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Al voor het vierde jaar was Venray op de laatste zondag van april gevuld met Living Statues. Het publiek kon de professionele acteurs nauwelijks onderscheiden van
echte standbeelden. Op de Grote Markt was er daarnaast voor het eerst een workshop voor kinderen. In tien minuten werden ze geschminkt, aangekleed en leerden ze
hoe ze het beste als levend beeld konden gaan staan op een van de drie sokkels. Vijftig kinderen ervoeren die middag hoe het is om een levend standbeeld te zijn.

Half jaar voor haalbaarheidsonderzoek

De Wieën in beeld als nieuwe ziekenhuislocatie
De Wieën in Venray wordt onderzocht als een mogelijke locatie voor een nieuwe ziekenhuisvoorziening.
Daarvoor is op donderdag 25 april in het gemeentehuis in Venray een intentieovereenkomst getekend door
wethouder Anne Thielen en Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur van VieCuri.
“De huidige locatie van VieCuri in
Venray is niet de meest handige. Met
name de aanrijroute en bereikbaarheid laat te wensen over”, stelt Van
Rossum. Om de activiteiten in Venray
voort te zetten, heeft het ziekenhuis
haar oog laten vallen op de locatie
langs de N270 nabij het medisch centrum Wieënhof. “Daardoor zitten we
ook dichterbij andere medische voorzieningen”, aldus de bestuursvoorzitter. VieCuri is voornemens de huidige
locatie, bij het kunnen gebruiken van

een andere nieuwe locatie, te verlaten
en te verkopen, zo valt uit de intentieovereenkomst op te maken.

Modern en nieuw
Van Rossum stelt dat VieCuri een
moderne, nieuwe ziekenhuisvoorziening wil creëren waar patiënten
terecht kunnen voor poliklinische zorg
en een breed aanbod van diagnostiek.
“Denk hierbij aan bloedonderzoek,
het maken van een röntgenfoto, een
hartfilmpje of andere onderzoeken.

Uiteraard krijgt ook de dialyse-afdeling een plek in ons nieuwe ziekenhuis. Patiënten uit Venray kunnen
dus gewoon bij hun huidige VieCuri
specialist onder behandeling blijven”,
vertelt Van Rossum. Het nieuw te
bouwen ziekenhuis wordt waarschijnlijk wel kleiner dan het huidige. Een
OK-complex en operatiekamers met
een opname-afdeling keren niet terug
in de nieuwbouw. Vooruitlopend op
de nieuwbouw wordt er al circa 1,7
miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe

apparatuur. Dit jaar komt er onder
andere een nieuwe MRI en CT scan.

Belang Venray
Het college heeft al eerder aangegeven een voorstander te zijn van het
behoud van een ziekenhuisfunctie in
gemeente Venray. “Als tweede stad van
Noord-Limburg vinden we het belangrijk
om een ziekenhuis te hebben dat een
goed en kwalitatief programma biedt.
Met name ook voor ouderen in Venray
is het van belang, omdat zij vaak minder mobiel zijn. Een ziekenhuis op korte
afstand is dan een grote meerwaarde”,
aldus wethouder Anne Thielen.
Onduidelijk is nog hoe groot het

nieuw te bouwen ziekenhuis gaat
worden. Er zijn nog geen tekeningen
gemaakt. “Het is dus echt een eerste
stap”, zegt Van Rossum. Het plan kan
mogelijk gevolgen hebben voor de
gebruikers op sportpark De Wieën.
De gevolgen voor de gebruikers en
belanghebbenden worden meegenomen in het onderzoek, zo wordt er in
de overeenkomst gesteld.

Nieuwbouw
Het onderzoek wordt over zes
maanden afgerond. De eventuele
nieuwbouw zou vijf jaar in beslag
gaan nemen.
Lees verder op pagina 03
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Halverwege 2019

Start restauratie rijksmonumenten op
Sint Anna
De restauratie van drie rijksmonumenten op Sint Anna in Venray gaat
halverwege dit jaar van start. Renschdael Groep uit Horst, eigenaar van
het voormalige gestichtterrein, heeft een bijdrage van 3,5 miljoen euro
ontvangen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het opknappen van het hoofdgebouw, de kapel en mortuarium.

HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.

het Sint Annaterrein, dat 47 hectare
groot is, in januari 2018 van eigenaar Vincent van Gogh. Het plan is
om 115 woningen te bouwen, deels
in bestaande gebouwen en deels op
particuliere bouwkavels. Daarnaast
komen er 63 woonzorgappartementen in de diverse paviljoens. Van de
inkomsten uit woningbouw kunnen
de monumentale gebouwen deels
worden opgeknapt. In een tussenrapportage meldt Renschdael Groep
dat het definitieve bestemmingsplan in het derde kwartaal van 2019
kan worden vastgesteld. Tegen het
ontwerpplan werden vorig jaar acht
bezwaren ingediend.

Oplage 19.500 exemplaren

Financieel tekort

De vergunningen zijn verleend
voor de restauratie van deze drie
monumentale gebouwen bij de
hoofdingang. Er zijn plannen voor
een hotel-restaurant in het hoofdgebouw, een museum in het mortuarium en een hotelexploitant is
geïnteresseerd in het maken van
een hotel. Renschdael Groep kocht

Colofon

www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Kim Jacobs,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

De herontwikkeling van Sint
Anna kampt met een groot financieel tekort dat varieert van 10 tot 20
miljoen euro. Het opknappen van de
oude gebouwen is de grote kostenpost. Hoe meer gebouwen worden
gesloopt of verkocht, des te gunstiger het resultaat uitvalt. In het
duurste scenario worden alle gebouwen gerestaureerd. Het verlies wordt
gehalveerd tot 10 miljoen euro bij
sloop van de gebouwen Sint Pieter en
Sint Theresia en de verkoop van de
boerderij en de paviljoens Sint Benoit
en Sint Bernard.
Renschdael Groep meldt dat ook
subsidie is ontvangen voor de twee
hoofdwegen over het park met de
monumentale bomen en de rotonde

voor het hoofdgebouw. In overleg met
de gemeente en de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed worden de plannen verder uitgewerkt. Het onderhoud
aan de bomen vond al eerder plaats.
Enkele bomen zijn gesneuveld of hebben schade opgelopen bij de zware
storm van 18 januari 2018. Voor het
centrumgebouw, aan de andere zijde
van de entree bij het hoofdgebouw,
is een vergunning aangevraagd voor
renovatie. Het plan is medio 2019 te
beginnen met de bouwwerkzaamheden.
Er loopt een onderzoek naar het
inpassen van woningen in de gebouwen Sint Jozef en Sint Pieter, vlak bij
het centrumgebouw. Een restaura-

tiearchitect is opdracht gegeven een
gebrekenanalyse met restauratieplan
op te stellen voor Sint Eugène, dat een
gemeentelijk monument is. De eigenaar wil een groot deel van de provinciale subsidie van 2 miljoen euro
inzetten voor Sint Eugène dat direct
na het hoofdgebouw wordt gerestaureerd.

‘Uniek zorgconcept’
Renschdael Groep meldde eerder
dat Sint Theresia, ook een gemeentelijk monument, niet te behouden
is. Het voormalige zustershuis heeft
veel te lijden gehad van vandalisme.
Toch blijkt er nog hoop te zijn voor
Sint Theresia nu een investeerder zich

heeft gemeld voor een zorgcampus in
het gebouw. Deze zorgontwikkelaar
heeft ook interesse voor nieuwbouw
op de locatie van Don Bosco dat wordt
gesloopt. Renschdael Groep spreekt
van een ‘uniek zorgconcept met regionale aantrekkingskracht’.
Om een halt toe te roepen aan
verval en vandalisme zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het
plaatsen van camera’s, en er is een
parkbeheerder aangesteld. Dit heeft
volgens de eigenaar effect gehad.
De afrastering is hersteld, veel groen
is gesnoeid en rommelige opstallen
zijn verwijderd. De rapportage van
Sint Anna wordt besproken in de commissie Wonen van dinsdag 7 mei.

Jerrycans in een auto

Onderzoek naar verkeersongeval
op A73
Politie Venray-Gennep stelt een onderzoek in naar de vondst van jerrycans in een auto die op de A73 ter hoogte van Smakt een verkeersongeval
veroorzaakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van donderdag 25 april.
Rond 03.00 uur haalde een auto
met zeer hoge snelheid de politieauto in, die al op de A73 richting
Nijmegen reed in verband met een
andere melding. Deze auto raakte
even later een andere auto die ver-

volgens tegen de vangrail reed. De
bestuurder hiervan bleef ongedeerd.
De veroorzakende auto eindigde ook
tegen de vangrail. In de auto trof
de politie een aantal jerrycans aan.
Onderzoek moet uitwijzen wat er in de

jerrycans zit en met welk doel de spullen in de auto lagen.
De twee inzittenden van deze auto
raakten gewond en werden naar het
ziekenhuis overgebracht. Inmiddels is
een van hen weer uit het ziekenhuis.

Beiden inzittenden werden aangehouden. De A73 werd na het ongeval in noordelijke richting afgesloten
voor onderzoek. De politie stelde de
snelweg in de loop van de ochtend
weer op.

Zoektocht naar getuigen

Steekincident tijdens Koningsdag
Een 19-jarige Venraynaar raakte op 27 april gewond tijdens een steekincident in Venray. Het slachtoffer werd zaterdagavond aangetroffen bij
een tankstation aan de Leunseweg in Venray. De politie zoekt naar getuigen van het incident om het motief van de dader te achterhalen.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Volgens de politie vond er op
een andere plaats in de auto van het
slachtoffer een ruzie plaats die leidde
tot het steekincident. Na het incident

reed het slachtoffer met zijn auto naar
het tankstation, waar hij rond 22.00 uur
werd aangetroffen. Daarna is hij overgebracht naar het ziekenhuis.De poli-

tie onderzoekt nog het motief en de
achtergronden van de zaak en zoekt
getuigen die meer duidelijkheid kunnen
geven over het incident. De 19-jarige

man uit Venray, is inmiddels buiten
levensgevaar. Heeft u tips dan kunt
u deze melden door te bellen naar
0900-8844.
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Nieuwe brug Blitterswijck

Bewoners mogen suggestie doen voor naam
Naar verwachting wordt in juli de brug nabij Het Roekenbosch in Blitterswijck in gebruik genomen.
Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas zijn op zoek naar een passende naam voor de brug. Bewoners
van Blitterswijck mogen een namen aandragen.

Als de Oude Maasarm straks bij
hoogwater weer met de Maas gaat
mee stromen, komt het toekomstige natuurgebied vaker onder water
te staan. Om er voor te zorgen dat
woningen en bedrijven in het gebied
dan bereikbaar blijven, realiseert
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
drie nieuwe hoogwatervrije bruggen. Eind 2018 startte de bouw van
de brug bij Blitterswijck. Deze brug

wordt zo’n 130 meter lang en krijgt
dezelfde uitstraling als de Kweibrug
in Ooijen. Naast de aanleg van de
brug vinden er werkzaamheden
plaats aan de dijkringen en de geul
rondom de brug. Eind maart is het
laatste deel van het brugdek gestort.
Nu wordt de brug aangesloten op de
Ooijenseweg, waarna de brug naar
verwachting in juli 2019 in gebruik
genomen kan worden.

Projectbureau Ooijen-Wanssum
en Mooder Maas roepen bewoners
van Blitterswijck op om namen aan te
dragen voor de nieuwe brug. Samen
met Gemeente Venray, de toekomstige eigenaar van de brug, kiezen ze
uit de inzendingen een naam die bij
de openstelling van de brug wordt
onthuld. Suggesties kunnen tot 31 mei
2019 worden gestuurd naar
info@ooijen-wanssum.nl

Operaties op één plek

Ook in nieuw ziekenhuis
geen spoedeisende hulp
Met de bouw van het nieuwe ziekenhuis keert de spoedeisende hulp niet terug naar Venray. Volgens
bestuursvoorzitter Ankie van Rossum van VieCuri is die wens niet reëel. “Want dan heb je ook een intensive care
nodig. Zo’n hoogarbeidsintensieve afdeling is in Venray niet te bemensen, die moet je concentreren op één
plek”, meldde Van Rossum zondag 28 april bij Omroep Venray.
De lokale omroep zond afgelopen
week een drieluik uit over het Venrayse
ziekenhuis. Kijkers konden vragen stellen aan de directie. Het verdwijnen van
de spoedeisende hulp, die bij de vorige
reorganisatie Oversteek naar Venlo
verhuisde, blijkt nog steeds gevoelig te
liggen in Venray.

OK-complex en
operatiekamers
keren niet terug
Internist Robert van der Velde
zei dat Venray een volwaardig ziekenhuis behoudt, met nagenoeg
dezelfde functies dan die er nu zijn.
Een OK-complex en operatiekamers
met een opnameafdeling keren niet
terug in de nieuwbouw. Voor operaties met een ziekenhuisverblijf kunnen
patiënten alleen nog terecht in Venlo.

“Operaties gaan we concentreren op
één plek. Dat doen we vanwege de
hoge investeringen, want er wordt
steeds duurdere apparatuur gebruikt”,
vertelde Ankie van Rossum die
meldde dat er dagelijks nog zo’n zes of
zeven overnachtingen in Venray zijn.
“Dat zijn patiënten die na hun operatie
een nachtje in het ziekenhuis moeten
blijven. In het weekeinde overnacht
er niemand meer in het ziekenhuis.”
Ze zei dat diagnostiek en nabehandeling gewoon in Venray blijven plaatsvinden. “De ingreep zelf gebeurt dus
niet in Venray. Mensen willen de beste
zorg en ze zijn best bereid hiervoor
iets verder te reizen.”

Fusie met Laurentius
Roermond
Een fusie met Laurentius in
Roermond is volgens de bestuurs-

voorzitter noodzakelijk. “Voor de
beste kwaliteit heb je als ziekenhuis een bepaalde schaalgrootte
nodig. Om te kunnen blijven
investeren in apparatuur, opleiding en personeel. Het gaat niet
alleen om de centen, maar om
een zo compleet mogelijk aanbod.” Van Rossum benadrukte
dat VieCuri en Laurentius geen
financiële problemen kennen.
“We willen het dak repareren als
de zon schijnt.” De fusie moet
nog worden goedgekeurd door
de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) en Autoriteit Consumenten
& Markt (ACM). Van Rossum verwacht in 2021 de fusie rond te
hebben. Los van de fusie krijgt
Venray sowieso een nieuw ziekenhuis. “Dat kunnen we garanderen”, aldus Van Rossum en
internist Van der Velde.

Vervolg voorpagina

De Wieën in
beeld als nieuwe
ziekenhuislocatie

Anne Thielen en Ankie van Rossum
ondertekenen de intentie-overeenkomst
Medewerkers van gemeente
Venray en VieCuri voeren samen het
onderzoek uit. VieCuri gaat daarbij
over de investeringsbeslissing en
de invulling van het programma.
Gemeente Venray gaat de wensen
van VieCuri ten aanzien van de voor-

keurslocatie toetsen en gaat haar
visie geven op de ruimtelijke mogelijkheden op die locatie. Beide partijen dragen ieder hun eigen kosten
van het onderzoek. Eventuele extra
kosten zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

De grootste tuinmeubelspecialist van de regio!

elke
g
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open
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Lintjesregen 2019
Bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 26 april 2019 heeft burgemeester Hans Gilissen tien inwoners van Venray mogen verrassen met een Koninklijke onderscheiding. Ties Dinghs (69), Toos Arts-Rögels (71), Piet Arts (74), Math van den Bekerom (62), Wies Tijmensen-Rouschop (69), Henriëtte Lensen-Klijn (70), Theo Spronk (79, Paul Halmans (70),
Ed Stevens (64), en Jan Broeren (65) ontvingen een onderscheiding. (Fotografie: Saskia Hoedemaekers)

Ties Dinghs (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, is kartrekker als het gaat om projecten die de leefbaarheid in het dorp versterken. Zo was hij jarenlang voorzitter van
Gemeenschapshuis De Wis in Castenray. Sinds 2002 verzorgt hij het onderhoud van de wandelroutes in de Castenrayse vennen. Bij de Dorpsraad Castenray is Ties al ruim 19 jaar actief
als bestuurslid en penningmeester en namens de dorpsraad in het gezamenlijke overleg DOC
(Dorpsraad Oirlo en Castenray).

Toos Arts-Rögels (71), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, maakt zich al meer dan twintig
jaar verdienstelijk voor de samenleving. Al zes jaar is zij voorzitter van ZijActief Ysselsteyn. Vanaf
1998 is Toos een vrijwilliger bij Streekmuseum De Peelstreek. Daarnaast is Toos bestuurslid van
VrouwenKracht Ysselsteyn en bestuurslid van Gemeenschapshuis de Smelehof. Inmiddels is Toos
ook al ruim vijf jaar bestuurslid en vrijwilliger bij jeu-de-boulesvereniging de Piëlboulers en sinds
2014 bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ysselsteyn-Vredepeel.

Piet Arts (74), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, was in 1981 medeoprichter en aansluitend
bestuurslid van IVN afdeling Geysteren/Venray. Hij hield zich onder meer bezig met het organiseren en uitzetten van wandeltochten. Al 20 jaar is Piet als vrijwilliger actief voor Museum
de Peelstreek. Piet is ook vrijwillig archivaris voor Stichting Historie Ysselsteyn. Daarnaast is hij
al vanaf 1995 groundman bij Tennisvereniging Vereniging Ysselsteyn. Bovendien is Piet onderhoudsvrijwilliger en lid van de wedstrijdcommissie bij jeu-de-boulesvereniging Ysselsteyn.

Math van den Bekerom (62), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, begon in 1974 als vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Venray en vanaf 2005 als jeugdleider. Daarna trad hij toe tot
het jeugdbestuur als secretaris. In 2002 werd Math uitgeroepen tot erelid van SV Venray voor
zijn diensten in de scheidsrechterscommissie. Sinds 1981 is hij ook op landelijk niveau actief
voor de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). De laatste jaren is hij praktijkbegeleider
veldvoetbal, scheidsrechterbegeleider en coach scheidsrechter zaalvoetbal.

Wies Tijmensen-Rouschop (69), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, werkte vanaf eind
jaren ’70 als vrijwilliger bij de Winkel van Sinke en als redactielid van het winkelblad ‘de
Opsteker’. In 2000 richtte Wies de kinderwoorddienst op en is zij actief als lector en ondersteunt zij bij de Allerzielenviering en de jaarlijkse processie. Bij Gemengd Koor Erato is Wies
vanaf 2004 actief als voorzitter en secretaris. Verder is ze vrijwilliger bij de bibliotheek.

Henriëtte Lensen-Klijn (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vervult diverse functies
bij Tennisvereniging De Gagel in Wanssum. Jarenlang had zij een uiteenlopende bestuurs- en
commissierol, verzorgde ze de ledenadministratie en organiseerde ze het open tennistoernooi
mee. Sinds 2005 is ze voorzitter en kartrekker bij De Zonnebloem afdeling Maasbloemen. Zij
organiseerde acht keer een regionale vakantie voor gasten. Daarnaast is Henriëtte ook ruim 11
jaar secretaris van Gemengd Koor Wanssum.
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Ruim twee jaar vertraging

Bouw winkelcentrum Brukske gaat van start
Na een vertraging van ruim twee jaar kan de bouw van het nieuwe winkelcentrum in de wijk Brukske in
Venray beginnen. Bouwmij Janssen uit Venray start op maandag 6 mei met de werkzaamheden. Naast de supermarkten Jumbo en Lidl komen er enkele dagwinkels en twintig appartementen boven de winkels in het nieuwe
wijkwinkelcentrum.

de omgevingsvergunning niet hoefde
in te trekken. Daartegen gingen de
supermarkten in hoger beroep, maar
het kwam niet tot een behandeling
bij de Raad van State omdat het hoger
beroep in november 2018 weer werd
ingetrokken. Wel werd de voorwaarde
opgenomen dat Jumbo en Lidl pas
hun deuren mogen openen nadat de
bestaande supermarkt van Jumbo in
het oude winkelcentrum van Brukske
definitief is gesloten.

Aldi

De planning is dat de nieuwbouw
in mei 2020 klaar is. De bouw heeft
veel vertraging opgelopen omdat

enkele concurrerende supermarkten in
beroep waren gegaan bij de rechter.
Ze vreesden onder meer een versto-

ring van het ondernemersklimaat.
Rechtbank Limburg oordeelde op vrijdag 9 februari 2018 dat de gemeente

Naast Jumbo had ook Aldi een
supermarkt in Brukske. Vanwege de
bouwwerkzaamheden en de slechte
bereikbaarheid van de winkels in het
oude winkelcentrum verhuisde Aldi in
januari 2015 de supermarkt naar een
leegstaande loods van Vincent van
Gogh op Servaashof. Net buiten de
wijk Brukske, aan de overzijde van de
Henri Dunanstraat, kreeg Aldi een tijdelijke vergunning voor drie jaar van
de gemeente. Het was de bedoeling
dat Aldi, na de bouw van het nieuwe
winkelcentrum, zou terugkeren naar
de wijk Brukske. Omdat Aldi later van
dit voornemen afzag, ging Jumbo
Vastgoed, investeerder van het cen-

trum, in zee met Lidl dat in Venray al
langer op zoek was naar een geschikte
plek. De vergunning voor Aldi op
Servaashof is door de gemeente verlengd tot januari 2020. Door het afketsen van de locatie Dr. Poelsschool, in de
raadsvergadering van dinsdag 16 april,
is er nog geen uitzicht op een definitieve vestiging van Aldi in Venray.

Najaar 2020 afgerond
In februari 2019 is in Brukske
gestart met het bouwrijp maken van
het terrein waar het winkelcentrum
wordt gebouwd. Nu het grondwerk
klaar is, kan Bouwmij Janssen aan de
slag met de nieuwbouw. In maart 2020
wordt begonnen met de aanleg van
het parkeerterrein naast het winkelcentrum. Met de sloop van het oude winkelcentrum wordt volgend jaar zomer
gestart. In het najaar van 2020 zijn
deze werkzaamheden afgerond en kan
het terrein als park worden ingericht.
Jumbo Vastgoed is van plan de al leegstaande panden in het oude winkelcentrum al eerder te slopen. Het nieuwe
winkelcentrum krijgt een ontsluiting
vanaf de Henri Dunantstraat. De aanleg
van de nieuwe weg gaat in december
2019 van start.

Theo Spronk (79), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, helpt ruim 18 jaar bij Streekmuseum
De Locht in Melderslo. Als lid van de PR-commissie levert hij een bijdrage aan de instandhouding van dit museum. In 2008-2009 was Theo de bedenker van de tentoonstelling ‘De Twelf
Maendekens’. De afgelopen 20 jaar heeft Theo ook diapresentaties verzorgd over de beleving
van Kerstmis en Pasen in het verleden, voor KBO en vrouwenverenigingen in Noord-Limburg.

Paul Halmans (70), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, zet zich in voor Alzheimer
Noord-Limburg. In 2010 was Paul mede-initiatiefnemer van de Stichting Logeerhuis Kapstok.
En als bestuurslid van de Stichting Altaar en Kunstverwerving Sint Petrus’ Bandenkerk zet Paul
zich in voor de instandhouding van de St. Petrus’ Bandenkerk. Samen met andere bestuursleden makt Paul zich hard om een nieuw onderkomen te vinden en te realiseren voor de
Koninklijke Harmonie Euterpe en voor zustergezelschap MMSK St. Petrus’ Banden.

Ed Stevens (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, werkt al ruim 40 jaar bij de NLW-groep
waar hij zich inzet voor mensen met een arbeidsbeperking. Sinds 2016 is hij voorzitter en
secretaris van de bedrijfsledengroep NLW. Daarnaast is hij een onmisbare schakel in Leunen,
waar hij zich inzet in de dorpsraad, bij Stichting Samen Leunen en de Werkgroep Wandelpaden
Leunen. Ook is bijna 12 jaar lid is van Cliëntenparticipatie WSW gemeente Venray en voorzitter
van de WSW-raad.

Jan Broeren (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zet zich al ruim 36 jaar in voor de
instandhouding van het jeugdcarnaval. Jarenlang was Jan bestuurslid van CV De Hazekeutel,
waarvan 17 jaar als voorzitter. In 2000 was Jan initiator en sindsdien voorzitter van de
Jeugdvastelaovesroad. Hij was medeauteur van een boek over de geschiedenis van jeugdcarnaval en verzorgt lezingen op scholen, bij verenigingen en andere organisaties. In 2004 nam
Jan het initiatief voor de Stichting Wagenbouwhal.
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Tour of Freedom in het Venrayse centrum

Verbroerderingsfeest
tijdens 75 jaar vrijheid
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray organiseert een activiteit om de gehele Limburgse vrijheid te
vieren en dit gebeurt door middel van een groots verbroederingsfeest op zondag 29 maart 2020, afgesloten met
de Tour of Freedom in het Venrayse centrum.

Schutterijen uit België,
Nederland en Duitsland komen
zondag 29 maart 2020 in Venray
samen om verbroedering te vieren.
De dag begint met een gezamenlijke brunch, waarna de gehele dag
diverse muziekgezelschappen en
artiesten optreden. In de middag
volgt een historische optocht door
het centrum, die afgesloten wordt
met een feest.

De voorzitter van de Venrayse
schutterij, Bernie van Lierop, zette
zijn netwerk in om de Tour of
Freedom in Concert, dat de Fanfare
Bereden Wapens (vanuit Defensie)
uitvoert, naar Venray te halen.
Het professionele Fanfareorkest van
de Koninklijke Landmacht biedt op
deze dag een programma aan met
een gevarieerd muzikaal scala met
een boodschap. Het programma

varieert van mars- tot popmuziek en
alle genres daartussen. Daarnaast
wordt er stilgestaan bij de offers die
er in het verleden gebracht zijn om
de vrede te bewerkstelligen en wat
er voor nodig is om onze vrijheid nu
en in de toekomst te waarborgen.
Samen met drie Vlaamse zangeressen Les Chouettes belooft de fanfare
een voorstelling van een hoog muzikaal niveau.

Word jij onze nieuwe collega?
Wil jij echt tijd en aandacht voor onze bewoners hebben?
Wil jij minder administratieve rompslomp hebben in je werk?
Bezorg jij ouderen graag “elke daag enne Gooien Daag”?
Dan willen we jou graag leren kennen!
Voor onze kleinschalige zorgwoning voor ouderen zijn wij op zoek naar:

enkele verzorgenden (m/v)

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

Wij bieden:
een leuke, uitdagende en verantwoordelijke functie
binnen onze kleine organisatie. Een klein, zeer enthousiast team waarbinnen eigen initiatief en verantwoordelijkheid gewaardeerd worden. Wij volgen de CAO VVT.
De functie van verzorgende is ingedeeld in fwg 35.
Ben je enthousiast? Wil je onze nieuwe collega worden?
Schrijf of mail dan voor 15 mei 2019 een brief met cv naar:

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

Tekort bij jeugdzorg
Gemeente Venray kwam ook in 2018 geld tekort bij de jeugdzorg.
Het aantal cliënten steeg van 650 naar 721 waardoor het financieel
nadeel opliep naar 470.000 euro. Door meevallers bij de Wmo, participatie en bijstand hield de gemeente ruim 1 miljoen euro over van het
budget in het sociaal domein. Dat blijkt uit de jaarrapportage van 2018.
Het aantal inwoners dat gebruik
maakt van een voorziening nam licht
toe, van 4.416 naar 4.534. Gemeente
Venray kampt al jaren met tekorten
bij de jeugdzorg. Volgens de jaarrapportage heeft de gemeente weinig
invloed op indicaties voor jeugdzorg. “De toegang tot de jeugdhulp
verloopt maar gedeeltelijk via de
gemeente. Daardoor is sturing op de
inzet van jeugdhulp beperkt”, meldt
het jaarrapport. Om meer grip te
krijgen op het aantal behandelingen wil de gemeente meer overleg
en samenwerkingsafspraken maken
met instanties die jongeren doorverwijzen naar een vorm van jeugdzorg.
Bij de Wmo nam het aantal
cliënten toe van 2.695 naar 2.711.
De stijging werd vooral veroorzaakt
door een toename van het aantal
aanvragen voor huishoudelijke hulp.
De afname bij participatie, van 1.804

naar 1.678 cliënten, is een landelijke
trend en komt door de aantrekkende
economie waardoor het aantal uitkeringsgerechtigden daalt.
Het overschot bij de Wmo bedroeg
534.000 euro, terwijl participatie
(360.000 euro) en bijstandsbudget
(613.000 euro) ook een voordeel lieten zien. Verrekend met het tekort van
470.000 euro bij de jeugdzorg, hield
de gemeente vorig jaar 1.037.000
euro over aan het sociaal domein.
De bestemmingsreserve bevat het
maximale bedrag van 2,5 miljoen
euro en er is vorig jaar geen beroep
gedaan op deze reserve. Het positieve
resultaat van 1.037.000 euro komt
ten goede aan het huishoudboekje
van Gemeente Venray en het bedrag
wordt in de algemene reserve gestort.
De commissie Leven bespreekt
de jaarrapportage in de vergadering
van donderdag 9 mei.

Arbeidsmigranten in
woning Wanssum
Uitzendorganisatie SEP Peeters uit Oirlo gaat in een voormalige
bedrijfswoning aan Stayerhofweg in Wanssum twintig a
 rbeidsmigranten
huisvesten. Het College van B&W van gemeente Venray wil een omgevingsvergunning verlenen om de woning in te richten als logiesgebouw
omdat de aanvraag past binnen het gemeentelijk beleid. Ook provincie
Limburg stemde in met het plan.
Het perceel ligt op het bedrijventerrein in Wanssum en heeft een
oppervlakte van 1.738 vierkante
meter. In de bedrijfswoning, gebouwd
in 1978, komen op de begane grond
zes tweepersoonskamers en op de
eerste verdieping vier kamers. Onder
de woning is een kelder die wordt
ingericht als recreatieruimte.
SEP Peeters is dringend op zoek
naar woonruimte voor haar uitzendkrachten die werken bij klanten in Bergen, Oirlo, Well en Venray.
Directeur Theo Peeters meldt dat hij
momenteel circa 170 arbeidsmigranten huisvest in de gemeente Venray.
Ze verblijven in woningen in enkele

dorpen zoals in Leunen en in Oirlo,
onder meer in Oeldershof. “In sommige panden verblijven ze al meer
dan vijftien jaar. Er zijn nooit problemen met de buurt, want het beheer is
goed geregeld”, zegt Peeters die niet
kiest voor grootschalige huisvesting.
“Nee, ik laat mijn werknemers niet
op wielen wonen. Zo’n grote campus
is een verdienmodel. Ik wil verdienen
aan uitzendwerk maar niet aan huisvesting. Ik heb de voorkeur voor kleinschalig wonen waar genoeg privacy
is en waar de mensen netjes kunnen
verblijven. Ik ben bezig om nog meer
panden in de gemeente Venray te
huren of te kopen.”

Venray sluit drie
drugspanden
Burgemeester Hans Gilissen van Venray heeft in de eerste maanden
van 2019 (tot half april) drie drugspanden gesloten. Het gaat om
panden in de dorpen Vredepeel en Heide en in de wijk Brukske.
Volgens een woordvoerder van
gemeente Venray sloot Gilissen in
2018 in totaal twee drugspanden.
“Het aantal drugspanden fluctueert jaarlijks nogal. Een eenduidige
oorzaak is niet aan te wijzen en we
hebben er ook geen onderzoek naar
gedaan.” De burgemeester kan bij
het aantreffen van een hennepplantage of een hoeveelheid hard- of
softdrugs besluiten een woning of
bedrijfsruimte te sluiten. Dit doet

hij op basis van artikel 13b van de
Opiumwet. Met het sluiten van het
pand maakt de burgemeester een
einde aan de overtreding en herstelt
hij de openbare orde en de veiligheid
van omwonenden. Hennepplantages
en drugspanden trekken criminaliteit
aan en zorgen voor onveilige situaties. Denk aan brandgevaar, ripdeals,
overlast en inbraak. Daarnaast is sluiting ook een waarschuwing aan het
criminele circuit en klanten.
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Pastoor-deken Ed Smeets geïnstalleerd

‘Het is tijd voor een
nieuw leefgebied’

Ed Smeets (47) werd zondag 28 april geïnstalleerd als pastoor-deken in de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Venray.
Dit gebeurde tijdens een plechtige viering van de Eucharistie om 14.00 uur. Na de mis konden geïnteresseerden
kennismaken met de nieuwe deken in dans- en partycentrum Anno ‘54 in Venray.

Bloemrijke akkerranden Venray een
groot succes
Vereniging Innovatief Platteland organiseerde met
Plattelandscoöperatie voor het eerst een grote inzaaiactie in Venray.
Vrijdag 26 april reikten de initiatiefnemers 60 kilo zaad uit voor het
maken van bloemrijke akkerranden en hoeken.

Uitreiking bloemenzaad aan
een van de 28 deelnemers
Ed Smeets werd vanwege zijn
goede werk binnen de kerk door bisschop Harrie Smeets, die vorig jaar
door de paus benoemd is tot bisschop
van Roermond, benoemd tot deken
van het dekenaat Venray. Daarnaast
wordt hij pastoor van de parochies
Sint-Petrus’ Banden, Onze-LieveVrouw van Zeven Smarten, Christus
Koning en H. Franciscus van Asissië
in Venray en rector van het rectoraat
H. Jozef in Smakt.

Vertouwd figuur
Smeets was sinds 2004 pastoor
van de vier parochies van het parochiecluster Ubach over Worms in
Landgraaf. Deze periode heeft hij naar
eigen zeggen op een mooie manier

afgesloten tijdens de paasdagen. “Met
veel plezier werkte ik vijftien jaar als
pastoor in Ubach over Worms, maar
nu maak ik plaats voor een opvolger.
Het is tijd voor een nieuw leefgebied.”
Voorganger Harrie Smeets fungeerde
volgens Ed Smeets als een vertrouwd
figuur in Venray. Die rol wil Ed Smeets
graag van hem overnemen. “Ik ga met
veel plezier en toewijding mijn nieuwe
functie, het liefste de komende vijftien
jaar, in Venray bekleden. Ik wil graag
nieuwe mensen leren kennen en vertrouwen winnen van de inwoners van
Venray. De installatie was een belangrijk moment in mijn leven. Er gebeurt
wel wat met je. Het is een eer om
een hogere functie binnen de kerk
te mogen bekleden”, zegt de nieuwe

pastoor-deken.
Ed Smeets legt uit dat hij als
pastoor-deken dezelfde taken krijgt
als een pastoor, maar ook collega’s
moet aansturen binnen de kerk.
Daarnaast woont een pastoor-deken
meer vergaderingen bij. In zijn nieuwe
functie als deken van Venray zal
hij naast zijn parochiewerk ook bisschoppelijk vicaris voor liturgie en
kerkmuziek, voorzitter van de Sint
Gregoriusvereniging (koepel van kerkkoren) in het bisdom Roermond en
muziekdocent op verschillende instituten van het bisdom blijven. Daarnaast
blijft Smeets actief betrokken bij de
bedevaarten van het Huis voor de
Pelgrim in Maastricht.
(Foto: Ans Bistervels)

Daling slagingspercentage

Havo ook op Raayland
een ‘zorgenkindje’
De Onderwijsinspectie stelde onlangs dat ‘alle signalen op rood staan’ voor de havo. Havisten zouden het
vaakst blijven zitten en een laag slagingspercentage hebben, zo bleek onlangs uit het Rapport Staat van het
Onderwijs. De havo presteert bij het Raayland College in Venray ook het minst, maar het verschil met andere
niveaus is niet schrikbarend.
Bekeken vanuit het landelijk
gemiddelde bleef vorig jaar 12 procent van de havisten zitten. In het
schooljaar 2015-2016 slaagde op het
Raayland College in Venray 94,2 procent van de havisten. Afgelopen
schooljaar (2017-2018) slaagde
88,0 procent, een behoorlijke daling
dus. Ter vergelijking: het percentage
vwo-leerlingen dat afgelopen jaar
slaagde was 92,3 procent. 96,4 voor
vmbo gemengd/theoretisch, 97,2 procent voor vmbo kader en 100 procent
voor vmbo basis.
Bram van Dieten, teamleider havo
2-5, erkent de problematiek rondom

de havo. Hij denkt dat het met name
komt doordat op de havo verschillende
type leerlingen zitten.

Groot
niveauverschil
“Er zijn leerlingen die afstromen
van het vwo, leerlingen die regulier doorstromen, leerlingen die het
niveau net aan kunnen en leerlingen die doorstromen van het vmbo.
Dat zorgt voor een groot niveauverschil in de klassen. De aparte groepen hebben allemaal hun specifieke
aandacht en benadering nodig en

dat is lastig voor docenten”, vertelt
Van Dieten. Van Dieten stelt dat er een
balans gezocht moet worden tussen
duidelijkheid en structuur, maar dat er
ook een verantwoordelijkheid is voor
de leerling zelf. Ook wordt er gekeken naar de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw. “Met name het
vierde leerjaar bij de havo is voor veel
leerlingen lastig, want in dat jaar stromen leerlingen in vanaf het vmbo.
Verder spreken we met ouders, leerlingen en mentoren om de voortgang te
volgen zodat er actie ondernomen kan
worden indien er om gevraagd wordt”,
aldus Van Dieten.

De uitreiking vond plaats op
bijenoase-scouting Peppelhuus in
Venray. De Plattelandscoöperatie
heeft mede vanuit Innovatief
Platteland en gemeente Venray zorg
gedragen aan bijna 3 hectare aan
zaad. De organisaties konden dus
bijna 60 kilo zaad uitreiken. 28 deelnemers gingen afgelopen weekend
aan de slag om Venray een bloeiend jaar te bieden. Het doel van

deze inzaaiactie is om bewoners van
Venray op een laagdrempelige wijze
een bijdrage te laten leveren aan biodiversiteit en aan een kleurrijk landschap. De agrariërs krijgen dankzij de
actie hulp bij de bestuiving door bijen
en insecten. De imkers in Venray, zoals
Evelyn van Geenen, waren erg verrast
door de hoge deelname. De organisatie concludeerde dat dit initiatief een
vervolg krijgt in de toekomst.

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
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Enige en algemene kennisgeving

“Het is goed zo”
Bedroefd maar met heel veel herinneringen,
nemen wij afscheid van mijn lieve man, ozze pap en opa

Ser Thijssen

Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens
was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.
Zo plotseling, zo onbegrijpelijk, zo machteloos

Leo van Holstein

echtgenoot van

echtgenoot van

Mien Thijssen-van Lipzig
* Broekhuizenvorst, 1 mei 1931

† Grubbenvorst, 26 april 2019

Peggy van Holstein - Verhaegh †

Peggy †
Ziggy
Leny Tetteroo
René en Nicole
Anouk en Jasper
Ilse en Kevin
José en Lambert
Biance
Sandra
29 april 2019
Het Veldje 147, Horst

Familie Thijssen, Burg. Hermansstraat 6, 5871 AE Broekhuizenvorst

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Wij nemen op vrijdag 3 mei in besloten kring afscheid van Ser.
Een speciaal woord van dank voor de liefdevolle verzorging
van La Providence, afd. de Rozengang en eerder van Zorghuis Tienray.

“Het is goed zo”
In alle liefde hebben wij afscheid genomen van onze zus,
schoonzus en tante

Lies van Daelen

Ik mis je liefdevolle woorden
Ik mis je armen om me heen
Ik mis je knuffels en je kussen
Ik mis ons geluk, dat plots verdween
Maandag 29 april jl. is het een half jaar geleden dat onze kanjer,
ons zonnestraaltje, onze kleine, grote man is overleden

Paul Geurts
Mama, Ben, Ruud
Balou
Venray

† Boxmeer, 22 april 2019

Namens allen die haar lief waren:
Familie van Daelen
Vriendenkring
Correspondentieadres:
Watermunt 102, 5931 TL Tegelen
We hebben het leven van Lies op een mooie manier afgesloten
tijdens een afscheidsdienst op maandag 29 april
bij Camping De Heksenhut te Melderslo.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling
overlijden van ons lid in den vreemde

Dankbetuiging

Voor heel de wereld was zij een vriendin,
voor ons was zij de hele wereld.
Heel veel mensen hebben ons gesteund en met ons
meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze geweldige mam

Nel van Hegelsom - Cuppen
Hartelijk dank hiervoor. Het besef dat zij bij zovelen een warm
plekje in het hart heeft is voor ons een grote steun.
Joop, Bernie en Joep, Kees

Jeu Kleuskens
Jeu genoot van een gelukkig leven in Colombia, maar bleef onze
vereniging trouw via regelmatige contacten.
Hij zou dit jaar vijftig jaar lid zijn geworden.
Wij wensen zijn gezin en de familie veel sterkte.
Bestuur en leden van O.V. Concordia ‘62

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

30 april 2019
50 jaar getrouwd
Proficiat!
Frank, Marc & Kim,
Niek & Lieke en Imke

Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.

Mien
Tijs en Lydwien
Juul en Patrick
Teun
Con en Mariëlle
Merlin en Joep
Renske
Marlie en Geert
Sjors en Hilde
Jesper en Lynn
René en Lucille
Stef
Job

* Venlo, 31 januari 1947

Hay en Nettie
van der Sterren-Heijer

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.
Asbest dak vervangen: te koop
geisoleerde dakpanelen. Dik: 65/90
mm. Lengte tot 21 meter. Geisoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm. Lengtes
tot 6 meter. Afdekzeilen 5mtr. breed,
div lengtes. Tel. 06 53 14 56 87.

Horst, mei 2019

Geboren

Amy

13 april 2019
Dochter van
Joost en Danja
van Deelen-Sillekens
De Lom de Berghlaan 33
5973 NK Lottum
Feesterij - Buffet restaurant
‘t Beugelke. Op Moederdag 12 mei
uit eten dat kan voor € 23,00 p.p
2,5 uur onbeperkt eten (buffetvorm)
en drinken van 12.00 tot 20.00 uur.
Reserveren www.hetbeugelke.nl of 06
14 88 16 17 Denenweg 30 Melderslo.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
Hortensia’s (veel srt.), viburnum,
vlinderstruik, hebe e.a. heesters (op
stam). Bodembedekkers, vaste planten
e.a. Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Open za. van 9.3016.30 uur. (vrij. na afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Voordelig uw trap bekleden met
tapijt? Gratis prijsopgave bel 06 16 37
45 14 Woningstoffeerderij vd Broek.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Afbouwplan

Gemeente gaat niet handhaven
op Roekenbosch
Gemeente Venray gaat toch niet handhaven op illegale bewoning op het vakantiepark Roekenbosch in
Blitterswijck. De reden hiervoor is dat het afbouwplan voor het park bijna van start gaat.
Gemeente Venray wilde
per 1 februari de illegale en
permanente bewoning op het
vakantiepark aanpakken.
Enkele huiseigenaren spanden
een kort geding aan, waardoor het
begin van handhaving naar woens-

dag 1 mei opschoof. De gemeente
wil nu met een schone lei beginnen,
omdat door het afbouwplan voor het
park een nieuwe situatie ontstaat
waarbij een deel van de huisjes op
korte termijn verdwijnt en de overgebleven huisjes voor de tijdelijke

huisvesting van woonurgenten en
arbeidsmigranten gebruikt mogen
worden.
Ook blijven er een handjevol
huisjes voor recreatie beschikbaar.
Daardoor trekt de gemeente de
handhavingsbesluiten in.
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GEPLUKT Harrie Messemaekers
werk met het bezoeken van een
kermis. “In het begin keken exploitanten van me op, vanwege mijn
nieuwsgierigheid naar de attracties.
De kermisbranche is een gesloten
wereld, maar nu hebben de exploitanten mij in de groep opgenomen.
Velen van hen kennen mij nu, dat
is machtig.” Harrie bezocht in totaal
zo’n 400 kermissen. Met behulp
van een kermisagenda zoekt hij op
waar en wanneer hij ergens moet
zijn. “Het liefste wissel ik af tussen
kleine en grote kermissen. Zo hou ik
variatie in mijn hobby.”

‘Kermismoe’

Naast zijn fulltimebaan als afdelingsmanager en plaatsvervangend filiaalleider voor Jumbo Supermarkten Veghel, besteedt hij de nodige uren aan
zijn hobby: kermis. Hij bezoekt per jaar 85 kermissen door het hele land en beheert de website www.kermisvenray.com Deze week wordt Harrie
Messemaekers (32) uit Venray geplukt.
Harrie Messemaekers kan niet
uitleggen hoe zijn hobby is ontstaan. Als 10-jarige jongen kreeg hij
een fascinatie voor de kermis. Zijn
ouders interesseerden zich niet zo
voor de kermis, maar Harrie kon er
geen genoeg van krijgen. “De kermis
werkt als een magneet. Wat me fascineert? De techniek van attracties,

het transport, maar ook de openbare
pachtprocedures, dus eigenlijk het
hele plaatje”, vertelt Harrie. Rond
het jaar 2000 bezocht hij per fiets
voor het eerst kermissen in de buurt.
Sinds die tijd maakt hij foto’s van
alle attracties, die hij nu nog steeds
bewaart in zijn archief op zijn kamer,
en bezocht hij zo’n vijftien kermissen

PUZZEL

Sudoku

per jaar. “Exploitanten kenden mij
nog niet en vroegen zich af waarom
ik er rondhing.”
Drie jaar later ging de website
www.kermisvenray.com de lucht
in. Via gemeente Venray ontvangt
Harrie informatie over de kermis
in Venray die hij vervolgens op de
website plaatst. Daarnaast is hij
sinds 2016 freelance verslaggever van het kermisvakblad dat één
keer in de veertien dagen door heel
Nederland verschijnt. In het vakblad zijn Harrie’s foto’s en verslagen
terug te lezen. Harrie is meerdere
uren per week bezig met zijn hobby
terwijl hij ook veertig uur per week
werkt voor Jumbo Supermarkten
Veghel. “Na het beëindigen van de
opleiding economie en administra-

tie bij de Gilde in Venray begon ik in
2009 bij de C1000 in Wanssum, die
in 2015 overging in Jumbo. Ik geef
leiding aan ongeveer vijftig medewerkers, waarvan de meeste 15 of
16 jaar zijn, en dat vind ik superleuk.
Ik vind het fijn om een steentje bij
te dragen aan de groei van collega’s.
Op mijn werk verveel ik me niet zo
snel, want de klant laat zich niet
voorspellen. Die variatie bevalt me
uitstekend. Mijn ambitie is om ooit
bedrijfsleider te worden in een filiaal
van de Jumbo.”

Fulltime baan
Doordat hij voor zijn werk met
enige regelmaat cursussen volgt
en naar bijeenkomsten in andere
plaatsen moet, combineert hij het

Tijd voor andere hobby’s heeft
Harrie bijna niet. Door zijn drukke
leven merkt Harrie dat zijn energieniveau soms wat lager ligt als het
kermisseizoen afloopt eind oktober. “Mijn vrije tijd en vakanties
besteed ik volledig aan de kermis,
ik krijg daar energie van. Maar wanneer het seizoen afloopt, begin ik
meestal ‘kermismoe’ te worden.
Met slecht weer vraag ik mezelf af
waarom ik in de regen sta om foto’s
te maken van attracties. Maar ook
dat is de charme van mijn hobby.”
Vanaf november is het tijd voor het
bewerken, printen en archiveren
van foto’s die hij maakte. Harrie is
naar eigen zeggen één van de
grootste verzamelaars van spullen die te maken hebben met de
kermis. Op zijn kamer staan volle
kasten gevuld met klappers, penningen en naambordjes van attracties.
“In het seizoen hou ik me bezig in
het veld terwijl ik in de stille wintermaanden mijn archief aanvul,
bezoekjes brengen aan loodsen van
exploitanten of het transport volg
van een circus. Mijn hart klopt sneller van vrachtwagens. Ik vind het
machtig om te zien hoe circussen
getransporteerd worden.”
Harrie zegt nog jaren zijn hobby
te willen uitvoeren. Toch zou hij zijn
baan bij Jumbo niet willen opgeven
voor de kermis. “Ik ben benieuwd
wat de toekomst gaat brengen voor
de kermissen in Nederland. Op sommige plaatsen dreigen ze wat in de
verdrukking te raken, waardoor ik
denk dat de kermis in de toekomst
verandert.”

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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Eerste editie Dutch Pork Expo
De eerste editie van Dutch Pork Expo is op dinsdag 16 en woensdag 17 april bezocht door 4.823 bezoekers
uit de varkenssector. In totaal namen 180 exposanten deel aan het nieuwe evenement in Evenementenhal
Venray.

Dutch Pork Expo is de enige nationale beurs in Nederland die zich
specifiek richt op de varkenssector.
“Het nieuwe concept en de opzet
is positief ontvangen door zowel
bezoekers als exposanten. Met name
dat er nu een doelgroep specifieke
beurs gericht op de varkenssector is,
wordt gewaardeerd”, stelt Natascha
Halbertsma, adviseur van Dutch Pork
Expo.

Kennisprogramma
De oorsprong van de expositie is terug te vinden in de voormalige Landbouwdagen Intensieve
Veehouderij (LIV) in Hardenberg en
Venray. Beursorganisator Easyfair
heeft twee nationale vak-gerelateerde evenementen, Dutch Poultry
Expo in Hardenberg en Dutch Pork
Expo in Venray, samengebracht. “Er
is een basis gelegd voor de toekomst
waarop we verder gaan bouwen”,

aldus Halbertsma. Naast de deelnemers die hun producten presenteerden, was er een kennisprogramma.
Daarbij kwamen onder andere varkensgezondheid, bedrijfsovername en
duurzaamheid naar voren. De thema’s
werden vanuit verschillende invalshoeken belicht door onder andere
voerleverancier Fransen Gerrits,
farmaceut MSD Animal Health en door
de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Ook werd op de beurs de smartbadge
geïntroduceerd. Met deze ‘digitale
draagtas’ konden bezoekers stands
scannen waarin ze geïnteresseerd zijn
en waarover ze informatie willen ontvangen. Na het bezoek aan de beurs
ontvingen ze een e-mail met informatie van exposanten die ze gescand
hebben. Dutch Pork Expo staat in 2020
op 21 en 22 april in Evenementenhal
Venray weer op het programma.
Voor meer informatie kijk op
www.dutchporkexpo.nl

Top Support Dakwerken

Uitvaartbeurs op Bevrijdingsdag Samenwerking
dakwerkbedrijven
Duijf & van Kreij Uitvaarten houdt op zondag 5 mei (Bevrijdingsdag) een ‘Uitvaartbeurs’ van 11.00 tot
17.00 uur in Hotel Asteria in Venray. Crematorium Boschhuizen opent deze dag haar deuren voor rondleidingen
als aanvulling op de uitvaartbeurs.

Met de pendelbus kunnen bezoekers elke vijftien minuten heen en
weer pendelen tussen de uitvaartbeurs
en het crematorium. Verder verzorgt

Koor Harmony Venray en Gareth Fraser
Doedelzakspelen de muziek tijdens
de beurs. Deze dag is georganiseerd
in verband met het tien-jarig bestaan

van Duijf & van Kreij Uitvaarten en de
naamswijziging die zij hebben doorgevoerd op 1 januari 2019. Het evenement
is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Top Support Dakwerken uit Oostrum is een samenwerking aangegaan met Jacobs dakbedekkingen uit Wanssum. De bedrijven zijn
regionaal actief in het renoveren, onderhouden en repareren van
daken.

Kennis en kunde bundelen

Bestuurlijke fusie Vincent
van Gogh en CONRISQ Groep
Na maanden van voorbereiding is de bestuurlijke fusie tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid
(VGG) en de CONRISQ Groep op woensdag 1 mei een feit geworden. VVG treedt toe tot de CONRISQ Groep, dat
bestaat uit acht zelfstandige stichtingen die hun kennis en kunde bundelen.

Leden raad van toezicht en bestuur VVG en CONRISQ Groep
De CONRISQ Groep wil mensen met
psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek in alle levensfasen een
integraal aanbod van zorg, begelei-

ding en behandeling bieden. Eén van
de stichtingen is de Rooyse Wissel in
Venray. De stichtingen hebben als doel
elkaar aan te vullen qua doelgroep en
hulpaanbod. Eén van de effecten van de

samenwerking moet zijn dat bedrijfsvoering en investeringsrisico’s beter kunnen
worden gedragen en de organisaties
worden versterkt op het gebied van
capaciteit, kennis en professionaliteit.

Eigenaren Frank en Petra
Schaeffers willen niet stoppen met
werken, maar realiseerden zich dat
het bedrijf steeds kwetsbaarder
werd. Door schaarste aan vakkundige
dakdekkers en ontwikkelingen in de
markt, wordt het steeds lastiger om
de dienstverlening aan klanten voor
de toekomst te borgen. Het bedrijf
wil haar klantenkring behouden en
hen in de toekomst goed bedienen.
“Afwachten en de kans lopen dat wij
onze klanten niet meer van dienst
kunnen zijn wanneer er iets gebeurt,
willen we niet. Door de samenwerking met Jacobs Dakbedekkingen
waarborgen we onze dienstverlening”, vertelt Frank Schaeffers.

De huidige medewerkers komen in
dienst bij Jacobs en Frank Schaeffers
blijft vanuit Jacobs het aanspreekpunt voor de klanten.

Meer dan zeventig
jaar oud
Jacobs Dakbedekkingen bestaat
al meer dan zeventig jaar en heeft
ruim twintig dakdekkers aan het
werk. “Ook wij zijn blij om samen
met te werken met Frank en Petra
Schaeffers. Hierdoor kunnen wij onze
onderhoudsportefeuille verder uitbreiden. Op deze manier creëren we
een win-winsituatie voor alle partijen.”
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Ik kan ook een profielschets voor de nieuwe
burgemeester bedenken eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Zoals onlangs door hem bekend is gemaakt, zal burgemeester Hans Gilissen met ingang van januari aanstaande zijn functie neerleggen. De reden
waarom en wat hij daarna wil gaan doen, is vooralsnog onduidelijk.
Nadat Gilissen zijn functie heeft neergelegd, benoemt Commissaris van de
Koning, Gouverneur Theo Bovens een nieuwe burgemeester. Hij laat zich leiden
door een profielschets die de gemeenteraad hem aanlevert. Na een open sollicitatieprocedure worden uiteindelijk een drietal kandidaten aan een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad voorgelegd. Op vertrouwelijke wijze zal
die commissie een voordracht voor één van die kandidaten aan de Gouverneur
doen, waarna een benoeming volgt.
De gemeenteraad bood inwoners van Venray de mogelijkheid om van
15 tot 24 april te reageren op een drietal vragen over een nieuwe burgemeester. De antwoorden daarop worden verwerkt in een profielschets die op
16 mei in een extra gemeenteraadsvergadering samen met de Gouverneur
wordt besproken. Op basis van die profielschets wordt de sollicitatieprocedure
gestart.

Stichting Burgers van Venray is van mening dat de Venrayse inwoners te
weinig tijd kregen voor hun inbreng van de profielschets. De inwoners zouden
langer de gelegenheid moeten hebben om te reageren op het profiel van een
nieuwe burgemeester. Om die reden biedt de stichting de gelegenheid om
gedurende de hele maand mei te reageren op de stelling: ‘Ik kan óók een profielschets voor de nieuwe burgemeester bedenken’. Op de website
www.burgersvanvenray.nl heeft u de mogelijkheid om uw eigen wensen ten
aanzien van de te benoemen persoon kenbaar te maken.
Om uw mening daarover te prikkelen heeft Burgers van Venray een foto
van drie recente burgemeesters van Venray in het hoofd van de website
geplaatst. De Commissaris van de Koning kan wellicht ook ná de bijeenkomst
van 16 mei nog naar de reacties op deze website willen kijken in de zoektocht
naar een geschikte kandidaat.

Bespreking stelling Burgers van Venray van april

Ik weet wel wat ik met 100.000 euro gemeenschapsgeld zou kunnen doen
In de maand april hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen geven op de website Burgers van Venray. Daarop stond de stelling:
‘Ik weet wel wat ik met 100.000 euro gemeenschapsgeld zou kunnen doen’. Het bestuur van de onafhankelijke Stichting Burgers van Venray wilde
op die manier onder de bevolking peilen hoe men dacht over het uitgeven van gemeenschapsgeld door de gemeenteraad. Het resultaat van die
opzet viel de Stichting ietwat tegen.
voorstel van het College van B&W met een raadsmeerderheid.”
Overigens lopen de voorstellen tot besteding nogal uiteen. Van handhaving
van het fietsen in het centrum, het verhogen van het leefbaarheidsbudget voor
de kerkdorpen, zaterdagavondconcerten van bekende artiesten op een podium
in het centrum tot zelfs het idee van Ingrid die wil zoeken naar een slimmere en
rendabelere technologie met minder nadelen, zoals waterstof.
Leo vindt 100.000 euro voor de gemeenschap ‘klein grut’. “Dat is nog
geen 2,50 euro per inwoner. Als de gemeente echt iets doet voor de gemeenschap dan praat je over miljoenen, niet over een ton.”
Alle reacties op deze stelling zijn na te lezen op de website Burgers van
Venray onder het hoofdstuk ‘vorige stellingen’. Alle stellingen van de afgelopen jaren staan met de reacties erop daar vermeld.

20% KORTING
OP BUITENLAKKEN
Actie geldt van 6 t/m 18 mei 2019.
Vraag naar de voorwaarden.
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Hoewel bijna vierhonderd personen de website bezochten, was er slechts
een beperkt aantal stemmers dat daadwerkelijk met een idee kwam. Van dat
beperkte aantal blijkt verreweg het grootste deel, maar liefst 94 procent, wel
raad te weten met het besteden van die ton gemeenschapsgeld.
Uit de mening van enkele van die eens-stemmers is af te leiden waarom
ze dat vinden. René Lenards vindt dat iemand met een goed financieel verstand alle uitgaven moet controleren en bekendmaken. Zo kan elke burger in
gemeente Venray zien hoe er met het geld van de burger wordt gesmeten.
Hij denkt dat er veel ogen opengaan en dat het schrikken wordt.
Herman geeft aan dat van het bedrag een buffer gemaakt moet worden
voor toekomstige incidentele bestemmingen of een tegenvaller. “Zonder verordening of speciaal beleid. Zonder precedentwerking. Gewoon potestatief op
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Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

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

Reliek
“Hey kerel, de
paasdagen goed
doorstaan?”, vroeg een
goede vriend mij laatst.
Ik wilde in eerste instantie
de aanvullende vraag of ik
ook eieren had gegeten
ontkennen, maar herstelde
me nét op tijd. Ik had wel
degelijk op eerste paasdag
eieren gegeten, echter in
de vorm van een uitsmijter,
lekker met ham, kaas,
beetje peper en een toefje
currysaus.
Als ik aan Pasen denk,
denk ik aan mijn tijd in Israël.
Ik werkte daar als jongeling in
een youth-hostel in Yaffo,
Tel Aviv. Ook met Pasen dus,
maar heb daar nooit (paas)
eieren voorbij zien komen.
Wél erg veel Amerikanen die
’s avonds weer ‘thuiskwamen’
na een dag in Jeruzalem te
zijn geweest, en daar Pasen
hadden gevierd. Euforisch
lieten sommigen van hen mij
het reliek zien dat ze daar
hadden gekocht, netjes
vacuüm verpakt in transparant
cellofaan. Het was een stukje
vermolmd hout van het kruis
waar Jezus aan had gehangen
mét certificaat van echtheid.
Ik feliciteerde ze met hun
originele aankoop om de pret
maar niet te drukken. Tóch
had Pasen 2019 in Venray iets
bijzonders voor me in petto;
een nestje met vier eitjes in
het prachtigste turquoise dat
ik ooit heb gezien, vlák bij
mijn voordeur. Moeder merel,
die even wat fastfood bij de
lokale fly-inn had gescoord,
kreeg me al gauw in de
smiezen en fladderde
zenuwachtig heen en weer.
Ik verontschuldigde me bij
haar en nam gepaste afstand.
In de namiddag van eerste
paasdag was het eerste eitje
uitgekomen. Ik hoop de
schaaltjes terug te vinden en
ze te behouden als zijnde een
écht paas-relikwie!
Maarten
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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.

Jongerencentra, vóór en dóór de jeugd
De jeugd heeft de toekomst, maar pakt ze die ook? Dat is de hamvraag. VVD Venray stemde de vorige raadsvergadering in met het
beschikbaar stellen van geld voor een opdracht voor een meerjarig
toekomstplan voor de jongerencentra.
We gunnen de jeugd een steuntje in de rug. Het is goed dat ze professionele hulp krijgt om activiteiten
te kunnen organiseren en om toekomstbestendige plannen te kunnen
maken. Wij geloven niet enkel in het
investeren in gebouwen of aankle-

ding. Uiteindelijk gaat het namelijk om
ontmoeten en het vieren van feestjes.
Laten we daarop inzetten. We moeten
ons er daarbij van bewust zijn dat als
de jeugd zelf niet in beweging komt,
het een lastig traject wordt.
Vroeger stond ik in Oostrum bij

OJC Iduna zelf voor en achter de bar.
We gingen met de fiets of taxi naar
een van de andere soosen of naar
jongerencentrum Dingus in Venray
voor een leuk feest. De vrijheid om
de regie in eigen hand nemen, was
ons allergrootste goed. Dit deden we
zonder grote subsidies en toch hebben
we jarenlang mooie herinneringen
opgebouwd en vele vriendschappen
gesloten. VVD Venray gelooft in kansen en ziet mogelijkheden. Ook nu

zal de jeugd laten zien waarvoor ze
staat. Maak samen mooie en toekomstbestendige plannen en organiseer leuke feestjes. Want zoals ze
in goed Venrays zeggen: ”Daor waor
‘t hutjemutje is daor mòtte zien.”
Succes beste tieners, we rekenen op
jullie. We ondersteunen jullie daarbij
graag. Snap, app of mail me gerust!

nu hebben, willen wij graag ook in de
toekomst in stand houden. Daarvoor is
nu eenmaal ‘ontwikkelruimte’ nodig.
De uitdaging ligt er naar onze overtuiging in dat we ontwikkelingen
zoveel mogelijk clusteren en op plekken leggen waar ze zo min mogelijk
schade brengen aan ons landschap.
Verouderde en leeglopende bedrijventerreinen dienen met voorrang herontwikkeld te worden. Het CDA is er
ook voorstander van om voor nieuw te

bouwen loodsen en hallen zonnepanelen verplicht te stellen. Daarmee kun
je een dubbelslag slaan. De doelstellingen die we nastreven voor aan te
leggen zonnepanelen zouden wij bij
voorkeur willen realiseren op daken
van gebouwen, zowel op nieuwe als
oude(re) gebouwen. Graag zouden we
uw mening hierover willen horen. Laat
het ons weten.
Toon Loonen,
fractievoorzitter CDA Venray

Bas Künen,
VVD Venray

Verdozing
Regelmatig hoor ik van onze inwoners dat ze zich zorgen maken over
ons landschap als gevolg van grote industriële loodsen die met name
naast de snelwegen verschijnen. Als je langs onze snelwegen rijdt, zie je
inderdaad her en der grote loodsen in ons landschap verschijnen.
Met een negatief woord wordt
dit wel de ‘verdozing’ van het landschap genoemd. Op zich kunnen we
deze zorgen van onze inwoners wel
begrijpen. Ook het CDA vindt dat we
zorgvuldig met ons landschap om
dienen te gaan. Kritisch zijn op deze

ontwikkelingen is wenselijk, zeker in
een dichtbevolkt land als Nederland.
Dat vraagt een zorgvuldige afweging
van wat we willen toestaan.
Echter, een gezonde en evenwichtige economische ontwikkeling vinden
wij belangrijk. Onze welvaart die we

Herdenk! Het laatste woord is niet aan de dood.
Nu heb ik geen wereldoorlog meegemaakt, maar de wereld is meer
dan voorheen met elkaar in een geweldsconflict. Met al haar humanitaire hulpverlening is het ogenschijnlijk minder wreed, maar nog steeds
is er veel verborgen leed en verdriet.
Als Afrika- en MiddenOostenveteraan herken ik dit maar
al te goed: Het zit ín ons herinnerd
te willen worden. Iedereen die een
dierbare verloren heeft, weet dat
herdenken een cruciaal deel van verwerking is. Maar waarom herdenken

we overmorgen overledenen die we
niet eens persoonlijk hebben gekend?
Gebeurtenissen hebben altijd
invloed op de toekomst en daarmee
staat niets los van elkaar. Stilstaan
bij het verleden helpt dat in te zien.
Ook al weten we dat we het niet slecht

hebben; we zullen nooit weten hoe
het is te leven in angst, onvrijheid of
staat van alertheid. Vrijheid en vrede
zijn niet vanzelfsprekend, en het is dan
ook onze verantwoordelijkheid deze
waarden te beschermen, te behouden
en door te geven. Voorvallen in het
verleden helpen ons deze in heden en
toekomst te verklaren want zij hebben
generaties lang impact.
De 4 mei-herdenking is in die zin
een eerbiedige dankbetuiging naar

al die mensen die hun leven hebben
gegeven of gewaagd om Nederland
en haar inwoners te beschermen.
Iets waar wij dagelijks de vruchten
van plukken. Het kan dan ook geen
kwaad om daar, gezamenlijk of alleen,
in dankbaarheid bij stil te staan.
Herdenken is belangrijk, want anders
heeft een zinloze dood gewonnen.
Peter Custers,
commissielid VENRAY Lokaal
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Eef Lenders

4 en 5 mei
Zondag is het 5 mei.
Een nationale feestdag,
de dag dat we vieren dat
Nederland werd bevrijd van
de Duitse bezetting in 1945.
Zaterdag 4 mei is de nationale dodenherdenking en
houden we twee minuten
stilte en herdenken we alle
mensen die sinds de Tweede
Wereldoorlog zijn omgekomen bij oorlogs- en vredesoperaties.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Eef Lenders
12
Heide
De Meent

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word altijd heel enthousiast als ik
met mijn overbuurjongetjes kan spelen en ook als ik de overbuurman kan
helpen met klussen. Dit doe ik vaak en
vind ik superleuk om te doen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond ga
ik het liefste lekker chillen op de bank
en dan een film kijken met chips en
drinken.
Wie zijn jouw helden?
Mijn grootste helden zijn Shanice
van de Sanden (voetbalster van
Nederlands vrouwenvoetbalelftal en
Olympique Lyonnais) en Frenkie de
Jong (voetballer van Ajax), omdat ze
allebei heel goed kunnen voetballen.

Ik vind voetbal super leuk en zit zelf
ook op voetbal, ik speel bij Leunen in
de JO12-1G.
Waar ben je het meest
trots op?
Ik ben er heel trots op dat ik goed op
de loader kan crossen. Dat vind ik dan
ook erg leuk om te doen.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Als het de hele dag regent vind ik
het leuk om thuis op de Xbox te
spelen of spelletjes op mijn telefoon
te doen.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn lievelingskledingstukken zijn
gewoon een trui en een makkelijke
broek. Deze kledingstukken vind ik het
fijnste zitten.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog ooit heel graag en verre reis
willen maken en als ik dan zou mogen
kiezen, zou ik naar Nieuw-Zeeland en

Australië willen gaan. Dat lijken me
echt heel gave landen om een keer op
vakantie naar toe te gaan.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou nog heel graag het ‘timmervak’
goed willen leren en daar mijn beroep
van maken. Daarnaast zou ik beter
willen leren voetballen.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Als ik een topsporter zou zijn, dan zou
ik graag heel goed willen zijn in voetbal. Dan droom ik er van om allemaal
trucjes te doen en dan iemand daarmee uitspelen en dan een goal scoren.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Op WhatsApp gebruik ik de emoticon
met de lach het meeste.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Ik denk dat ander mensen zich er het

meest over zouden verbazen over dat
ik veel humor heb.
Hond of kat en waarom?
Dan kies ik toch voor een hond, want
die luisteren beter. Met een hond kun
je veel meer doen, zoals knuffelen en
kunstjes leren.
Wat is je droombaan en waarom?
Mijn droombaan is om timmervrouw
te worden. Dat lijkt me echt superleuk
om te doen, omdat ik nu ook veel help
met klussen.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn familie vertelt altijd dat ik heel
veel op mensen in mijn familie lijk.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel graag opnieuw prinses in
het Hedsbuulen land (Heide) willen
zijn, dat lijkt me superleuk. Ook zou ik
nog een keer heel graag pupil van de
week willen zijn bij SV Venray, dat is
de voetbalclub waar ik eerst speelde.

Ieder jaar op 5 mei vieren
we dat Nederland bevrijd
wordt na de Tweede
Wereldoorlog en zondag doen
we dat alweer voor de 74e
keer. Ik vind het heel belangrijk dat we de dit blijven
herdenken, omdat zoiets
nooit meer mag gebeuren.
Ik denk dat heel veel mensen
tegenwoordig niet meer
weten hoe erg de Tweede
Wereldoorlog eigenlijk is
geweest, ook hier in Venray.
Voor een opdracht van school
moesten we een werkstuk
maken over de oorlog in
Venray. Mijn 81-jarige oma
had ik gevraagd om mij
verhalen te vertellen over de
oorlog, die we konden gebruiken voor ons werkstuk. Ik was
erg onder de indruk van haar
verhalen en wist helemaal
niet dat de mensen hier in
Venray zo veel last hebben
gehad van de oorlog en dat er
heel veel mensen zijn die tot
op de dag van vandaag nog
steeds last hebben van de
oorlog.
Wij kunnen nu alle verhalen nog horen van de mensen
die de oorlog hebben meegemaakt, maar over een tiental
jaren zal er bijna niemand
meer zijn die de oorlog
meegemaakt heeft en ook
dan moeten we dit blijven
herdenken.
Anne Jeuken

14
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Armend Shala terug in basis

Opnieuw royale derbywinst voor Venray
Voor de tweede keer binnen vijf weken versloeg Venray aartsrivaal Wittenhorst in de eerste klasse D. Na de
3-0 thuiszege won de Venrayse ploeg op zondag 28 april, na een 1-1 ruststand, de uitwedstrijd in Horst met 1-4.

schitterend over doelman Sjors Witt in
de verre kruising, 0-1. Halverwege de
eerste helft kon Wittenhorst voor het
eerst wat gevaar stichten.

‘Body tekort’

Venray-speler Jordy Wismans (links) in duel
met Marco Daniëls van Wittenhorst
Venray oogde frisser en energieker
dan de thuisclub die drie dagen eerder nog de halve bekerfinale met 1-2
verloor van Groene Ster uit Heerlen.
Beide ploegen traden aan met enkele
invallers. Trainer Frans Koenen moest

zijn basiself van een week eerder
tegen Veritas op één plek wijzigen.
Jesse Rommen ontbrak vanwege een
liesblessures waardoor Armend Shala
terugkeerde in de basis.
Het in het blauw gestoken

Venrayse team nam vanaf de aftrap
het initiatief. Er ontstond enige verwarring toen Armand Shala geblesseerd op
de grond lag. ‘Bal uit!’, klonk het, maar
daar dacht Jeroen Vullings anders over.
Van buiten de zestien schoot hij de bal

Vlak voor rust gleed Venrayaanvoerder Stijn Brinkman uit, waarna
de doorgebroken Joep Beurskens werd
gemangeld tussen twee Venrayse
verdedigers. De vrije trap van Marco
Daniëls werd fraai uit de benedenhoek gehaald door keeper Sam
Stiphout. Vlak daarna was het toch
raak. De opgekomen centrumverdediger Bart Spreeuwenberg kopte raak uit
een corner, 1-1. “Het is een manco dat
we vlak voor rust weer een goal tegen
krijgen. Dat gebeurde tegen Veritas
ook al. Gelukkig pakken we het na
rust weer goed op”, zei trainer Frans
Koenen. “We hebben toch moeite met
standaardsituaties. We komen vaak
‘body’ tekort in de duels. Dat komt ook
omdat we achterin spelers als Robert
Willemse, Sander Lenders en Stef van
Dijck missen.”
Venray nam tien minuten na de
pauze weer de leiding. Jeroen Vullings
zette de aanval op en Danny Pelzer
brak door over links. Uit de voorzet van Pelzer leek Jordy Wismans in
een kopduel te scoren, maar het was

Marco Daniëls die de bal in zijn eigen
doel kopte, 1-2. Het spel golfde op
en neer en Wittenhorst was dicht bij
de gelijkmaker, maar verdediger Bart
Zanders schoot in riante positie over
het Venrayse doel. De Horster defensie ging een kwartier voor tijd in de
fout en de attente Bram Vievermans
profiteerde en schoot de 1-3 binnen. De thuisploeg gaf zich nog niet
gewonnen en Venray had geluk toen
Marco Daniëls een vrije trap op de lat
schoot. De ingevallen Rob Zanders
strandde nog op keeper Sam Stiphout.
Arbiter Meijers liet door oponthoud
zeven minuten naspelen. Diep in de
extra tijd liep Venray uit naar 1-4.
Invaller Stan Kersten zag zijn schot
geblokt door Wil Spreeuwenberg.
Kersten kreeg de bal terug,
behield het overzicht en vond Danny
Pelzer die via de binnenkant van de
paal raak schoot, 1-4. “Dik verdiend en
een puike prestatie. Alhoewel we een
paar keer goed zijn weggekomen”,
vond trainer Koenen die direct na de
wedstrijd zijn manschappen vrijaf gaf
voor de dinsdagtraining. “We hebben
veel blessures en komende zondag
zijn we vrij. Zo hebben we mooi de tijd
om te herstellen en kunnen we dinsdag allemaal naar Ajax kijken”, aldus
de trainer.

De Merselose Alde Sterren

Walking Football in
Merselo
Op sportpark De Vloet is vrijdag 3 mei een wedstrijd Walking
Football te zien. DE MAS, De Merselose Alde Sterren, nemen het dan om
19.00 uur op tegen Wittenhorst.
SV Merselo laat weten verheugd te zijn dat er nu daadwerkelijk gevoetbald kan worden. Er wordt
om de twee weken een wedstrijd
gespeeld, waarvan komende vrijdag
3 mei de eerste is.
“Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen hoe
dit, voor velen nog onbekende

spel, in zijn werk gaat”, aldus
SV Merselo. Walking Football is een
sport die geschikt is voor 55-plussers. Het spel wordt gespeeld door
zowel dames als heren, waarbij
niet gerend mag worden. Daarnaast
mogen er geen hoge ballen
gespeeld worden en is lichamelijk
contact niet toegestaan.

26e editie

Open tennistoernooi
Ysselsteyn
Na de jubileumeditie in 2018 organiseert TV Ysselsteyn dit jaar
voor de 26e keer haar open tennistoernooi. Het Idco Energie-advies
Open vindt dit jaar plaats in de week van maandag 10 tot en met
zondag 16 juni.
“Het toernooi wordt gekenmerkt door de gezellige en
gemoedelijke sfeer op sportpark De Heining. Daarnaast is het
geschikt voor zowel de gevorderde
als de beginnende speler, want
er wordt gespeeld in de speelsterkte 4 tot en met 9”, aldus de
organisatie. Op vrijdagavond wordt
de de feestavond georganiseerd.
“Het toernooi wordt voorzien van

een Italiaans tintje, en dat uit zich
ook tijdens deze avond”, vertelt de
organisatie. Ysselsteynse ondernemers hebben daarnaast prijzen
beschikbaar gesteld die worden
verloot tijdens de ‘de lotteria tradizionale’.
Inschrijven voor het toernooi is
mogelijk via www.toernooi.nl of via
www.tvysselsteyn.nl De inschrijving
sluit op zondagavond 26 mei.
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Van Geijsteren naar Ljubljana

Champions League
voor Harma van Kreij
De uit Geijsteren afkomstige handbalster Harma van Kreij (25) ruilt vanaf volgend seizoen het Duitse
Borussia Dortmund in voor de Sloveense ploeg RK Krim Mercator. Door de overstap naar de club uit Ljubljana gaat
ze Champions League spelen.

Beste Nederlander

Poels tiende in LuikBastenaken-Luik
De uit Blitterswijck afkomstige Wout Poels is zondag 28 april tiende
geworden in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De editie, die
gekenmerkt werd door kou en regen, werd gewonnen door de Deen
Jakob Fuglsang.
Het parcours van de klassieker
was dit jaar aangepast, waardoor
het voor de renners zwaarder werd.
De Deen Fuglsang versnelde op de
laatste helling van de dag, op 15
kilometer voor het einde.
Hij schudde zijn medevluchters,
de Italiaan Formolo en de Canadees

Woods, van zich af en reed solo
naar de winst. Poels was met zijn
klassering de beste Nederlander.
Hij plaatste in de slotfase in een achtervolgende groep nog een aanval,
maar het pleit was toen al beslecht.
In 2016 wist Poels de koers te winnen.

Springruiter

Leopold van Asten
Nederlands kampioen
Leopold van Asten uit Ysselsteyn is Nederlands kampioen geworden
bij de springruiters. In vier manches was hij met zijn paard Miss
Untouchable tijdens de kampioenschappen in Mierlo de beste.

Manual in Venray was de eerste club voor Van Kreij. Daarna
speelde ze onder meer bij Bevo Hc
in Panningen en bij Handbal Venlo

waarna ze de overstap maakte
naar het Duitse Tüs Lintfort. Met die
ploeg werd ze kampioen in de Derde
Bundesliga. In 2016 maakte Van Kreij,

die als opbouwster zowel aan de
linker- als rechterflank uit de voeten kan, de overstap naar Dortmund.
(Foto: Archieffoto Harma van Kreij)

Klimmen voor KIKA

Tijdens de laatste ronde stonden
zes combinaties op minder dan een
springfout van elkaar. Met slecht één
strafpunt wegens tijdoverschrijding
pakte Leopold van Asten de titel.
Aftredend kampioen Frank Schuttert
viel als nummer vier net buiten de
prijzen. Kevin Jochems uit Baarlo,

werd tweede en Jeroen Dubbeldam,
die Olympische, Europese en
Wereldtitels achter zijn naam heeft
staan, pakte brons.
In 2003 en 2015 werd Van Asten
ook Nederlands kampioen.
Daarmee staat de teller op drie nationale titels.

Spinningmarathon
Bij Laco sportcentrum Venray is op zaterdag 11 mei van 09.00 uur tot 13.00 uur een spinningmarathon voor
Klimmen voor Kika. Iedereen kan meefietsen voor het goede doel.

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

Venray Brabander rondom Lavendelplein €

11,25

Venray Centrum rondom St. Antoniusstraat €

10,00

Venray Veltum rondom Isabellahof €
De spinningmarathon wordt
georganiseerd door Sam van Ool, als
eindexamenopdracht voor zijn opleiding Sport en beweging bij ROC De
Maasvallei Boxmeer. Hij heeft gekozen voor een spinningmarathon omdat
iedereen de sport kan beoefenen, zo
stelt hij. “Met een uurtje spinning ben
je echt hard aan het werk. Maar je
bouwt er al heel snel uithoudingsvermogen mee op”, vertelt hij. Sam heeft
aan de activiteit ook een goed doel

verbonden: Klimmen voor KIKA. In de
komende zomervakantie gaan twaalf
jongens uit Leunen een week klimmen
in de Zwitserse bergen om geld op te
halen voor de strijd tegen kinderkanker. Door het organiseren van de spinningmarathon draagt Sam een steentje
bij voor de jongens uit Leunen.

Goed doel
Spinning is fietsen op een hometrainer. Spinningtrainingen worden meestal

aangeboden in de sportschool. Onder
begeleiding van een sportinstructeur
worden diverse oefeningen gedaan.
De fiets kan dan worden ingesteld op
de gewenste hoogte en weerstand.
Iedereen kan meedoen aan de spinningmarathon. Voor meer informatie of
aanmelden, neem contact op met Laco
sportcentrum Venray. Telefonisch via
0478 51 28 88 of stuur een e-mail
naar samvanool19@gmail.com
(Foto: Rikus ten Brücke)

11,88

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

16

Jubileumweken!
Tip van

co
Rem
en
Niek

Vermont
pot ribbel

Kunststof pot,
antraciet.
In vele maten
en vormen.

Calibrachoa
’Carnaval’

-25%

Uit eigen kwekerij!
Diverse kleurenmixen
in 12 cm pot € 2,99/st

€ 2,39

Tip van

Ilse

Reuzen
hangpot

Uit eigen kwekerij.
Ø 30 cm.
Allerlei mixen.
Nu 1 stuk

€ 11,99
Tip van

Nieekn
Nynke

Tip van

Sjuul
Alle vormconiferen

Spiralen, ponpons,
bol op stam, bonsai.
Enorme keuze!

Acties geldig t/m 7 mei 2019

-25%

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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Openhartig over leven

Kees van Amstel
in Venray
Kees van Amstel staat donderdag 2 mei in Schouwburg Venray. In
de voorstelling ‘Een bang jongetje dat hele enge dingen doet’ vertelt
hij openhartig over zijn persoonlijke leven. Hij werkt met dit nieuwe
programma opnieuw samen met Hans Sibbel.

Schenking houtsnijwerk laatste
avondmaal
Een houtsnijwerk, voorstellende Jezus en zijn apostelen tijdens het laatste avondmaal, is op
witte donderdag 18 april door Jan Stoffels geschonken aan de kerk van Blitterswijck.
Jan Stoffels kocht het houtsnijwerk, dat vele jaren in zijn huis hing, ooit in Indonesië. In aanwezigheid van dochter Lilian Stoffels heeft hij, op de dag dat jaarlijks de eerste viering van de
Eucharistie door Jezus met zijn leerlingen herdacht wordt, het houtsnijwerk naar de kerk gebracht.
Het houtsnijwerk krijgt een plek aan de muur van de Catharinakapel van de kerk.

Opbrengst violierenactie
Rooyse Ladies
De Rooyse Ladies haalden een bedrag van 1.500 euro op met de violierenactie. Op paaszaterdag 20 april
kwamen de dames van de Rooyse Ladies in actie voor Kidzbase.
Op het Schouwburgplein, in de
Grotestraat en op de Grote Markt
verkochten zij violieren waarvan de opbrengst volledig naar
het goede doel gaat. Mede dankzij
de samenwerking met September

Bloemsierkunst, een van de vaste
sponsoren van de activiteiten van
Kiwanis Club de Rooyse Ladies, sloten
de dames dit project succesvol af.
Door deze dag te organiseren zetten de Rooyse Ladies de kinderen uit

Venray centraal. Stichting Kidzbase
zal met de ingezamelde 1.500 euro
kleinschalige activiteiten organiseren voor kinderen die opgroeien en
wonen in een gezinshuis of woongroep in Noord- en Midden-Limburg.

“Kees van Amstel wordt geprezen
om zijn herkenbare verhalen, vlijmscherpe grappen en cynische ondertoon”, aldus de organisatie. Hij is
comedian bij Comedytrain, heeft een
wekelijkse column op NPO Radio 1, is
schrijver en acteur bij het satirische
sketchprogramma Klikbeet, maakte
cabaret voor Spijkers Met Koppen en
is één van de breinen achter Dit Was
Het Nieuws. Naast zijn werk als cabaretier, acteur en schrijver staat hij ook
als docent voor de klas.
Vorig seizoen stond Van Amstel

met ‘De man die ik niet wilde worden’ in de theaters. Na de première
in De Kleine Komedie in Amsterdam
verschenen er lovende recensies. Zo schreef het NRC: “De energie die hij in zijn verhalen legt is
hoog en doet denken aan Lebbis.”
De Volkskrant schreef dat dat Van
Amstel het allemaal vertelt met
sjeu. “Met zijn expressieve vertelstijl
neemt hij het publiek mee in zijn
leven”, aldus de Volkskrant.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Vier optredens

‘Buutte op het Plein’
in Heide
Theo Nellen uit Heide organiseert op vrijdag 10 mei samen met
andere inwoners uit Heide voor de eerste keer een Buutavond:
‘Buutte op het Plein’.
In augustus 2018 had Theo een
optreden tijdens ‘Boete buutte
Gala’ in Neer. Door die ervaring is
hij op het idee te komen om dit
ook in Heide te organiseren. Tijdens
de avond treden vier buuttereedners op: Ger Frenken, Hub Stassen,

Jorlan Manders en Hans Keeris.
“Afgewisseld met muziek van Now
Weej, Loss en Goedzat belooft het
een mooie eerste editie van ‘Buutte
op het Plein’ te worden.” Neem voor
meer informatie contact op
via rabarberfeest@hotmail.com

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.

Vier tweelingen geboren in
Castenray
In Castenray zijn het afgelopen half jaar vier tweelingen geboren: Op 27 september 2018 Jure en
Jelte Cremers, op 29 december 2018 Jasmijn en Nota Geerets, Lars en Daan Vousten op 16 januari dit
jaar en Luuk en Stan Janssen op 14 maart. Voor HALLO Venray gingen de vier tweelingen samen met
hun ouders op de foto.

Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal is een pre;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Ruud van Bommel
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: ruud@vissers.com
www.vissers.com
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Koningsvogelschieten
in Venray
Het eeuwenoude koningsvogelschieten op de schuttersweide van
schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan
Venray gaat weer plaatsvinden.
Op zondag 5 mei kan iedereen
deelnemen aan de strijd om de titel
schutterskoning.
De dag begint om 08.45 uur wanneer de schutterij het ‘oude’ koningspaar, Jarno Lamers en Romy Litjens gaat
afhalen bij het woonhuis van Jarno.
Om 09.30 uur woont de schutterij de
Eucharistieviering bij in de Sint Petrus’
Banden Kerk en vindt er een eerste
kennismaking plaats met de nieuwe
deken Smeets. Om 14.00 uur marcheert
de schutterij de schuttersweide op om
beide schutterskoningen officieel te
ontdoen van de Koningsattributen.
Burgemeester Hans Gilissen en deken
Smeets zullen ook aanwezig zijn op de
schuttersweide. De schutterij nodigt
iedereen uit om deel te nemen aan de
strijd om de ‘Koning van Ere’ of het
Jeugdkoningschieten, waarbij de jeugd
strijdt om deze titel. Deelname is gratis,
een geldig legitimatiebewijs meenemen is verplicht.

Venrayse kapelaan
ingewijd tot priester
in India
Kapelaan Marthoma Alexander van Venray is donderdag 25 april in
India tot priester gewijd. Dit gebeurde in het aartsbisdom Trivandrum
in de Indiase deelstaat Kerala, waar Marthoma vandaan komt.

‘Oude’ koningspaar, Jarno Lamers en Romy Litjens
(Fotografie: Saskia Hoedemaekers)

Rabarberfeesten

Bakwedstrijd in Heide
Tijdens het Rabarberfeest in Heide van vrijdag 10 tot en met zondag 12 mei wordt op de zondag, net als vorig
jaar, een rabarbertaart-bakwedstrijd georganiseerd.
Tijdens de vorige editie werden
er 22 taarten door een vakkundige
jury beoordeeld. Naast de vakjury
mochten alle bezoekers de taarten
proeven en een cijfer achter laten.
Floor Broeren wist beslag te leggen op de eerste plaats. Door haar
overwinning gaat ze dit jaar mee de
taarten beoordelen, samen met een
professionele bakker en een echte

Aartsbisdom Trivandrum

rabarberkenner. De vakjury beoordeelt de taarten eerst op presentatie
en daarna op smaakt. Hierna kan het
publiek de taarten proeven en een
punt geven. De winnaar wordt rond
15.00 uur bekendgemaakt. Iedereen
kan meedoen met de bakwedstrijd,
die gratis is. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar rabarberfeest@hotmail.com De rabarber kan

een week voorafgaand afgehaald
worden bij familie Peeters (06 53 87
59 39) op de Heidseschoolweg 4 in
Heide. Op zondag kan de taart tussen
12.00 en 13.00 uur ingeleverd worden
in de tent in het centrum van Heide.
De wedstrijd is een onderdeel van het
rabarberfeest waarbij er op het plein
in Heide van alles te beleven is voor
jong en oud.

Alexander behoort tot een groep
Indiase priesterstudenten die zes jaar
geleden op basis van een uitleenproject naar Nederland kwam. Hij
volgde de afgelopen jaren zijn opleiding tot priester aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Vorig najaar
werd hij in Roermond tot diaken
gewijd. Sindsdien werkt hij in het
parochiecluster in Venray. Op 14 april
vertrok hij voor zijn priesterinwijding
naar India.
In bijzijn van zijn familie en
diverse belangstellenden uit Limburg

werd de 30-jarige Marthoma
Alexander in de Sint-Josephkathedraal
in Trivandrum samen met nog vijf
andere kandidaten tot priester gewijd.
Zijn ouders begeleidden hem naar het
altaar. Na de feestelijkheden rond de
wijding komt kapelaan Alexander op
14 mei terug naar Limburg. Officieel
is hij benoemd tot priester van het
bisdom Trivandrum, maar hij de
komende tien jaar werken voor het
bisdom Roermond. Op 19 mei draagt
hij zijn eerste mis op in de Grote Kerk
in het cluster van Venray.

Minicursus
dagvlinders
IVN Geysteren-Venray start op maandag 6 mei met een cursus dagvlinders. De cursus bestaat uit twee delen: een basiscursus voor beginners en een workshop ‘dagvlinders in mijn omgeving’ voor gevorderden.

Jubilarissen De Maaltijdservice
De Maaltijdservice Venray heeft enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet die hun jubileum vierden. Jubilarissen Ben Wijnen (20 jaar), Herman Janssen (10 jaar), Joost Verberkt (10 jaar), Wim
Hendriks (10 jaar), Geert Weijs (20 jaar), Piet Lommen (15 jaar), Wim Pluk (10 jaar), Jeu van Rijswijck
(10 jaar), Harry van de Pasch (15 jaar), Toon Peeters (10 jaar) en Jan Volleberg (25 jaar) ontvingen
bloemen voor hun jubileum als maaltijdbezorger bij De Maaltijdservice.

“In de beginnerscursus leer
je tijdens interactieve lessen en
een excursie in het veld dagvlinders herkennen. Onder andere de
levenswijze en leefomgeving van
dagvlinders komen aan de orde”,
aldus de organisatie. Deze basiscursus begint op maandag 6 mei om
19.30 uur met een theorieavond in
de Kemphaan. Op zaterdagochtend
11 mei vindt het vervolg plaats bij
het JUG in Geijsteren. Aansluitend
vindt van 13.00 uur tot en met
16.00 uur een veldexcursie plaats
in de omgeving van Broekberg en
Molenbeek in Wanssum. In de work-

shop ‘dagvlinders in mijn omgeving’
voor gevorderden wordt er dieper
ingegaan op het herkennen van
vlinders. “Deze vrolijke fladderaars
willen vaak niet stil zitten. Hoe kun
je ze toch herkennen? Welke soorten
dagvlinders komen in de omgeving
voor? Dat zijn vragen waar we ons
mee bezig gaan houden”, aldus de
organisatie. Deze cursus vindt plaats
op zaterdag 22 juni van 10.00 uur tot
en met 12.00 uur. Aansluitend vindt
een veldexcursie plaats van 13.00
uur tot en met 16.30 uur. Aanmelden
voor de cursus kan via secretariaat@
ivn-geysteren-venray.nl
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Kinderexcursie:
rondleiding door Wanssum

zo
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Run for Health Bevrijdingstocht

Dialoogcafé ‘Uit de kast komen’

Tijd: 07.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting Venray

Opening Expositie
Kunstkring Amber

Koningsschieten
Schutterij ‘t Zandakker

Ondernemersbeurs Limburg
Unlimited 2019

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Landweert

Tijd: 08.45 t/m 17.00 uur
Locatie: ‘t Gildeterrein Venray

Tijd: 13.00 – 20.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

POLLUX duit EMIL

Uitvaartbeurs

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kleine zaal Schouwburg Venray

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Voorstelling
Tineke Schouten | Highlights

Garagesale in Brukske

Filmkring Venray: Roma

Tijd: 10.00 tot 15.00 uur
Locatie: Wijk Brukske Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Venray

Expositie Kunstkring Amber

Expositie Kunstkring Amber

Dorpsraad Vredepeel

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Landweert

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Landweert

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Loef Vredepeel

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Organisatie: Projectbureau Ooijen-Wanssum
Locatie: Centrum Wanssum

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Excursie Innovatieve dijken
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Organisatie: Projectbureau Ooijen-Wanssum en
Mooder Maas
Locatie: Dijken in Blitterswijck en hoogwatergeul
Wanssum

Expositie 40/45 Blitterswijck
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Expo 40/45 Blitterswijck

Jungle | Club Hashtag 18+
Tijd: 22.00 - 04.00 uur
Locatie: Club Hashtag Venray
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Tablet Café BiblioNu
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Jeu de Boules Eurotoernooi

do
09
05

Ondernemersbeurs Limburg
Unlimited 2019
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 15.00 - 17.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Organisatie: JBC Venray 80
Tijd: 12.45 uur
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

Informatiebijeenkomst Into Music
Tijd: 16.45 uur
Locatie: Odeon Venray

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

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

PRODUCTIE MEDEWERKER

GEZOCHT
Wij zoeken een medewerker die van aanpakken
weet en wil werken binnen een innovatief en
vooruitstrevend champignonbedrijf.
Als productiemedewerker ga je (als team) aan de slag met het
oogsten en sorteren van champignons middels machines.
Andere werkzaamheden bestaan o.a. uit het reinigen van
cellen en machines.
Het aantal uren is bespreekbaar tussen de 20-40 uur (twee tot vier dagen
per week, beschikbaar op dinsdag en donderdag). Wij bieden goede
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse?
Neem dan contact met ons op.

Koningsdag in Venray
Het Oranje Comité Venray en diverse partners organiseerden in het centrum van Venray diverse
activiteiten tijdens Koningsdag 27 april. Het programma begon om 09.00 uur met de kindermarkt op
het Schouwburg- en Henseniusplein. Later in de middag werden er dansdemonstraties gegeven op
de Grote Markt. Daarnaast speelden diverse Joekskapellen in het centrum. Op het Gouden
Leeuwplein stond van donderdag 25 tot en met zondag 28 april ook de Koningskermis.

Jos Cox Champignons in Broekhuizen is een moderne
champignonkwekerij waar de champignons machinaal geoogst worden

Contact: Dennis@coxchampignons.nl

Tummers
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de magazijnen moeten leeg
voor de nieuwe collectie!
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55

’’
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VAN

117,-

4K TV
KD55XF7096BAEP

VAN

699,-

4K

597,-

ULTRA HD

149,-

• 55 inch (139 cm)
• 4K Ultra HD
• 4K X-Reality PRO
• Clear Audio+
• Motionflow XR 400
SMART

OP=OP!

-15%

OP=OP!

-21%
Scheerapparaat / S7310

• SkinGlide-ringen • Precisietrimmer • Voor droog en nat scheren

Wasdroger / WTW85492
• Warmtepomp-technologie
• Energieklasse A++
• Vulgewicht 8 KG
• SelfCleaning Condensor

8

KG

VAN

-16%
OP=OP!
Tummers

Wasmachine / WTV7735XS0

7

• Energieklasse A+++ • Vulgewicht 7 KG
• 1400 tpm • 5 jaar garantie
• Koolborstelloze inverter motor

KG

829,-

VAN

OP=OP!

697,-

-17%

419,-

347,-

NIEUW!

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

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

