanke en Nirielle
de Bakker. Doordat alle dubbelspelen gewonnen werden, konden de
Venraynaren toch de overwinning
naar zich toe trekken. Met een 5-3
overwinning op zak gaan ze zondag
14 april op bezoek in Veenendaal
voor de tweede wedstrijd van het
seizoen.

“ELS HEEFT AL DRIE
CHEMOKUREN ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker veroorzaken
soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is de basis voor herstel
van zelfvertrouwen, eigenwaarde en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl
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Historisch Platform Venray

Castenrays dorpsblad op RooyNet
Met uitzondering van een aantal jaargangen zijn alle edities van
het het Castenrayse dorpsblad De Schans vanaf heden op RooyNet te
lezen. Maandenlang is door vrijwilligers van het Historisch Platform
Venray (HPV) gewerkt om het dorpsblad online te krijgen.

Expositie van rugzakken
In de etalage van de leegstaande winkel aan het Kapelaanspad 6 in Venray is een nieuwe
expositie gemaakt in de etalage. Dit keer valt er een expositie met rugzakken te zien. Voor meer
informatie neem contact op met Jenneke Mulder 06 12 64 24 55

De eerste editie van De Schans
verscheen op 1 oktober 1971. Dat was
op initiatief van de Castenrayse dorpsraad. Door een aantal verenigingen
werd destijds de wens geuit om activiteiten breder in de belangstelling te
plaatsen. De abonnementenspijs van
de eerste jaargangen bedroeg 3 gulden per jaar.
Vrijwilligers zorgden voor het
uittypen van de overwegend handgeschreven berichten die bij de
redactie binnenkwamen. De toenmalige voorzitter van de dorpsraad
schreef in de eerste editie onder
meer: “Word abonnee en u blijft op

de hoogte van alles wat er gebeurt
in uw dorp. U hoeft dan niet meer
naar het dorp om het nieuws en de
mededelingen der verenigingen te
lezen, het wordt thuisgebracht.”
De eerste uitgaven hadden vijf
tot tien pagina’s. Tegenwoordig
telt het blad ruim twintig pagina’s.
“Het scannen van de vele tienduizenden pagina’s is dus echt een monnikenwerk geweest. Na het scannen
is het omgezet in een pdf-bestand
waarna ze op RooyNet geplaatst
zijn”, aldus een woordvoerder van
RooyNet. Van 1971 tot en met 2010
is De Schans volledig online te lezen.

Het Schuttersveld
WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

1650

FORTALEZA 10 X 20 CM

BARCELONA 15 X 60 CM

€ / PER M

€ / PER M2

2

DETEGELTENT.NL

Oude foto’s kijken
Woensdag 17 april vindt in Het Schuttersveld weer een fotokijkmiddag plaats. Het doel van de middagen is om bij oude Venrayse foto’s
relevante gegevens zoals namen en jaartal te vinden.
Vorige maand waren er zeventig
bezoekers. De foto’s worden uiteindelijk met de gevonden gegevens zo
uitgebreid mogelijk beschreven en
vervolgens gepubliceerd op RooyNet.
“We zijn blij dat we de kijkmiddagen
in Het Schuttersveld kunnen plaatsvinden, omdat in het gebouw veel bewo-

ners verblijven en de locatie goed
bereikbaar is”, aldus de organisatie.
De fotokijkmiddagen vinden elke
maand op de derde woensdag plaats.
Aanvangstijdstip is 14.30 uur en om
16.00 uur wordt de middag afgesloten. De organisatie laat weten dat alle
geïnteresseerden welkom zijn.

Amerika-kenner Frans Verhagen

Groen kl eurt!

hoveniers . daktuinen . natuur . water
Ben jij die hovenier die klaar is voor
de volgende stap?

Jonkers is per
direct op zoek naar
ervaren hoveniers!
• Wil jij graag meer verantwoordelijkheid en een
team aansturen?
• En wil jij je specialiseren in daktuinen,
biodiversiteitsconcepten of natuurontwikkeling?
• Dan kun je direct bij ons beginnen!

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.jonkershoveniers.nl/vacatures
Beckersweg 52 Venlo T: 077 3544 201 E: info@jonkershoveniers.nl

Lezing over Donald
Trump
Adelbert-Venray en Literair Cafe Venray presenteren op maandag 29
april een lezing door Amerika-kenner Frans Verhagen. De lezing heeft als
thema Donald Trump in de context van de Amerikaanse geschiedenis.
Frans Verhagen is journalist en
publicist. Hij schreef vijftien boeken,
vooral over de Verenigde Staten.
Zijn boek ‘Geschiedenis van de
Verenigde Staten’ uit 2017 is het
enige Nederlandstalige handboek
over de Amerikaanse geschiedenis.
Verder publiceerde hij boeken
over ‘Abraham Lincoln’ (2014), de
‘Founding Fathers’ (2016) en recent
‘De Kennedy’s’ (2018) America’s
First Family’ (2018) en ‘Begrijp jij
Amerika nog?’ (2018). In september
verschijnt ‘De Roosevelts’ en in
januari 2020 ‘Het Amerikaanse
presidentschap’.
Naast zijn werk over Amerika
publiceerde Verhagen in 2010 ‘Hoezo
mislukt?’. “Hij liet hier met nuchtere
feiten zien dat de integratie in
Nederland veel sneller verloopt dan
in Amerika”, aldus de organisatie.
Zijn interesse in de emancipatie van
de Nederlandse katholieken leidde

in 2015 tot een proefschrift over
‘Charles Ruijs de Beerenbrouk’, die in
1918 de eerste katholieke ministerpresident van Nederland werd.
Verhagen studeerde rechten
en sociologie in Groningen en
internationale betrekkingen
aan Columbia University in New
York. Hij was correspondent in de
Verenigde Staten van 1983 tot 1989
voor onder meer intermediair, VARA
Radio, het Financieel Dagblad en
de Volkskrant. “De enige manier
om de Verenigde Staten te leren
kennen en erover te kunnen praten
als deskundige, is om er langere
tijd te wonen en te werken”, aldus
Verhagen.
De lezing op maandag 29 april
start om 20.00 uur in de zaal
van Anno ‘54 in Venray. Leden,
introducees en geïnteresseerden zijn
welkom. Kijk voor meer informatie
op www.literaircafevenray.nl
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Opening museumseizoen
De Peelstreek
Museum De Peelstreek in Ysselsteyn opent op zondag 14 april weer haar deuren voor het komende museumseizoen. Het museum is die dag geopend van 13.30 tot 16.00 uur.

cultuur 17

Donderdag 11 april

Informatieavond
avondvierdaagse
Voor scholen en verenigingen die willen deelnemen aan de avondvierdaagse wordt een informatiebijeenkomst gehouden op donderdag
11 april 2019 om 20.00 uur in zaal Thielen in Venray. Op deze avond zijn
de informatieboekjes, affiches en strooifolders verkrijgbaar.

Tijdens de opening zorgt Wim
Kuenen uit Geysteren, optredend
onder de naam Geutefix, voor muzikale ondersteuning. Middels onder
andere zelfgemaakte liedjes, veelal
in het Geysterse dialect, en zelfgemaakte instrumenten neemt Wim
Kuenen het publiek op een interactieve manier mee in zijn belevenissen
over de natuur of dagelijkse dingen.
De Folkmuziek, die Wim Kuenen
speelt, is voor jong en oud en past

in de ambiance van de Peelstreek.
Het optreden van Geutefix begint om
14.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.
In museum De Peelstreek staat een
uitgebreide collectie met alles van het
boerenleven tot de jaren vijftig van de
vorige eeuw. Ook zijn er vele ambachten terug te vinden die met het plattelandsleven onlosmakelijk verbonden
waren. Het turfsteken en de ontginningen in Ysselsteyn komen uitgebreid

aan bod. Het museum presenteert de
gereedschappen, maar ook verhalen
over de Peel, de ontginningen en het
ontstaan van Ysselsteyn en andere
Peeldorpen. Het museum is na de opening elke zaterdagmiddag in de periode april tot en met oktober geopend
van 13.30 tot 16.00 uur. Het museum
op andere tijden bezoeken kan alleen
op afspraak. Kijk hiervoor op de site
www.museumdepeelstreek.nl of
bel 0478 541539.

Over ruim twee maanden start
de 61e avondvierdaagse in Venray.
Van donderdag 13 juni tot en met
zondag 16 juni kunnen deelnemers
van alle leeftijden 3, 5, 10 of 15
kilometer wandelen. Op zondag is er
ook een wandeling van 20 kilometer

mogelijk. De start en de finish
van de wandelingen zijn op het
Schouwburgplein.
Inschrijven is mogelijk per mail
via contact@a4d.nl of op dinsdag
11 juni van 17.00 tot 19.00 uur in zaal
Thielen, Kennedyplein.

Hagro Kantoormeubelen B.V. is een complete regionale
aanbieder van nieuw en gebruikt kantoormeubilair.

Wij zijn per direct op zoek naar een

magazijnmedewerker
/monteur
•
•
•
•

zelfstandig kunnen werken;
in het bezit van een geldig B-rijbewijs;
goede fysieke gezondheid;
geen 9-tot-5 mentaliteit.

verkoopmedewerker

• je functioneert op minimaal MBO-niveau;
• je bent klantgericht, flexibel en een teamspeler;
• je hebt ervaring in de verkoop (of bent bereid om hiervoor opgeleid te worden).

vrachtwagenchauffeur/magazijnmedewerker

Lammetjesdag
In de dierenweide op het Annapark in Venray wordt op paasmaandag 22 april een lammetjesdag
georganiseerd. Van 11.00 uur tot en met 16.00 uur is het mogelijk om de lammetjes te bezoeken.
Daarnaast is het mogelijk om een lammetje te adopteren of om in het leescafé een kijkje te nemen.
Ook is er de mogelijkheid voor toelichting en extra uitleg.

• je bent in het bezit van rijbewijs CE + Code 95;
• je kunt zelfstandig werken;
• je bent bereid om naast je vervoerswerkzaamheden ook
magazijnwerkzaamheden uit te voeren.

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende baan binnen een gezond bedrijf
en een marktconform salaris.
Pas jij binnen deze omschrijving en heb je zin in een nieuwe uitdaging?
Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV. Dit kan per post:
Hagro kantoormeubelen, t.a.v. dhr Wout Swinkels, Horsterweg 19,
5975 NA Sevenum of per e-mail naar info@hagrokantoormeubelen.nl
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‘Omgaan met de natuur’

Borduurwerk

Inzegening
valentijnslegende
Pastoor Huub van Horne zal het borduurwerk ‘de valentijnslegende’
op tweede paasdag, maandag 22 april, inzegenen in de kerk van
Blitterswijck. De valentijnslegende, uitgebeeld in een glas-in-loodraam
in de basiliek van Terni, is geborduurd door Greet van Rijswijck uit
Venray in opdracht van de pastoor.

De inzegening vindt plaats tijdens
de eucharistieviering van 11.00 uur.
Daarna zal het borduurwerk uit
Greet’s borduuratelier tentoongesteld

worden in de vitrine van de kerk.
Vanaf valentijnsdag 2020 hangt de
geborduurde valentijnslegende, ingelijst in de Catharinakapel van de kerk.

Bijenproject Blitterswijck
onthuld
Wethouder Carla Brugman onthulde dinsdag 9 april om 15.10 uur een bijenhotel bij de St. Annaschool
in Blitterswijck. De onthulling was een onderdeel van het schoolproject ‘Omgaan met de natuur’.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De leerlingen van de
St. Annaschool werkten zes weken aan
het project ‘Omgaan met de natuur’.
Een gedeelte van hun projecttijd
besteedden zij aan het bijenproject
dat is ontstaan door een werkgroep
van de Kerngroep Blitterswijck.
De werkgroep spant zich in voor
het belang van de biodiversiteit en

om het leven van de bijen en de
insecten aangenamer te maken.
Dit doen zij in samenwerking met de
gemeente, die hierin financieel een
steentje bijdraagt. Grondeigenaren
van Blitterswijck zijn benaderd
voor het inzaaien van de diverse
braakliggende gronden met een
bloemenmengsel. Daarnaast worden

er bijenhotels geplaatst.
Dinsdagmiddag kregen de
leerlingen bezoek van imker Mart
Wismans van de Imkersvereniging
Regio Venray, die alle groepen
vertelden over het belang van
bijenhotels. Daarnaast vulden
zij samen enkele vakjes van het
bijenhotel in.

Optreden
in Geijsteren
Stichting Cultuurpodium Geijsteren organiseert op zaterdag 13 april
een optreden van muziektheater Carmina Ludens. Dit muziektheaterkoor bestaat uit zo’n zestien zangers en enkele muzikanten.
De voorstelling luidt ‘Hart dat luistert’. “Het gaat over aandacht, luisteren en mededogen. Mensen die leven
vanuit een luisterend hart. Er is plaats
voor innerlijke beleving, genieten en
een lach”, aldus de organisatie.
De voorstelling vindt plaats
bij de St. Wilibrodus Kerk van

Geijsteren. Aanvangstijd is 20.00
uur. Kaarten zijn onder vermelding
van naam, adres en aantal kaarten
te bestellen aan de kassa of via
info@cultuurpodiumgeijsteren.nl
Kijk voor meer informatie op
www.cultuurpodiumgeijsteren of
neem contact op met 0478 54 66 84.

Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel.
En een kantoor is geen school. Daarom heeft Gom, als eerste
schoonmaakbedrijf van Nederland, een specifieke aanpak
voor elke sector. En dát heeft voordelen voor onze klanten.
Want ‘gewoon schoon’ bestaat niet meer.

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Offices

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste parttime collega
Bij een kantoor in Venray. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 06.00 uur tot 07.30 uur of van 17.00
uur tot 18.30 uur. In de functie ben jij het visitekaartje van Gom en ben jij verantwoordelijk voor het schoonmaken
van het object van de klant.
Wij zoeken een kandidaat met een klantgerichte, enthousiaste houding die van aanpakken weet, flexibel is en een
goede beheersing heeft van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Wij bieden leuke collega’s en een informele
werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.
Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met Karin Janssen via 06-20 01 41 13 of kjanssen@gom.nl.

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

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

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL
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Agenda t/m 18 april 2019
do
11
04

Informatieavond
avondvierdaagse Venray

Theatervoorstelling
De Rattenvanger | 6+

Tijd: 20.00 uur
Locatie: zaal Thielen Venray

Tijd: 15.00 - 16.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

vr
12
04

Alex Ploeg | Ultimatum

Cor nodigt uit..!

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: De Schól, Heide

Dans je Vrij

Toneelvoorstelling
Testament van de lach

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender, Venray

za
13
04

Organisatie: Vocal Group Transparant
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Muziektheater Carmina Ludens ‘Hart dat luistert’
Tijd: 20.00 uur
Locatie: St. Willibrordus Kerk van Geijsteren

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Blitterswijck

zo
14
04

ma
15
04

Bedrijvenronde Venray
Tijd: 10.00 uur
Locatie: Aandachttrekkers aan De Hulst 20 in Venray

Tijd: 14.00 tot 22.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Schrijfcafé
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Trefpunt, Geijsteren

Organisatie: Toneelvereniging Oirato
Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Linde, Oirlo

Tijd: 12.30 tot 13.30 uur.
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

CD Presentatie Battersea

Promotraining korfbal en voetbal

Tijd: 19.00 - 23.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting

Organisatie: SVOC’01
Tijd: 18.00 - 19.00 uur
Locatie: Sportpark, Oirlo

Dementheek Café

Gratis biodanza proefles

Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Locatie: De Kemphaan, Venray

Beginnerscursus
Taoist Tai ChiTM kunsten

Cabaret Pesetas | Reprise

Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ’t Stekske, Venray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Zaal ‘t Anker, Grootdorp 73 te Merselo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Zaal de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray

Spirituele beurs van Likrali

Lezing ‘Positief Gezond Blijven’

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Witte Hoeve, Venray

Organisatie: KVG Venray
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Kunstencentrum Jerusalem, Venray

di
16
04

Dutch Pork Expo

Eetpunt bij EVA
Vrouwencentrum Venray

Lezing over klimaatverandering
en biodiversiteit

Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Museum De Peelstreek Ysselsteyn

wo
17
04

Toneelvoorstelling
Geestelijke rijkdom

Voorjaarsconcert fanfare St. Oda
en MMSK St. Petrus Banden

Opening Museum De Peelstreek

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Oelderse Halte, Oirlo

Organisatie: Toneelvereniging Comedia
Tijd: 19.00 uur
Locatie: MFC De Baank, Leunen

Muziekshow Shop Till You Drop

Opening gemeenschapshuis
Blitterswijck

Workshop ‘In balans’

Dutch Pork Expo
Tijd: 14.00 tot 22.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Buurtzorghuis Hospice Doevenbos zoekt

VRIJWILLIGERS

Beter lopen
begint bij

Vrijwilliger voor in de zorg, gecombineerd met gastvrouw/gastheer taken.
Iets voor jou? Of vrijwilliger in de kookgroep? Zie jij jezelf in die rol? Wil je

Buurtzorghuis
een oriënterend en vrijblijvend gesprek over wat de taken inhouden?
Hospice Doeveeerst
Wenb
willen
je graag vertellen! Stuur een mail naar info@doevenbos.nl en
oshetzo
Buurtzorghuis
ekt
Hospice Doeve
wij nemen snel contact met je op. Maak jezelf ‘oneindig belangrijk bij
nbos zoekt
een eindig leven’. Doe het voor die ander. Doe het voor jezelf!
Buurtzorghuis
Hospice
Doevenbos
zoekt
Buurtzorghuis
zoekt
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Of
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

303 + 244 x 120 cm

7.699,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)
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Geen ervaring nodig!
Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

• Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
• Je volgt cursussen en trainingen
• Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?
• Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
• Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
• Uitstekende after-sales service verlenen

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WWW.SUPERKEUKENS.NL

apparatuurgarantie.

vaatwasser, werkblad en 5 jaar

koel-vriescombinatie, combi-oven

Inclusief inductiekookplaat, afzuigkap,

barblad om heerlijk aan plaats te nemen.

Een strakke designkeuken met apart

Tartini Migot

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

