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Eerste rondje
op de kermis
De kermis in Oirlo is traditioneel de aftrap van het Venrayse kermisseizoen. De kermiscommissie van de dorpsraad zorgde van zaterdag 11 mei tot en met dinsdag
14 mei voor een aanvullend programma. “De opening op zaterdag is heel goed bezocht. We hadden niet op zo’n grote opkomst gerekend. We zijn hartstikke tevreden,
de kermis is een heel mooi dorpsfeest geworden”, vertelt Anita Emonts van de dorpsraad. De volgende kermis is in Geijsteren in het pinksterweekeinde van 8 tot 11 juni.
Daarna volgen Leunen, Heide, Ysselsteyn, Blitterswijck, Venray, Castenray, Veulen, Oostrum en als laatste Wanssum.

Work and Stay gaat door met plan

Fel verzet buurt tegen campus arbeids
migranten Oirlo
Het buurtschap rond de Sinnesstraat in Oirlo ziet een campus van 250 arbeidsmigranten helemaal niet
zitten. Dat bleek tijdens de bijeenkomst die initiatiefnemer Work and Stay uit Maasbree organiseerde op
woensdag 9 mei bij Kipster in Oirlo. De uitkomst van de bewogen avond was dat Work and Stay en de buurtbewoners lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan.
Aan het einde van de
dialoogavond klonk zelfs dreigende
taal. “Als jullie doorgaan met dit
plan dan begint de ellende pas
echt. Ik wil er niet tussen wonen
en ik ga alle inwoners van Oirlo
en Castenray mobiliseren. Er komt
een enorme weerstand. Jullie gaan
het nog heel moeilijk krijgen”,

waarschuwde een boze buurtbewoner.
De conclusie van de avond is dat
Work and Stay ondanks alle protesten
het plan gewoon doorzet, meldde
Work and Stay-directeur Lottie van
Gerven. “Maar het dorp wil het niet.
Vol is vol”, riep een omwonende.
Een buurtbewoonster concludeerde:
“De hakken staan in het zand. Jullie

bewegen niet en wij bewegen ook
niet. Dit zou een dialoogavond moeten
zijn, maar wij hebben niets te zeggen.
Jullie luisteren niet en willen alleen
maar jullie plan doordrukken.” Enkelen
van de veertig bezoekers verlieten
vroegtijdig de zaal. Van Gerven
reageerde teleurgesteld. “Ik weet dat
dit een hartstikke impopulair plan is,

maar ik had verwacht meer draagvlak
te krijgen.”

‘Draagvlak creëren’
In de eerste bijeenkomst op maandag 8 april tekende zich het eerste
verzet al af. Work and Stay had toen
nog geen concreet plan en zou in de
tweede dialoogavond meer duidelijkheid verschaffen. Directeur Lottie van
Gerven presenteerde twee schetsen
van een logiesgebouw van twee verdiepingen en een grote parkeerplaats
aan de kant van de A73. Adviseur

Arnold Jansen zei dat het doel is ‘een
zo groot mogelijk draagvlak te creëren’. “Want we willen lange procedures voorkomen.”
Van Gerven vertelde dat ze in
een gesprek is met Rijkswaterstaat
over een aansluiting vanaf de
beoogde parkeerplaats naar de
A73. “We willen dat al het woonwerkverkeer over de A73 gaat.
Zodat de busjes niet over de smalle
buurtwegen en het kleine viaduct
hoeven.”
Lees verder op pagina 05
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Onenigheid rondom huizen buizerdlaan
Er heerst onenigheid rondom de 24 woningen die gebouwd worden op
de Buizerdlaan in wijk Brabander in Venray. Gemeente Venray maakte in
2017 een foutje bij het vaststellen van het bestemmingsplan waardoor er
formeel gezien op een van de twee bouwvlakken slechts één huis
gebouwd mag worden. Daarnaast hebben de kopers van de nieuwe huizen
het aan de stok met de omwonenden.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2017 werd in de digitale versie een koppelteken gemist.
De analoge versie klopte wel, maar
omdat de de digitale versie zwaarder
weegt, moet op basis daarvan besluiten worden genomen. Op het braakliggende perceel tussen Buizerdlaan
en Haviklaan kunnen 24 woningen
worden gebouwd, verdeeld over
twee blokken van 14 en 10 huizen.
Volgens de digitale versie, mag op
een van beide bouwvlakken slechts

één woning gebouwd worden terwijl
op het andere bouwvlak 23 woningen gebouwd mogen worden. Om dit
repareren moest het bestemmingsplan opnieuw in procedure en het
werd van 22 februari tot 4 april 2019
ter inzage gelegd. Vier bewoners van
de Buizerdlaan dienden in die periode een bezwaarschrift in. Ze vrezen
verslechtering van hun woonsituatie,
zoals minder lichtinval, toename van
geluid, verkeer en parkeerdruk en aantasting van privacy en uitzicht.

Verschuiving rooilijn

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
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Vera Andriessen
Anne Jeuken
Henk Willemssen

Een koper van de nieuw te bouwen huizen, Ramon Meijerink, maakte
tijdens de commissievergadering van
dinsdag 7 mei namens alle kopers
gebruik van zijn spreekrecht. Hij
stelde dat hem in maart 2019, nadat
hij het huis in november 2018 had
gekocht, door de aannemer kenbaar
werd gemaakt dat er een bezwaarschrift is ingediend dat de zogenaamde rooilijn 3 meter naar achter
moest. Concreet houdt dat in dat hij
30 vierkante meter tuin verliest en die
in zijn voortuin terugkrijgt. Hij is het
daar niet mee eens. Tot op heden is
nog geen overeenstemming bereikt.
“Wij, als kopers, zijn een speelbal tussen gemeente en aannemer. Wij willen gewoon het huis met de tuin die
we gekocht hebben. Voor ons kan het
uiteindelijk enorme financiële consequenties hebben”, aldus Meijerink in
de commissie.

Wethouder Van der Putten stelt
dat er sprake is van ‘een op zijn
zachtst gezegd ongelukkige samenloop van omstandigheden’. “Dit is niet
goed gegaan”, zei hij. Van der Putten
stelt dat in het bestemmingsplan dat
in 2017 gemaakt is, vastgesteld is dat
er meerdere opties zijn voor woningen dan alleen patiobungalows. Dat is
een van redenen waarom de omwonenden bezwaar maken, zij stellen dat
hen beloofd is dat er geen reguliere
woningen gebouwd zouden worden.
Daarnaast vinden ze dat de huizen van
de overburen te dicht op die van hen
liggen.
“We hebben bekeken hoe we aan
de bezwaarmakers tegemoet kun-

nen komen”, zei Van der Putten. “Het
leek een eenvoudige reparatie van het
bestemmingsplan. Maar de discussie
gaat nu vooral over de voorgevelrooilijn. Dit draait om de vergunning, niet
om het bestemmingsplan”, verduidelijkte de wethouder. Bouwmij Janssen
is gestart met de verkoop voordat de
omgevingsvergunning onherroepelijk was. Dat is een risico.” Bouwmij
Janssen, de aannemer uit Venray die
het bouwplan ontwikkelt, hoopt overeenstemming te bereiken met de
bezwaarmakers en de nieuwe bewoners over een afstand van 5 meter. Dat
meldde wethouder Martijn van der
Putten (D66) maandag 13 mei in het
presidium, het overleg van de frac-

tievoorzitters. “Bouwmij Janssen gaat
binnenkort in gesprek met de kopers.
Het risico bestaat dat enkelen zullen
afhaken”, aldus de wethouder die pleit
voor een overeenkomst tussen de drie
partijen waarin de afspraken worden
vastgelegd.” Daar zijn ook de kopers
mee gebaat.”
De gemeenteraad neemt op
dinsdag 28 mei een besluit over het
bestemmingsplan. “Het is belangrijk
dit vast te stellen, ook voor de kopers.
Maar dit staat los van de vergunning
of de rooilijn”, aldus Van der Putten
die hoopt dat er snel een oplossing komt. “Het wordt of bouwen op
5 meter van de rooilijn of een langslepend conflict”, voorspelt hij.
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Gemeente raakt in conflict
met Kronos Solar
Gemeente Venray is in conflict geraakt met Kronos Solar, de initiatiefnemer van het zonnepark in Smakt. De Duitse projectontwikkelaar dreigde
in een brief van 6 mei al met juridische stappen als de politiek deze maand geen besluit neemt. “Kronos heeft de daad bij het woord gevoegd.
De gemeente is op 8 mei daadwerkelijk in gebreke gesteld”, meldde wethouder Martijn van der Putten (D66) maandag 13 mei in het presidium,
de vergadering van de fractievoorzitters. Kronos vindt dat gemeente Venray haar afspraken niet is nagekomen.
De ingebrekestelling gebeurde
een dag nadat de commissie Wonen het zonnepark van de
agenda haalde, op dinsdag 7 mei.
Daardoor zal de gemeenteraad op
dinsdag 28 mei ook geen besluit
nemen. De fractievoorzitters kwamen afgelopen maandag niet op hun
standpunt terug. Het zonnepark keert
komend najaar wellicht terug op de
politieke agenda, nadat het gemeentelijk beleid over grootschalige energieopwekking is vastgesteld.
Kronos Solar wil met de ingebrekestelling bereiken dat gemeente
Venray zijn verplichtingen nakomt.
In mei 2018 diende Kronos Solar
de vergunningsaanvraag in.
De gemeente is verplicht binnen
26 weken, met een eenmalige verlenging van 6 weken, een besluit te
nemen. Het Duitse bedrijf wijst erop
dat inmiddels 52 weken zijn verstre-

ken. Kronos Solar meent dat aan alle
voorwaarden is voldaan en dat het
plan op 28 mei op goedkeuring van de
gemeenteraad moet kunnen rekenen.
Het College van B&W wil dat het
plan doorgaat, maar de gemeenteraad heeft het laatste woord en moet
een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Die verklaring komt er
voorlopig niet. De fractieleiders laten
zich niet onder druk te zetten door de
aangekondigde stappen van Kronos
Solar, zo bleek maandag in het presidium. Het plan zorgt voor veel ophef
in Smakt en ook de dorpsraad verzet
zich tegen het zonnepark.
De ingebrekestelling houdt in
dat de gemeenteraad binnen veertien dagen een besluit moet nemen.
Daarna begint de teller van de dwangsom te lopen. Wethouder Martijn van
der Putten meldde dat het niet zo is
dat de vergunning van rechtswege

toch verleend gaat worden, omdat de
gemeente de termijnen ruim heeft
overschreden. “Al lopen we gigantisch
uit de pas qua tijd, de gemeenteraad
moet zelfstandig een besluit nemen”,
benadrukte Van der Putten die wees
op de financiële en juridische risico’s.
“Als Kronos naar de rechtbank stapt,
dan kan de rechter ons een redelijke
termijn voorstellen. Met ook mogelijke
sancties.”
Een beslistermijn van veertien
dagen is een onmogelijke opgave,
stelde de wethouder. “Dit doet
ook geen recht aan het proces.”
Afgesproken is dat als de gemeenteraad een positief besluit neemt,
de vergunning eerst weer voor een
bezwaartermijn van zes weken ter
inzage wordt gelegd. Van der Putten
haalde aan dat Kronos Solar ermee
instemde de procedure opnieuw te
doen. “Gezien de maatschappelijke

gevoeligheid heeft de gemeenteraad
een rol gekregen. Kronos is willens
en wetens dit traject met ons aangegaan. Die twee weken gaan we dus
nooit redden. Ik ben benieuwd hoe
de rechter omgaat met het beroep
van Kronos”, zei Van der Putten.
Het bestemmingsplan lag vorig
jaar van 25 juni tot 6 augustus ter
inzage. Vijf zienswijzen werden toen
ingediend, maar die zijn niet meer
rechtsgeldig omdat de procedure
wordt overgedaan. Bezwaarmakers
krijgen straks een nieuwe kans als de
gemeenteraad instemt met het zonnepark. Toon Loonen (CDA) betreurde
de juridische stap die Kronos Solar
heeft gezet. “Jammer, dit zegt ook
iets over de initiatiefnemer.” Henk
Bisschops (PvdA): “Kronos is er zelf
schuld aan dat het zo is uitgelopen.
Die informatieavond in november had
beter voorbereid moeten zijn.”
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Open en integer bestuur belangrijk

‘Krachtige verbinder’ als burgemeester
Eind maart maakte burgemeester Hans Gilissen bekend dat hij per
1 januari 2020 stopt als burgemeester
van gemeente Venray. De raad kent
een vertrouwenscommissie die het
hele traject naar een nieuwe burgemeester begeleid.
De commissie bestaat uit de

Welke school verzamelt het meeste e-waste?

E-waste Race

BS Eigenwijs, SBO Focus, BS de Krokodaris en BS de Hommel, vier basisscholen uit de gemeente Venray,
strijden tegen in totaal zes basisscholen van de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas tijdens de
E-waste Race. De scholen proberen zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten, ook wel e-waste
genoemd, in te zamelen.

Dorpsforum Ysselsteyn

Erwin Janssen nieuwe
voorzitter
Erwin Janssen volgt Martijn Arts op als voorzitter van het dorpsforum
in Ysselsteyn. Hij is evenals Sjoerd Ewals een nieuweling in het presidium
van het dorpsforum. Willie Koonings keert als enige terug in het driekoppige presidium.
Tegelijkertijd met de provinciale
verkiezingen werden op woensdag
20 maart in Ysselsteyn verkiezingen
gehouden voor het nieuwe dorpsforum dat circa vijftig leden gaat tellen.
Dorpsbewoners konden namen opgeven van kandidaten. Dat leverde een
lijst op van vijfhonderd personen. Ze
werden gerangschikt op volgorde van
de meeste stemmen. “We hebben de
top 75 nu benaderd”, vertelde Martijn
Arts maandag 6 mei in het dorpsradenoverleg. “Het loopt heel goed. We
krijgen nauwelijks afwijzingen.” In de

Basisschool de Hommel en basisschool de Krokodaris in Venray trapten op woensdag 15 mei de actie af
met een speciale gastles. Wethouder
Carla Brugman ging met de leerlingen in gesprek over afval en het
zorgen voor de toekomst van onze
aarde. Nando Zwambag van de

E-Waste vertelde tijdens de gastles over de actie. De E-waste Race
is bedoeld als aansporing voor het
apart aanbieden van elektronisch
afval. Mensen kunnen hun elektronisch afval, zoals stijltangen, haardrogers, dvd-spelers en dergelijke,
aanmelden op www.ewasterace.nl

Op een vooraf afgesproken tijd
wordt het afval dan aan huis opgehaald door scholieren. De gemeente
haalt het elektronisch afval weer op
bij de scholen. Op de website wordt de
score tussen de scholen bijgehouden.
De winnende groep gaat op schoolreis
naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.

Onduidelijkheid bij vastgoedmanager Aldi

‘Aldi verliest kostbare tijd’
Vastgoedmanager Mark van Herk van de supermarkt Aldi stond naar eigen zeggen voor een verrassing toen
de gemeenteraad besliste om locatie Dr. Poelsschool in Venray af te wijzen als voorkeurslocatie voor een Aldi.
De opties voor een andere locatie binnen Venray raken nu op. Eerder wees Jumbo Vastgoed BV Aldi af om zich te
vestigen in het nieuw te bouwen winkelcentrum ‘t Brukske. “Nu is het afwachten wat er gaat gebeuren.”
De tijdelijke vergunning van de
Aldi op D’n Herk zal 1 januari volgend
jaar aflopen. Doordat de gemeenteraad de Dr. Poelsschool als voorkeurs
locatie afwees, is de kans groter dat
Aldi volgend jaar nog maar één vestiging heeft in Venray. Op 23 mei heeft
Van Herk een afspraak met wethouder
Jan Loonen om de stand van zaken
te bespreken. “We verliezen kostbare tijd. We zitten met veel vragen,
maar we moeten afwachten. Het is
kort door de bocht om te zeggen dat
ons doel niet meer haalbaar is, omdat

we niet weten welke locatie nog wel
geschikt is. Maar de gemeente en
Aldi hebben veel tijd en energie in dit
plan gestoken en daardoor gaan we
nu ook door tot de finish. Het doel om
een nieuwe Aldi in Venray te bouwen
blijft”, zegt Mark van Herk.
Eerder stopte Jumbo Vastgoed BV
de onderhandelingen met Aldi om
samen te werken binnen het nieuwe
winkelcentrum in ‘t Brukske. Van Herk
baalt nog altijd dat de samenwerking
in het Brukske niet is doorgegaan.
“Wij hadden daar graag een Aldi wil-

len vestigen, maar de eigenaar wilde
dit uiteindelijk niet”, aldus Van Herk,
die niet wilt uitweiden over de reden.
Volgens een woordvoerder van Jumbo
bereikte Jumbo Vastgoed BV op essentiële punten geen overeenkomst met
Aldi. Daardoor heeft Jumbo Vastgoed
BV uitgekeken naar een andere partij.
Met Lidl is vervolgens overeenstemming bereikt. “Over de inhoud van
de onderhandelingen doen wij zoals
gebruikelijk geen mededelingen. Dit
is iets tussen de betrokken partijen”,
aldus de woordvoerder.

vergadering van maandag 17 juni wordt
het nieuwe dorpsforum geïnstalleerd.
Daarna wordt ook de nieuwe dorpsraad
geformeerd. Ysselsteyn koos vier jaar
geleden voor een nieuwe opzet waarbij
de dorpsraad het uitvoerende orgaan
is terwijl het dorpsforum, dat vier keer
per jaar in het openbaar vergadert, het
beleid bepaalt. Martijn Arts is onlangs
John Claessens opgevolgd als voorzitter
van de dorpsraad. Arts wil de dorpsraad uitbreiden naar zeven leden. In de
afgelopen periode draaide de dorpsraad
met slechts vier leden.

Criminelen vernielen
zeilen vrachtwagens
Criminelen vernielden in de nacht van zondag 12 mei elf zeilen van
vrachtwagens in Venray. Dit gebeurde op de Macroweg.
Daarbij zijn er pallets van een
vrachtwagen met buitenlands kenteken
gestolen. De politie kan niet delen wat
de inhoud van die pallets is. In totaal

werden er 68 zeilen van vrachtwagens
opengesneden op diverse parkeerplaatsen in Limburg. De politie nam ruim
zestig aangiftes af.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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gevraagd waar de burgemeester zich
het meest op moet richten. 33 procent
geeft aan dat een burgemeester ‘een
open en integer bestuur’ als belangrijkste peiler moet hebben. Zaken als
veiligheid (16 procent) en het zijn van
een boegbeeld (11 procent) komen
aanzienlijk minder naar voren.

dan de definitieve profielschets
vast. Op basis van de vastgestelde profielschets wordt enkele
dagen later de vacature burgemeester voor Venray opengesteld.
Bovens voert de eerste gespreksronde met kandidaten. Daarna is de
vertrouwenscommissie in augustus
weer aan zet. De verwachting is
dat de raad in september met een
aanbeveling komt voor de nieuwe
burgemeester.

LE

Uit de profielschets blijkt dat
44 procent van de in totaal ruim
450 mensen die de vragenlijst
hebben ingevuld een burgemeester wil die dicht bij de inwoners
staat. Verder worden eigenschappen als daadkrachtig en verbinder
veel genoemd. In de enquête is ook

fractievoorzitters en staat onder leiding van Toon Loonen, fractievoorzitter van het CDA. De eerste taak die
de vertrouwenscommissie had, was
het opstellen van de concept-profielschets. De vertrouwenscommissie
heeft zich ook laten informeren door
collegeleden. Deze input is meegenomen in de profielschets. Gouverneur
Theo Bovens komt donderdag 16 mei
naar Venray om de profielschets te
bespreken. De gemeenteraad stelt

VER
S

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Venray stelt voor om een ‘krachtige verbinder’ te
kiezen als nieuwe burgemeester van gemeente Venray. Dat valt op te maken uit een concept-profielschets voor
de nieuwe burgemeester.
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Gebraden +
4 kipschnitzels
Gehaktballen
gekruid
gehakt 500g
4 HALEN
Samen
€ 8,25

3 BETALEN

Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
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Dank je voor de hand die je toestak,
dank je voor de zorg die je bood,
dank je voor de woorden die je sprak,
dank je voor de glimlach die altijd te zien was,
dank je voor alles wat je gaf...
Op maandag 13 mei 2019
overleed in de leeftijd van 84 jaar

Plan voor hotel
in klooster Paschalis
Het leegstaande kloostergebouw Paschalis in Oostrum wordt verbouwd tot een hotel. Maikel Hemminga
presenteerde dinsdag 14 mei zijn plan in de dorpsraadvergadering. Er komen 96 kleine kamers, van tien vierkante meter voor twee personen, 22 familiekamers voor vijf personen en 50 luxekamers voor twee of drie
personen. Als het hotel in volle omvang draait dan kunnen er zo’n vierhonderd gasten verblijven.

Mariet Droog
zus, schoonzus en tante van
Rieky en Piet
Dory en Sjaak
Piet en Rina
Rinus † en Herma †, Jeu
Lidy † en Frans
Jan † en Gerda †
Mientje †
Mienny en Ger
Coos en Piet
Resie
Mart en Mia
Nelly en Gert
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Broekhuizerweg 37, 5973 NW Lottum
Mariet is op haar eigen kamer, Hof te Berkel 21, Horst.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op
donderdag van 19.00 - 19.45 uur.
De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op zaterdag 18 mei om 11.00 uur
in zaal De Leste Geulde, Noordsingel 75, Horst.
Aansluitend zullen we Mariet begeleiden naar de Algemene
Begraafplaats, Deken Creemersstraat 36, Horst.
Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel 21 voor de liefdevolle verzorging.

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, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
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.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.

WIJ GAAN DOOR
WAAR ANDEREN
STOPPEN!
GAZANIA’S DAHLIA’S 0,50
BEGONIA’S PETUNIA’S 0,30
GERANIUMS VANAF 0,50
HANGSURFINIA’S
GROTE POT 1,00
MILLION BELLS ACTIE 0,50
ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ ENZ.

MEER DAN 200 SOORTEN
ZOMERBLOEIERS
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN
T: 06 14 21 76 97

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

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

Hemminga, van hotelketen
Teleport, zei al langer in gesprek te
zijn met gemeente Venray. “Er moet
alleen nog een flora- en faunaonderzoek en een onderzoek naar de vleermuizen plaatsvinden. Daar zijn we nu
mee bezig. Als alles is afgerond, dan
hopen we eindelijk een vergunning te
krijgen.” De goedkoopste kamer kost
40 euro per nacht. Volgens Hemminga
is er in de regio weinig aanbod aan
heel kleine kamers en is er dringend
behoefte aan ruimere gezinskamers
voor vier of vijf personen. Klooster
St. Paschalis richt zich op een nieuw
hotelconcept, zonder een restaurant.
“We hebben al drie hotels opgezet, in
Breda, Amsterdam en Den Haag. Onze
doelgroepen zijn natuur- en cultuurliefhebbers, gezinnen en senioren”,
meldde hij. Het hotel gaat ook activiteiten organiseren zoals op stap gaan
met de boswachter, fietstochten en

yogalessen in de binnentuin.
Paschalis, gebouwd in 1937, is
een gemeentelijk monument. Aan de
buitenkant van het gebouw mag niets
veranderd worden. Tot eind 2012 was
het voormalige kloostergebouw in
gebruik als verslavingskliniek. Er verbleven op het eind zo’n veertig patiënten. Medio 2014 kwam de buurt
in opstand toen Work and Stay uit
Maasbree het plan had voor de huisvesting van driehonderd arbeidsmigranten. Dinsdagavond informeerden
enkele bezoekers of er misschien toch
weer arbeidsmigranten onderdak krijgen. Maikel Hemminga antwoordde
telkens dat hier geen sprake van is.
Er kwamen ook vragen over de
verbouwing, de inrichting en de
groene omgeving. Hemminga reageerde dat hij zo weinig mogelijk
aan het gebouw wil veranderen.
De 96 kleine kamers zijn er nu al.

De verbouwing gebeurt in fases door
eigen medewerkers. De kapel wordt
ingericht als ontbijtzaal. “Ik gebruik
het klooster zoals het nu is met zo min
mogelijk aanpassingen. Onze bezoekers zullen de kloosterbeleving ervaren. De kloostertuin wil ik weer in
originele staat terugbrengen.”
Het hotel is 24 uur per dag geopend
en het terrein, tussen Wanssumseweg
en Sparrendreef, blijft voor iedereen
vrij toegankelijk. Een dorpsbewoner merkte op dat het gebouw en de
omgeving aan het verloederen zijn.
Hemminga meldde dat Van Hooijdonk
eigenaar is van het gebouw. Er vindt
tijdelijke bewoning plaats door middel
van antikraak. “We gaan pas investeren zodra we de vergunning hebben.
Het is een heel lang proces geweest
met de gemeente. We willen snel aan
de slag, het liefst morgen al”, hoopte
Hemminga.

Begeleid wonen
in winkelpand Oostrum
Gezinshuis De Eekhoorn uit Bergen wil het leegstaande winkelpand met bovenwoning aan Mgr.
Hanssenstraat 15A in Oostrum kopen. Na een grondige verbouwing komen er vier woonunits voor jongeren, in de
leeftijd van 18 en 25 jaar, die onder begeleiding in het pand gaan wonen. De Eekhoorn presenteerde het plan
dinsdag 14 mei in de dorpsraadvergadering van Oostrum.
De Eekhoorn is in 2011 opgericht
door Tjerk Kingma en Cathelijne
Beijersbergen van Henegouwen.
Ze hebben veel ervaring in de zorg en
de begeleiding van jongeren met een
ggz-achtergrond. De Eekhoorn beheert
woningen in Afferden, Bergen en
Venray. De jongeren worden door de
gemeente doorverwezen via de Wmo.
“Het zijn jongeren die begeleiding
nodig hebben om het huishouden te
doen of om werk te vinden. Ze hebben
geen criminele achtergrond en kennen
geen verslavingsproblematiek.
We bieden alleen begeleiding,

geen behandeling. Als het goed is,
zullen jullie er niets van merken”,
vertelde Cathelijne Beijersbergen
van Henegouwen. Begeleid wonen
betekent niet dat er 24 uur per dag
begeleiding aanwezig is. “Maar er kan
wel altijd een appèl op begeleiding
worden gedaan. Daarom blijven
we ook binnen een straal van 15
kilometer van Nieuw-Bergen, zodat
we op tijd aanwezig kunnen zijn als er
iets aan de hand is.”
De Eekhoorn is een kleine
zorgaanbieder met zo’n dertig
cliënten. “We zullen ook niet veel

groter worden”, zei Beijersbergen
Van Henegouwen. “We houden het
kleinschalig om meer vraaggericht te
werken. We kunnen meer aandacht
en tijd aan de jongeren geven dan
een grote instelling.” De jongeren
verblijven er gemiddeld een jaar.
Het is een opstap naar zelfstandig
wonen. Voordat de vergunning
wordt verleend, moet eerst het
bestemmingsplan worden gewijzigd.
De aanvraag ligt bij de gemeente.
“We hopen na de zomervakantie met
de verbouwing te beginnen zodat we
eind dit jaar open kunnen gaan.”
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Van den Akker over overstap naar Samenwerking

‘Ik neem niemand iets
kwalijk’

Erica Irene van den Akker maakte dinsdag 7 mei bekend dat ze van ProVenray overstapt naar Samenwerking
Venray. Het raadslid vertelt waarom ze haar zetel behoudt en geeft tekst en uitleg over de opvallende overstap.
Van den Akker is van mening
dat ProVenray het afgelopen jaar
onvoldoende in staat is gebleken een
politieke visie neer te zetten. “Vanuit
een sterke politieke visie kun je een
bepaalde koers varen. Vanuit mijn
beleving is die er niet voldoende.”
Het raadslid zegt dat het een moeilijke
beslissing was, maar er lang over
nagedacht te hebben.

Verschillen
De politica stelt niet met modder
te willen gooien richting haar oude
partij. “Ik neem ook niemand iets
kwalijk”, zegt Van den Akker. Ze vindt
het wel jammer dat in de verklaring

van ProVenray staat dat haar nieuwe
partij een conservatief christelijke
partij zou zijn en daardoor inhoudelijk
behoorlijk verschilt van ProVenray.
“Dat vind ik jammer. Wanneer je naar
het stemgedrag van beide partijen
kijkt (op bijna alle punten werd
afgelopen jaar hetzelfde gestemd),
zegt dat genoeg”, aldus Van den
Akker. Verder vertelt ze het van lef
getuigen van Samenwerking Venray
dat zij haar bij de fractie betrekken
en het positief te vinden dat de partij
geen ‘fractiediscipline’ hanteert.
Voor Van den Akker was het
geen optie om als eenmansfractie
verder te gaan. “Nee, politiek

doe je samen”, stelt ze. Ze
werd vorig jaar bij de de
gemeenteraadsverkiezingen als
lid van de SP-fractie gekozen als
raadslid en stapte later met Joep
Gielens en Lizzy Bruno uit de fractie
en richtte ProVenray op. “Ik begrijp
dat mensen zeggen dat ik mijn
zetel aan één van die partijen moet
teruggeven, maar ik sta in mijn
recht om mijn zetel te behouden.
Daarnaast verwachten de mensen
die op mij gestemd hebben dat ik
opkom voor hen, dat kan ik op deze
manier het beste doen. Laten we
over een jaar bekijken wat ik voor
elkaar heb gekregen”, stelt ze.

Vervolg voorpagina

Fel verzet buurt
tegen campus arbeids
migranten Oirlo

Dorpsraden bezin
nen zich over hun rol
Het dorpsradenoverleg gaat in een bijeenkomst op maandag 3 juni
praten en nadenken over de rol die ze wil en kan spelen in de
gemeente Venray. Ben van Essen uit Sevenum, bestuurslid van de
Vereniging van Kleine Kernen, is als gespreksleider ingehuurd.
“Onze mening wordt gevraagd
over grote politieke vraagstukken
zoals arbeidsmigranten en de energietransitie. Het is een zoektocht
hoe we hier mee om moeten gaan”,
zegt voorzitter Jan Nelissen van het
dorpsradenoverleg. “We willen onze
mening en feedback geven, maar we
zijn geen tweede gemeenteraad.”
In het dorpsradenoverleg zijn alle
dertien dorpsraden uit de gemeente

Venray met twee leden vertegenwoordigd. De eerste maandag van
de maand is de vaste vergaderavond
in gemeenschapshuis De Gelderkoel
in Heide. “Het is goed om eens te
reflecteren over welke rol en positie we innemen, vooral richting de
gemeente. We hopen hier op maandag 3 juni meer duidelijkheid over te
creëren”, aldus Nelissen.

Dorpsradenoverleg
komt geld tekort
Het dorpsradenoverleg heeft het boekjaar 2018 afgesloten met een
verlies van 961 euro. Bij het College van B&W is al eerder een verzoek
ingediend om een verhoging van de subsidie.
Het financiële tekort wordt vooral
veroorzaakt door de toegenomen
vergaderkosten en uitgaven voor de
nieuwe website. “De vergaderkosten waren vorig jaar veel hoger. Er
waren meer agendapunten en we
hebben langer vergaderd waardoor
er meer consumpties zijn gebruikt”,

zei penningmeester Jac Derikx maandag 6 mei in het dorpsradenoverleg.
De totale uitgaven bedroegen 4.900
euro terwijl de inkomsten op ruim
3.900 euro uitkwamen. Het dorpsradenoverleg verwacht binnenkort
bericht van de gemeente over een
verhoging van de subsidie

Begraafplaats
Ysselsteyn onderdeel
van erkende route
Het European Institue for Cultural Routes heeft na een screening
Liberation Route Europe op dinsdag 30 april gecertificeerd als ‘Culturele
Route van de Raad van Europa’. De Duitse militaire begraafplaats in
Ysselsteyn is onderdeel van deze route.

Het nadeel is dat het verkeer hier
niet via de A73 richting Venray kan,
waar de meeste arbeidsmigranten
werken, maar alleen in de richting van
Horst. “Deze locatie is verkeerstechnisch totaal ongeschikt”, reageerde
een Oirlonaar.

Duizend personen
De directeur van Work and Stay zei
dat er een eigen winkel komt op het
complex, omdat er in de omgeving
geen supermarkt is. En Van Gerven wil
jaarlijks 5.000 euro aan de dorpsraad
schenken om samen projecten op te
zetten. “Denk aan een buurtbarbecue
met onze gasten of toch een lokale
winkel.” De 250 arbeidsmigranten zijn
allen seizoenswerkers die twee tot
drie maanden per jaar verblijven op de
campus. Directeur Van Gerven beves-

tigde dat het per jaar om zo’n duizend
verschillende personen gaat.

De Walnoot
Een buurtbewoonster haalde aan
dat De Walnoot, waar 160 arbeidsmigranten verblijven, juist heeft afgezien
van uitbreiding na een gesprek met
de buurt. “Gaan bij jullie dan niet de
alarmbellen rinkelen”, vroeg ze zich
af. De kritiek zwol aan en Van Gerven
constateerde dat er ‘veel wantrouwen is’. “Wij willen rustig in ons dorp
wonen. Dit plan past hier helemaal
niet. Ik ken niemand die er positief
over is”, zei een Oirlonaar. Er klonk
veel onbegrip over de locatiekeuze
nabij de bosrand. Het is een publiek
geheim dat hier een ontmoetingsplaats is voor homo’s, zo werd er
gesteld. “Zij zullen nabij de A73 een

andere plek gaan zoeken in de omgeving. Daar zitten we echt niet op te
wachten”, zei een omwonende. Een
andere buurtbewoner: “Deze locatie is
anoniem en ligt afgelegen. Dit vraagt
om problemen in de criminele sfeer.”

Derde avond
Lottie van Gerven vroeg aan het
einde of er nog een derde dialoogavond gewenst is. De meningen waren
verdeeld. Een buurtbewoner wilde de
volgende bijeenkomst juist aangrijpen
om een massaal protest te ontketenen. “Dat heeft geen zin”, reageerde
adviseur Leon Litjens van Work and
Stay. “Een grote demonstratie is niet
het doel van zo’n avond. Ook als u het
niet wilt, wij gaan door met dit plan.
Het oordeel is straks aan de gemeenteraad van Venray.”

Liberation Route Europe is een
steeds uitbreidende internationale
herdenkingsroute die mijlpalen uit
de moderne Europese geschiedenis
met elkaar verbindt. De route vormt
een schakel tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de
geallieerden bij de bevrijding van
Europa in 1944-1945. De Liberation
Route Europe is een van de vijf
gecertificeerde routes voor 2019.
De route is erkend voor onderzoek,
ontwikkeling, samenwerking en cultureel toerisme.
Met de certificering bevindt de
route zich in het gezelschap van
ongeveer 35 toproutes, zoals de
Pelgrimsroute naar Santiago de

Compostella, de Vikingroute en de
Hanzeroute. Ze bestrijken een reeks
verschillende thema’s, van architectuur en landschap tot religieuze
invloeden, van gastronomie en
immaterieel erfgoed tot de belangrijkste figuren van de Europese
kunst, muziek en literatuur.
De certificering ‘Culturele route
van de Raad van Europa’ is in 1987
gelanceerd en is een garantie voor
uitmuntendheid. Alle gecertificeerde
route initiatieven staan voor verantwoord cultuurtoerisme en een duurzame ontwikkeling en hebben met
elkaar gemeen dat ze mensen en
plaatsen samenbrengen in netwerken met een gedeelde geschiedenis.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Samen Sterker
Kennisfestival

Biologische kippenboerderij

Op de locatie Servaashof van het Vincent van Gogh Centrum in Venray vond dinsdag 14 mei het Samen
Sterker Kennisfestival plaats. Dit festival richt zich op de geestelijke gezondheidszorg.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het programma bestond uit een
aantal sessies voor grote groepen,
kleine sessies, lezingen van topsprekers en presentaties van praktijkcasussen. Daarnaast speelden er
verschillende bands die muzikale

Opening
Lamberdina’s Hoeve
gecanceld
De officiële opening en open dag op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei
van de kippenboerderij Lamberdina’s Hoeve in Castenray is gecanceld.
Eric Thielen, eigenaar van Lamberdina’s Hoeve, neemt geen enkel risico en
besluit tot het nemen van preventieve maatregelen rondom het besmettingsgevaar van de laagpathogene vogelgriep in België.

ondersteuning boden aan het festival.
Tijdens het Samen Sterker
Kennisfestival opende het nieuwe
museum zijn deuren voor de eerste
keer. De vrijwilligers, veelal oudmedewerkers van Vincent van Gogh,

stonden klaar om bezoekers een kijkje
te laten nemen. Daarnaast konden
bezoekers een hapje en drankje nuttigen bij de foodtrucks. Als afsluiter
betrad Guido Weijers het podium voor
een masterclass over geluk.

Oh, zit dat zo!

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met
Oost- en West-Vlaanderen is de laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het
type H3N1 vastgesteld. Omdat het een
niet bestrijdingsplichtige vogelgriep
betreft, worden er door de Belgische
overheid geen maatregelen getroffen.
Pluimveehouders en hun ketenpartners nemen dus hun eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van
deze bedrijfsziekte. In Nederland zijn
tot nu toe geen signalen bekend over
problemen ten gevolge van de vogelgriep.
Desondanks heeft Eric Thielen
van Lamberdina’s Hoeve, de meest
duurzame en innovatieve biologische
kippenboerderij van Nederland, het
besluit genomen om preventief maat-

regelen te treffen en daarmee het
risico van besmetting zoveel mogelijk
uit te sluiten. “Wij concentreren ons
nu primair op veiligheid, milieu, hygiëne en kwaliteit. Dat vormt immers
de basis voor een gezonde en veilige
leefomgeving voor dier en mens”, zegt
Thielen. Het gevolg is dat geplande
officiële opening op 24 mei en ook de
open dag op 25 mei geen doorgang
kunnen hebben. Lamberdina’s Hoeve
is voornemens om dit op een later
en geschikter moment te organiseren. Tijdens de officiële opening zou
eigenaar Thielen over de historie van
het bedrijf vertellen, Hubert Mackus,
gedeputeerde Provincie Limburg en
Jan Loonen, wethouder Gemeente
Venray en een woordvoerder van de
Dierenbescherming spreken.

Open dag
natuurbegraafplaats
Weverslo
Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide houdt op zondag 19 mei open
dag van 11.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen zich op deze dag aanmelden voor deelname aan de diverse activiteiten.

Rechtsbijstandverzekering
en letselschade
Door: Stijn (C.P.) Vos, Van der Putt Advocaten
In Nederland komen juridische conflicten helaas steeds vaker voor. Het
is daarom niet onverstandig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.
Een jurist van de rechtsbijstandverzekering kan in veel gevallen uw belangen behartigen, en u voorkomt op deze manier hoge juridische kosten.
Wanneer u echter gewond raakt
bij een verkeers- of bedrijfsongeval
of het slachtoffer wordt van een
medische fout, dan mag u zelf kiezen
wie uw belangen gaat behartigen,
zelfs wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft. Het staat u dus
altijd vrij om uw letselschadezaak in
behandeling te geven aan, of over
te stappen naar, een gespecialiseerde letselschadeadvocaat, ook als u
al een andere belangenbehartiger
heeft.
Toch kiezen veel slachtoffers
ervoor hun belangen in eerste instantie te laten behartigen door een
jurist van de rechtsbijstandverzekering. Het inschakelen van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat is
toch veel te duur?! Dit is echter een
misvatting.
Belangrijk om te weten is dat,
als de aansprakelijkheid is erkend,

naast uw eigen schade ook de advocaatkosten voor rekening komen van
de aansprakelijke verzekeraar. Dat betekent dat het inschakelen van een
gespecialiseerde letselschadeadvocaat
bij u uit de buurt voor u vaak kosteloos
is. Voordeel hiervan is dat u persoonlijk
contact heeft.
De letselschadeadvocaten van ons
kantoor zijn lid van de Vereniging van
Letselschade Advocaten (LSA). De LSA
stelt strenge (deskundigheids)eisen
aan haar leden. Ook zijn onze letselschadeadvocaten lid van de ASP, een
vereniging van advocaten die alleen
optreden namens slachtoffers. We
treden dus niet op voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Daarnaast zijn
onze advocaten aangesloten bij de
Werkgroep Artsen Advocaten (WAA),
een overleg- en opleidingsorgaan voor
artsen en advocaten die letselschadeslachtoffers bijstaan.

Tijdens de rondleiding met de
gids kunnen bezoekers kennismaken
met alle aspecten van het natuurbeheer, het natuurbegraven en ook alle
cultuur-historische elementen ontdekken. Op het Bosterras voor informatiecentrum Het Boshuis is die dag het
open podium en presenteren koren
muziek van verschillende culturen en
tijden. Het ‘Kinderkoor Singeltjes‘ en
‘Jongerenkoor Sing’ brengen eigentijdse popmuziek, ‘A Djambo’ zingt
Afrikaanse muziek en ‘Gregoriaans
Koor Venray’ put uit een repertoire van
Middeleeuwse Kerkmuziek.

Op de informatie- en creatiemarkt
presenteren partners van Weverslo
zich op het gebied van natuurbegraven en natuurbehoud. De rouwclown
laat ervaren hoe het kan zijn om kinderen bij emotionele gebeurtenissen
een ontspannen moment te brengen.
Ook zal het cultuur- en activiteitenprogramma voor het komende jaar tijdens
de open dag gepresenteerd worden.
Ook zal de imkervereniging Venray
aanwezig zijn om de observatie-bijenkast plaatsen zodat geïnteresseerden
het bijenvolk van dichtbij kan bekijken.

Fris en uniek
Onze advocaten kunnen u advies
geven over procedures, een second
opinion schrijven, of, indien u dat
wenst, uw belangenbehartiging overnemen. U kunt geheel vrijblijvend
en kosteloos een afspraak maken.
Deze afspraak kan ook gewoon bij u
thuis plaatsvinden.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl

Nieuw logo Wereld
winkel Venray
Wereldwinkel Venray heeft een nieuw logo. Er is gekozen voor groen,
omdat het bij de huidige tijd past, fris en uniek is, zo laat Marianne Wils
weten, bestuurslid van de Wereldwinkel Venray.
De winkel is sinds kort een zelfstandige onderneming waardoor
ze ook gekozen hebben voor een
nieuw logo. “Oorspronkelijk lag de
focus bij de wereldwinkel op fairtrade producten, zoals de koffie met
het Max Havelaar keurmerk. Nu de
fairtrade ook zijn intrede gemaakt
heeft in de supermarkt zijn we ons
meer gaan toeleggen op handgemaakte artikelen. Er is in de wereld-

winkel niet alleen aandacht voor
producten uit andere werelddelen, maar is er ook aandacht voor
duurzaam geproduceerde spullen die worden gemaakt recyclebaar m
 ateriaal”, v ertelt Marianne.
Wereldwinkel Venray, gevestigd in de
Bleek waar alleen vrijwilligers werken, stelt dat iedereen welkom is
om de a anpassingen in de winkel te
bekijken.
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GEPLUKT Wim Claassen
Veel elementen die Wim de afgelopen jaren uit de gezondheidszorg
leerde, gebruikt hij in de hardlooptrainingen en zijn visie. Naar eigen
zeggen is Wim een mensen-mens
en wil hij het hardlopen breder trekken door de mens achter de sport te
vinden. “Ik merk dat vele hardlopers
iemand nodig hebben die controleert
en meekijkt hoe het gaat. Een backup of buffer die hen helpt om de
fysieke en mentale uitdaging aan te
gaan. We zijn geboren als groepsdieren. In het hardlopen zie je het karakter terug van de sporter én mens,
met zijn sterke kanten en zijn valkuilen. Een groep mensen trekt elkaar
mee, stimuleert elkaar. Een fysiek en
mentale uitdaging behaal je meestal
niet alleen. Ik vind het prachtig, dat ik
mensen kan helpen met het behalen
van hun persoonlijke doel en eigen
ontwikkeling”, vertelt Wim.
Hardlopen neemt een belangrijke
plaats in zijn huidige leven. Maar Wim
Tot voor kort rende Wim zelf nog
elke dag, maar bracht dit terug naar vier haalt ook voldoening uit het bezig
zijn met hobby’s die op dát moment
keer in de week. Toch is hij elke dag
om de hoek komen kijken. Wandelen
aanwezig bij de lessen om trainers aan
te sturen, groepstrainingen te verzorgen en wat ‘aanklooien’ in de tuin doet hij
graag, sportprogramma’s hebben zijn
of individuen te coachen. “Ik zweef als
aandacht en vooral documentaires
een helikopter boven alles. Ik vind het
hebben zijn extra interesse. Wim is
prachtig om te zien dat een persoon,
graag omringd door zijn eigen gezin.
die eerder nooit iets deed aan hardlopen, na een tijd opbloeit in gezondheid Hij is getrouwd met Jeanne en samen
hebben ze twee kinderen Anneke
en plezier. Het gaat erom dat je jezelf
en Wim en een kleinzoon Stijn.
een realistisch doel stelt en geen ideaOp vakantie gaan hoeft voor Wim niet
listisch doel. Ik benader hardlopen met
per se. “Ik stel geen hoge eisen aan
verstand en stel concrete doelen op.
Het is ook belangrijk om in gedachte te het leven, tevredenheid probeer ik
houden waarom je ooit bent begonnen juist te zien in de dagelijkse kleine
dingen. Ik geniet al van de kop koffie
met hardlopen om het plezier erin te
in de tuin.”
houden”, vertelt Wim.
en daar moet je professioneel mee
omgaan. Dat zag ik nooit als een
probleem. Toch zie je veel rondom
je gebeuren en om de struggles
binnen de kliniek te realitiveren,
begon ik met hardlopen om af te
schakelen.” Op 57-jarige leeftijd zegde
Wim zijn baan op, om zich verder te
ontwikkelen als hardloopcoach en
anderen te enthousiasmeren om ook
te gaan hardlopen. “Ik had het binnen
de psychiatrie wel gezien. Ik vroeg
mezelf af of ik dit werk nog tot mijn
pensioen wilde doen, toen kwam ik
erachter dat ik een nieuwe uitdaging
wilde. Het was een groot risico om
mijn baan op te zeggen, omdat ik
natuurlijk van tevoren niet wist of
en hoe veel mensen geïnteresseerd
zouden zijn in mijn trainingen”. Wim
begon zijn trainingen met een groepje
van vier personen.

Mensen-mens

Op 57-jarige leeftijd ontdekte hij de positieve kanten van hardlopen. Hij stopte met zijn baan als verpleegkundige in de psychiatrie om zijn hobby hardlopen uit te gaan dragen als hardloopcoach. Deze week wordt Wim
Claassen (67) uit Venray geplukt.
a anbeveling van een oud-collega, aan
de slag om het hardlopen te leren
ontdekken. En met succes, want Wim
leerde de positieve kanten van het
hardlopen ervaren. Zijn enthousiasme

Jarenlang speelde Wim voetbal, maar vanwege blessures moest
hij hiermee stoppen. Andere sporten gaven hem niet de voldoening
die hij wenste. Hij ging daarom, op

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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en resultaten op fysiek, psychisch en
mentaal gebied, maakte dat hij dit
wilde overbrengen op andere mensen.
Sporten zou volgens hem een vast
onderdeel in de maatschappij moeten
zijn. “We leven in een wereld waarin
we worden overspoeld met prikkels en
waarin er steeds meer van ons wordt
gevraagd. We ontwikkelen stress, psychosociale en psychosomatische klachten. We nemen veel te weinig tijd
om ruimte voor onszelf vrij te maken,
maar dat wordt wel steeds belangrijker. We zijn geboren om te bewegen,
maar dat zijn we aan het verliezen.
Ik probeer mensen ervan te overtuigen dat hardlopen juist in deze hectische wereld een goede sport is en met
verstand en beleid benaderd moet
worden. Geduld, willen en versterken
van lijf en geest zijn hierin belangrijke
pijlers”, aldus Wim.
Met deze visie startte hij in 2009
het bedrijf Run for Health in Venray,
waarbij Wim beginnend en ervaren hardlopers op mentaal en fysiek
gebied coacht. Inmiddels heeft hij
driehonderd leden uit Noord-Limburg
en omstreken en tien man personeel.

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

Venray Centrum rondom St. Antoniusstraat €
Venray Veltum rondom Isabellahof €

10,00

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.

Verpleegkundige
in psychiatrie
Wim werkte ruim 35 jaar als
verpleegkundige in de psychiatrie
en de wereld van de tbs. “Het is een
hectische en confronterende wereld

11,88

Handelstraat 17 5961 PV Horst

08

opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 19

De geloofwaardigheid van raadslid Van den Akker is in het geding
Raadslid Erica Irene van den Akker maakte dinsdag 7 mei bekend dat ze
overstapt van ProVenray naar Samenwerking Venray. Ze stelde dat ProVenray
onvoldoende een politieke visie heeft ontwikkeld het afgelopen jaar. Door
haar overstap wisselt ze voor de tweede keer in één jaar van politieke partij.
De stelling luidde: De geloofwaardigheid van raadslid Van den Akker is in het
geding.
Van de ruim 230 mensen die gestemd hebben, stemde 60 procent tegen
de stelling. Tegenstanders van de stelling vinden dat ze zich niet laat leiden
door een partij waarmee ze het niet eens is. Katja Bastiaans liet via een reactie op Facebook weten de stelling onzin te vinden. “Erica staat voor haar juiste
normen en waarden en overtuigingen, en die streeft ze na. Ze steekt haar nek
tenminste uit.” Donna Quichota vindt dat het raadslid juist heel integer is in
plaats van ongeloofwaardig. “Ze is uit de SP gestapt, omdat ze de landelijk
koers van de SP niet meer kon ondersteunen. Met nog steeds dezelfde idealen
en principes is ze opnieuw begonnen met ProVenray. En helaas bleek daar de

daadkracht te ontbreken. Ze geeft zelf ook al aan dat ze het niet kan maken
om het nu op te geven naar de mensen toe die op haar persoonlijk gestemd
hebben. Dat vind ik heel dapper en integer. Juist dit soort mensen, die vasthouden aan waar ze in geloven, hebben we heel hard nodig in de politiek.
Ik geloof dat hier eindelijk die lang gehoopte frisse wind gearriveerd is.”
40 procent van de stemmers was het eens met de stelling. Zij vinden dat
het wisselen van politieke partij onduidelijkheid creëert. Kim Thiel, die op
Facebook reageerde, vindt dat het raadslid politiek aan het ‘hoppen’ is. “Ik zie
dit eerlijk gezegd als iemand die juist niet zo goed weet waar ze voor staat,
want drie keer in een jaar wisselen van politieke partij vind ik persoonlijk
veel. Misschien had ze van te voren beter moeten nadenken over waar ze nou
voor stond voordat ze er aan begon. Dan was dit niet zo gelopen. Ik zeg er wel
even bij dat ik dit niet persoonlijk bedoel, want iedereen maakt fouten dat
hoort bij het leven, maar ben dan ook mens genoeg om ze toe te geven en
verder te gaan.”

Agressie tegen boeren gaat te ver
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Meer dan honderd dierenactivisten van de groep Meat te Victims drongen
maandag 13 mei een boerderij in het Brabantse Boxtel binnen. Met deze actie
wilden de activisten aandacht vragen voor dierenleed en de misstanden in de
vleesindustrie. De stelling luidt: Agressie tegen boeren gaat te ver.
In grote delen van Europa heerst de Afrikaanse varkenspest. Er wordt
gevreesd dat de actievoerders de ziekte kunnen verspreiden. Meat the Victims
liet weten dat de boerderij willekeurig was gekozen, omdat deze ‘van meerdere
kanten makkelijk toegankelijk was en dat de stal groot genoeg was om er met
zo’n honderd actievoerders op te houden’, aldus een bericht in de media. Veel
boeren vrezen nu dat zij de volgende zijn bij wie activisten plots op het erf

staan. Het is toch onacceptabel dat de boer door deze actie zijn vee verliest.
Doordat de varkens afgemaakt dienen te worden, verliest de boer zijn inkomen.
Dierenprotesten schieten hun doel voorbij. Ze veroorzaken leed bij zowel de
mensen als dieren op dit bedrijf. Minister Ferd Grapperhaus liet weten dit een
vorm van dierenactivisme te vinden die over de grens van de democratische
rechtstaat gaat. Aan de andere kant: elke vorm van aandacht is meegenomen.
Iedereen heeft het recht om te demonstreren. Wantoestanden moeten aan de
kaak worden gesteld en als daar dan soms de wet bij overtreden wordt, dan is
dat maar zo.
Agressie tegen boeren gaat te ver. Wat vindt u?

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
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Op zoek naar een nieuwe grasmaaier?

AOW’er gezocht die het leuk vindt om
tegen vergoeding mee het ouderen
vervoer vorm te geven. Tijden/dagen
in overleg. Info 06 29 18 46 31
Gasterij Bergerbaan.

Of u nu het gazon in uw achtertuin wil maaien of een heel
voetbalveld, Lozeman Tuinmachines heeft een ruim assortiment
zitmaaiers voor iedere toepassing.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Gazon vernieuwen: oud
gras er af en nieuwe zode er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

De grasmaaiers van de merken Grasshopper en Gianni Ferrari
zijn van hoge kwaliteit en garanderen jarenlang maaiplezier.

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.

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

Jubileumweken!

Tip van

Annelies
Roos
‘Minerva’

Nadine

Struik, vol knop
€ 17,99/st

€ 13,99

Tip van

Passiflora
of Thunbergia,

Zomerse klimmers vol bloem.
Alle kleuren, 90 cm hoog.
Nu:

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

€ 11,50

Acties geldig t/m 21 mei 2019

Poll
Ruim 230 mensen stemden
op een poll die betrekking
had op de geloofwaardigheid
van Erica Irene van den Akker
als raadslid, die voor de
tweede keer in één jaar wisselde van politieke partij. Dat
vind en vond ik een opvallende overstap waar wij graag
de mening van de inwoner
over wilden peilen.
Wat ik jammer vind, is dat er
veel reacties waren over de poll
zelf en niet over de inhoud. Zo
werd er gesteld dat HALLO
mensen naar beneden wil halen
en dat het ‘schandalig’ zou zijn
dat er naam en toenaam
genoemd werd (alsof het een
geheim zou zijn en de persoon
in kwestie ernstig gevaar zou
lopen). Nee, daar ben ik het niet
mee eens. Een poll wordt ingezet om de opinie van mensen te
peilen, daarvoor wordt altijd
een stelling gebruikt. Die stelling staat los van de mening
van een redactie of een journalist. Als redactie hebben we dan
ook nooit de intentie gehad om
iemand te beschadigen. Maar
goed, terug naar de inhoud.
Zoals de peiling ook aangeeft
(circa 60 procent stelt dat de
geloofwaardigheid van Van den
Akker niet in het geding is), zijn
de meningen verdeeld. Zo zijn
er mensen die zeggen dat ze
niet weet wat ze wil en dat het
niet terecht is dat een zetel die
verkregen is als SP-lid nu in
handen van Samenwerking is.
Anderzijds kan Van den Akker
niet verweten worden dat ze
geen mening heeft, dat ze juist
lef toont met deze move en dat
ze opkomt voor haar achterban.
De waarheid zal ergens in het
midden liggen, laten we over
een tijd beoordelen wat ze voor
elkaar heeft gekregen. Wat me
overigens tevreden stemt, is dat
er veel mensen betrokken zijn
bij de politieke issues in Venray.
Als we het dan nog iets meer
over de inhoud gaan hebben,
komen we er wel.
Robert
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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.

Boerenverstand in Europa
Om vandaag de dag een goede boer te zijn heb je meer nodig dan
een gezond boerenverstand. Ingewikkelde wet- en regelgeving, milieueisen en internationale handelsverdragen maken ‘goed boeren’ tot een
ware uitdaging.
Land- en tuinbouw is een belangrijke pijler onder de Noord-Limburgse
economie met een hoge toegevoegde
waarde in de versproductie van tuinbouwproducten. Daarnaast zijn er in
de regio Venray tal van pluimvee-,
varkens- en melkveehouderijen. VVD
Venray wil dat de agrarische sector

zich verder kan ontwikkelen, rekening
houdend met omgeving en milieu.
De sector loopt echter tegen Europese
regelgeving aan die niet passend is
voor innovatieve maatregelen om
bedrijven te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is dat champignonmest
(champost) in Europa gezien wordt

als afvalproduct terwijl dit hier in de
akkerbouw prima gebruikt kan worden als bodemverbeteraar. Of het item
gewasbescherming: in Brussel worden
regels geformuleerd over bestrijdingsmiddelen terwijl de plaatselijke kwekers succesvol bezig zijn om de planten
weerbaarder te maken door natuurlijke predatoren, oftewel beestjes. Om
ervoor te zorgen dat deze regionale
innovaties tot ontwikkeling en uitvoering kunnen worden gebracht is het
van groot belang dat de agrarische

sector op een goede manier vertegenwoordigd wordt in Europa. Ik denk dat
de sympathieke Europarlementariër Jan
Huitema hier dé aangewezen persoon
voor is. Zijn portefeuilles zijn Landbouw
en Milieu en omdat hij zelf melkveehouder is kent hij de klappen van de
zweep. Met zijn kennis en ervaring kan
hij onze agrarische sector ondersteunen in Brussel, zodat de bedrijven kunnen blijven boeren want ze horen in
onze mooie regio. Mijn stem krijgt hij.
Dorris van Dijck, VVD Venray

Stemdrempels
Het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap,
voorheen Agenda 22, heeft als doel een inclusieve samenleving. Mensen
met een beperking, hebben het recht om zelfstandig deel te kunnen
nemen aan de maatschappij, zo niet dan valt dit onder discriminatie.
Op 1 januari 2019 is de kieswet
gewijzigd, alle stemlokalen moeten
toegankelijk zijn voor iedereen. Ook
staat in het VN-verdrag dat wanneer
stembureaus niet volledig toegankelijk zijn dit vermeld moet worden.
Het gaat er niet om dat hulp beschik-

baar is ter plaatste, het gaat er nu juist
om dat iemand met een beperking
zelfstandig en zonder hulp van derden,
zijn of haar stem uit kan brengen in
een stemlokaal waarvan bekend is dat
dit ook kan. In Venray is dit nog steeds
niet 100 procent in orde.

Mensen met een lichamelijke
beperking hebben veelal geen beperking tussen de oren, het is dan erg
vervelend en frustrerend als je niet
de mogelijkheid krijgt om dat te doen
wat ieder ander mens als heel vanzelfsprekend ervaart. Al met al is het
triest dat het VN-verdrag nodig is.
Afgelopen donderdag, in de commissievergadering leven, heeft VENRAY
Lokaal duidelijk laten horen dat we
een ‘lokale inclusie agenda’ dienen te

hebben. De reactie van de gemeente
hierop is ronduit beschamend. Ik hoop
dan ook dat de beperking aan empathisch vermogen bij overheden en
gemeenten heel snel tot het verleden
behoren. Ga vooral stemmen volgende
week donderdag. Ervaart u problemen
bij het stemmen, meld het. Graag ook
bij ons.
Leonie O’Garro,
Commissielid Leven, VENRAY Lokaal

Waardering voor de mantelzorgers
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Dankzij mantelzorg kunnen
mensen vaak langer thuis blijven wonen en contacten met hun omgeving
blijven onderhouden. De gemeente Venray vindt het belangrijk dat
mantelzorgers hiervoor gewaardeerd worden. Daarom kunt u tot uiterlijk
1 november 2019 weer een mantelzorgwaardering aanvragen voor uw

Informatiemiddag
‘Het ouder wordend brein’

mantelzorger.
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zelfstandig en op een prettige manier.
Het aanvragen van een mantelzorg-

Kies zelf welke waardering

Ook als het niet meer zo goed met je gaat. Dat is de wens van veel ouderen.

waardering kan via www.venray.nl/

U kunt kiezen uit verschillende

Met name in het beginstadium van verschillende ziektes, zoals dementie is

mantelzorgwaardering. Heeft u hulp

waardebonnen, een geldbedrag of

dit vaak nog heel goed mogelijk. Belangrijk is wel dat de directe omgeving

nodig bij het invullen van het formulier?

respijtzorg. Respijtzorg is tijdelijke

goed voorbereid is. Voldoende kennis en kunde is hierbij essentieel. Daarom

Bel dan de gemeente via tel: (0478)

zorgverlening om mantelzorgers even

organiseren de gemeente Venray samen met Venray Dementievriendelijk

52 33 33 (keuzemenu toets 1).

vrijaf te geven. Iedere aanvrager (18+)

en de Centrale van Ouderenverenigingen de informatiemiddag ‘Het ouder

krijgt sowieso een waardebon voor één

wordend brein’ op maandag 20 mei. Locatie is MFC De Baank, Albionstraat 26

nacht logeren in Logeerhuis Kapstok.

in Leunen.

De waardebonnen zijn mede tot stand
gekomen door Cultura Venray, Venray

Het programma:

Centraal en Logeerhuis Kapstok.

• Toneelvoorstelling ‘Vergeten en Verzonken’. Een voorstelling die het
ongrijpbare, onbegrijpelijke en onbespreekbare van dementie en depressie

Mantelzorgbrunch

bij ouderen voelbaar maakt. Voor de voorstelling is een beperkt aantal

Ook Hartgroep vindt mantelzorgers

plaatsen beschikbaar, daarom wordt de voorstelling drie keer opgevoerd:

erg belangrijk. Daarom organiseren zij
samen met het Steunpunt Mantelzorg

om 13.30 uur, 15.00 uur en 16.30 uur
• Informatieve bijeenkomst over de werking van het geheugen,

Venray een brunch voor alle mantel-

verschillende soorten geheugens en geheugenstoornissen. Aangevuld met

zorgers van Venray. De brunch is op

tips voor patiënten, familieleden en begeleiders. De bijeenkomst duurt van

25 mei van 11.00 tot 13.00 uur in

16.00 – 18.00 uur.

Wijkcentrum Brukske. Deze brunch is

Venray, focus op mensen

gratis, u hoeft alleen voor uw drankje

Zowel de toneelvoorstelling als de bijeenkomst zijn gratis,

te betalen. Aanmelden kan via mail:

u moet zich wel aanmelden. Dit kan tot en met vrijdag 17 mei via

mantelzorg@venray.nl of tel: (0478)

secretaris@seniorenvenray.nl. Wanneer u zich aanmeldt voor de

51 73 90.

toneelvoorstelling, graag ook het tijdstip vermelden.

10
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Atelier Marian Litjens

Cursus tekenen en schilderen/workshops:
‘KLEURIGE BOMEN’
‘WABI SABI’ (Pigmenten, assen en paraffine)
‘OUDER-KIND SCHILDEREN’
‘AQUAREL’
Info of
aanmelden

01 juni
15 juni
30 juni
23 augustus

www.marianlitjens.com | marian.litjens@gmail.com
06 41 30 41 76 | St. Josephstraat 12 Horst

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

Meis Geelen
11 jaar
Veulen
De Meent

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby`s zijn korfbal, dansen en zingen. Ik korfbal bij
Oranje-Wit in Leunen, daar zit ik in
de D1. In Venray dans ik bij Dizzy
Dance in de selectie Blue. En zingen
doe ik meer voor de lol. Ik zit namelijk niet op zangles, maar ik zing
gewoon graag.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou heel graag het kamp van
groep 8 nog een keer over willen
doen. Dat was echt geweldig. Iedere
keer als ik eraan terug denk, word
ik er vrolijk van. Maar eigenlijk zou
ik mijn hele schooltijd over willen
doen. Ik heb een hele leuke klas.
Wat is je droombaan?
Vroeger wilde ik altijd heel graag
boerin worden, maar nu wil ik liever
sportleraar of kleuterjuf worden,
omdat het mij heel leuk lijkt om te
doen. Het lijkt me dan bijvoorbeeld
heel leuk om kinderen dingen te
leren.
Wie is je allergrootste voorbeeld?
Mijn allergrootste voorbeeld is Ilse
DeLange, omdat ze gewoon lekker zichzelf is en ik vind dat ze heel
erg goed kan zingen en hele leuke
liedjes maakt. Daar luister ik dan ook
heel graag naar.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag of zaterdagavond ga
ik het liefste film kijken met familie

of vriendinnen of gewoon plezier
maken.
Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Als ik een topsporter zou mogen zijn
dan zou ik heel goed willen zijn in
korfbal. Ik zit zelf ook op korfbal bij
Oranje-Wit in Leunen en dat doe ik
met heel veel plezier!
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Dan zou ik graag met Ilse DeLange
van leven willen ruilen, omdat ik
vind dat ze supermooi kan zingen
en hele leuke liedjes heeft. Het lijkt
me dan superleuk om één dag al
haar liedjes net zo mooi als haar te
mogen zingen.
Welk verhaal vertellen je
vrienden en familie altijd over
jou?
Mijn vrienden en familie vertellen
altijd over mij dat ik amper stil kan
zitten en dat ik best wel klein ben.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
We gaan niet zo veel op vakantie
want wij hebben thuis een boerderij. Dus dan is eigenlijk iedere
vakantie heel leuk.
Waar zou je nog eens heel graag
een keer heen willen gaan?
Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik
heel graag naar Kenia willen. Mijn
oom komt uit Kenia en ik ben wel
nieuwsgierig naar waar hij vandaan
komt en hoe de mensen daar leven.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben heel trots op mijn familie en vriendinnen, omdat ze allemaal lekker gek zijn en ze staan
altijd voor me klaar als ik ze nodig
heb. Daarom zou ik nooit zonder ze
kunnen.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
De laatste keer dat ik heel erg de
slappe lach had, was toen ik met
mijn nichtje heb geprobeerd te ontdekken welk gezin nu precies het
gekste was. De conclusie was dat
we allebei uit een gezin komen dat
te gek is.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik denk dat anderen zich erover verbazen als ik zeg dat ik ook heel erg
van schrijven houd en dat ik vaak
verhalen of andere dingen schrijf.
Ik schrijf dan bijvoorbeeld verhalen
over kinderen die avonturen beleven samen met hun familie, vrienden en collega’s. Meestal probeer ik
het lekker spannend te maken.
Wat zou je nog ooit een keer heel
graag willen doen?
Als ik één ding nog ooit een keer
zou doen, dan zou ik heel graag de
tijd over doen die ik en mijn broertje
Tijn samen hebben meegemaakt.
Mijn broertje is overleden toen hij
2 jaar was en ik was toen 4 jaar.
Wat is je grootste droom?
Mijn grootste droom is dat ik mee
mag doen met de Voice Kids. En dan
zo ver komen dat ik samen met Ilse
DeLange kan optreden, dat lijkt me
echt supergaaf!

Trots en
teleur
gesteld
Vorige week woensdag
speelde Ajax de tweede
halve finale van de
Champions League tegen
Tottenham Hotspur en die
superspannende wedstrijd
heb ik natuurlijk ook
gekeken!
Ik ben opgegroeid met
voetbal en onze favoriete
club is Ajax. Mijn opa was
een grote Ajaxfan en zo ook
mijn vader, mijn broer en ik
dus ook. Wij zaten dus ook
vorige week woensdag
samen voor de televisie te
kijken naar de wedstrijd
van Ajax tegen Tottenham
Hotspur, net als 5,3 miljoen
andere Nederlanders. Ajax
is nu de best bekeken
Nederlandse voetbalclub
ooit. En dat verbaast me
niks na zo’n prestatie. Na de
rust stond Ajax met 2-0
voor en waren de tickets
naar Madrid al bijna
geboekt. Toen het 2-1 werd
en al heel snel 2-2, werd
het toch wel héél erg
spannend. Nagelbijtend
zaten we op het puntje van
de bank. Toen wij eigenlijk
al aan het aftellen waren
tot het einde van de wedstrijd scoorde de Spurs in de
laatste secondes van de
blessuretijd. De spelers en
wij, de fans, waren teleurgesteld, maar natuurlijk ook
heel trots op hoever Ajax is
gekomen. Dit komt niet
vaak voor, dus ik denk dat
we toch wel heel erg trots
mogen zijn op de spelers
van Ajax!
Na deze zinderende
halve finale, sloot Ajax het
seizoen fantastisch af met
een welverdiend landskampioenschap!
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Wandeling de
Zonnebloem

Meimaand Fietsmaand

Fietstocht in Venray
De Fietsvierdaagse Venray organiseert in 2019 voor de tiende keer een gezinsfietstocht van ongeveer 40 kilometer. Dit wordt gedaan in het kader Meimaand Fietsmaand. De tocht vindt plaats op zondag 26 mei.

Zestig gasten en vrijwilligers van de afdeling Rooy van de
Zonnebloem in Venray deden zaterdag 11 mei mee aan de Zonnebloem
wandeling. De Rooyse Gidsen zorgden voor de begeleiding van een
zestal groepen.

De fietstocht geldt als een voorbereiding op de 35e Fietsvierdaagse
Venray die plaatsvindt van dinsdag 23 juli tot en met vrijdag 26
juli. Enkele jaren geleden heeft de
ANWB het initiatief genomen om
mei uit te roepen tot Fietsmaand.
De wandeltocht begon vanuit de
Witte Hoeve naar en door het centrum
van Venray waar de deelnemers op
diverse punten verhalen uit de rijke
historie van Venray kregen te horen.
Vanwege het 70-jarig bestaan van de
Zonnebloem deelden de deelnemers
cadeautjes uit aan de passanten.

Daarin zaten onder meer zonnepitten,
waarmee deelgenomen kan worden
aan een wedstrijd wie in de komende
maanden de hoogste zonnebloem
van Venray kan kweken. Bovendien
vroegen ze met een bijgevoegde flyer
aandacht voor hun behoefte aan vrijwilligers. (Foto: Jo van Lieshout)

De Fietsvierdaagse is toen gevraagd
om voor één dag de organisatie op
zich te nemen.
De start is op het Henseniusplein
in Venray. De tocht heeft de naam
‘Niet wat je denkt!’ gekregen.
De route gaat langs natuur en kent

Concert Vur en Dur Blitterswik
Na het succesvolle Music All Blittzz in 2016 en het grote galaconcert met de philharmonie Zuid-Nederland in
2018 presenteert muziekvereniging Moed en IJver nu het concert Vur en Dur Blitterswik op zaterdag 25 mei.
Het concert vindt om 19.00 uur plaats in De Zaal in Blitterswijck.
Op het programma staat bekende
muziek variërend van Toto tot Rowwen
Hèze en van Queen tot Boudewijn de
Groot. De optredende artiesten zijn
afkomstig uit Blitterswijck of omgeving.
Zo treden Anne en Herman Vermazeren,

Björn Poels, Wieneke Verkoijen, ’t
Zootje en Reederij Overtuygt op. Jet
Reijnen speelt een luchtige solo op zijn
bariton-sax en Lotte en Sofie voeren
een dans op. Bijzonder is een combinatie van het orkest met een act van twee

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50

Nieuwe Jeu
de Boules
wedstrijdleiders
Leo van Tilburg en Wim Jeucken van JBC Venray 80 hebben op
dinsdag 7 mei de opleiding Jeu de Boules wedstrijdleider van de
Nederlandse Jeu de Boules Bond NJBB in Oss afgesloten. Het slagen van deze cursus betekent dat ze alle spel- en toernooiregels
kennen. Daarnaast zal er door de wedstrijdleiders op worden
toegezien dat een toernooi naar de regels wordt georganiseerd
en gespeeld. (Foto: Mathieu Custers)

enkele verrassingen, zo laat de organisatie weten. Er wordt onder andere
een boerderij voor kinderen bezocht,
een goedkope bibliotheek en een
molen zonder wieken. De tocht eindigt
in Venray. Er kan tussen 10.00 uur en
14.00 uur gestart worden.

Geijsteren € 9,38
Blitterswijck € 9,38
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

Blitterswijckse dj’s: Jellez en Castino.
De fanfare wordt ondersteund door een
combinatie met toetsen en gitaren.
Voor toegangskaarten kunt u contact
opnemen met Jan Vermazeren 0478 53
19 02 of 06 22 72 72 97.

Te koop

VERSE
AARDBEIEN
maandag t/m vrijdag
8.00-12.00 uur
zaterdag
8.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
8.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik
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Rooyse sporter: Harma van Kreij

‘Als ik een doel stel, dan wil ik dat halen’
In de serie ‘Rooyse sporter’ brengt HALLO Venray een bezoek aan sporters in de gemeente Venray en vraagt
hen naar hun drijfveren, ambities en motivaties. Deze week de 25-jarige Harma van Kreij uit Geijsteren.
Zij kwam onlangs in het nieuws omdat ze een transfer naar het Sloveense RK Krim Mercator heeft afgedwongen.
Met haar nieuwe ploeg gaat ze uitkomen in de Champions League, het hoogste Europese niveau.

vroeg me af wat ze van me dachten”, blikt ze terug. “Ik reed twee keer
per week drie uur voor een training,
maar ik zag het als een investering
in mezelf. Die is uiteindelijk beloond,
want een jaar later kreeg ik een contract aangeboden”, vertelt ze.

Investering

“Ik heb er vooral heel veel zin in.
Het is niet alleen op sportief gebied
een enorme uitdaging, maar ook op
persoonlijk gebied is het een grote
verandering”, vertelt ze. Harma
speelt nu in Duitsland voor Borussia
Dortmund, anderhalf uur rijden van
haar ouderlijk huis in Geijsteren, waardoor ze relatief makkelijk op en neer
kan. Dat gaat nu veranderen. “Mijn
ouders komen in Dortmund iedere

thuiswedstrijd kijken, dat gaat nu wat
lastiger worden”, lacht ze.
Sinds maandag 8 april wist Harma
dat de deal rond was. Toch moest ze
het nog drie weken stil houden voordat het de buitenwereld in mocht.
Het vertrek naar haar nieuwe club
betekent ook afscheid nemen bij
Borussia Dortmund, een club waar ze
naar eigen zeggen veel aan te danken heeft. Na het eerste seizoen bij

Tüs Lintfort in de derde Bundesliga
vertelde ze haar coach dat ze zocht
naar een nieuwe uitdaging. Die
regelde voor haar dat ze twee keer
per week kon meetrainen bij Borussia
Dortmund. De eerste training herinnert ze zich nog goed. “Ik was door
de file bijna te laat. Toen stond ik
daar in een kring, met allemaal die
grote namen zoals bijvoorbeeld Clara
Woltering. Ik was heel verlegen en

Na drie jaar Dortmund begint eind
juli de voorbereiding bij haar nieuwe
club, die al veelvuldig kampioen van
Slovenië is geworden. Bij Dortmund
geldt ze nog als semi-prof, in Slovenië
wordt ze fulltime profspeelster. Naast
de vele trainingen, zo’n acht per week,
helpt ze in Dortmund mee met training geven aan kinderen en wil ze dit
jaar haar studie pedagogische wetenschappen afronden. “Tussen de trainingen door werk ik aan mijn scriptie.
Na mijn carrière wil ik iets met kinderen gaan doen, dus die studie wil ik
zeker deze zomer afronden”, vertelt
ze.
Het handbal is ‘wel een dingetje’
in de familie Van Kreij uit Geijsteren.
Haar jonge broer Mathieu en oudere
broer Rick zijn nog altijd actief in het
handbal, net als haar ouders. De handbalcarrière van Harma is er een van de
weg der geleidelijkheid, maar ook een
waaruit blijkt dat ze haar eigen pad
kiest. Zo heeft ze bijvoorbeeld nooit
voor nationale (jeugd)teams gespeeld,
maar is ze volgend jaar toch actief op
het hoogst denkbare niveau in Europa.

Handbalfamilie
Op haar tiende begon ze bij
Manual in Venray. Op haar 15e verhuisde ze naar Bevo in Panningen
waarna ze twee jaar later overstapte
naar Handbal Venlo, dat eredivisie
speelt. Na twee jaar in Venlo maakte

ze de overstap naar Tüs Lintfort in
Duitsland. “Daar kwamen een aantal
dingen samen. Zo ging ik een studie volgen, moest ik een nieuwe taal
leren en me aanpassen binnen een
nieuwe vereniging. “Maar ik wilde
het gewoon heel graag, die motivatie heeft me tot nu toe het meeste
gebracht.”
Ondanks dat Harma al jaren op het
hoogste niveau uitkomt, heeft ze haar
debuut voor het nationale team nog
niet gemaakt. “Spelen in het nationale team zou zeker iets toevoegen
aan mijn carrière, maar het is absoluut
niet zo dat het anders mislukt is. Je
hoeft niet perse Oranje te halen voor
een geslaagde carrière. Ik geniet er
van wat ik nu al bereikt heb, wie weet
wat nog gaat komen”, aldus Harma.
“Ik krijg wel veel vragen waarom ik
er nooit bij zit. Dat is aan de ene kant
wel fijn, want het geeft ook een stukje
erkenning dat sommige mensen vinden dat ik er thuis hoor”, vertelt ze.

Topsportleven
Het leven als topsporter is niet
altijd makkelijk zegt Harma. “In het
begin vond ik het bijvoorbeeld moeilijk om verjaardagen af te zeggen.
Mensen beseffen vaak niet dat je niet
zomaar vrij kunt nemen en er veel
voor moet laten. Maar inmiddels kan
ik daar beter mee omgaan”, stelt ze.
Toch helpen vrienden en familie haar
wel eens relativeren. “Als topsporter stel ik hoge doelen. En als ik een
doel stel, dan wil ik dat halen”, lacht
ze. “Dan laten ze me wel eens even
stilstaan bij wat ik al heb bereikt.
En daar hebben ze gelijk in, want
genieten en plezier hebben is voor
mij de basis voor alles.”
(Foto: Wolfgang Stummbillig)

Energiek spel niet beloond

Venray maakt karwei niet af
Het eerste herenvoetbalteam van SV Venray leed een 1-2 thuisnederlaag tegen de nummer drie Chevremont
op zondag 12 mei in de eerste klasse D. De Venraynaren kregen de beste kansen maar verzuimden die te benutten. De Kerkraadse tegenstander, die nog strijdt voor een plek in de nacompetitie, toonde zich effectiever en
nam de drie punten mee naar huis.
Voor Venray staat er in de slotfase van het seizoen niet veel meer
op het spel. Toch streden de rood-

witten vol overgave tegen de ZuidLimburgers. Zonder de geblesseerde
Armend Shala en met Stef van Dijck

die terugkwam van een blessure,
bestookte de thuisploeg het vijandelijke doel. “Het was een open wed-

Gelijkspel voor
korfbalvereniging Oranje-Wit
Voor korfbalvereniging Oranje-Wit stond op zondag 12 mei weer een buitenwedstrijd op het sportpark het
Klaverblad in Leunen op het programma. Het team speelde tegen Rooi, een ploeg waar Oranje-Wit het altijd
lastig tegen heeft. Dit resulteerde in een gelijke stand van 8-8.
Het fluitsignaal klonk en OranjeWit pakte na een paar aanvallen de
voorsprong op Rooi. Dit was echter
niet voor lang, want Rooi bleef in de
achtervolging. Oranje-Wit wist van
te voren dat Rooi een knokploeg
was en hadden zich hierop voorbereid. In de eerst paar minuten was
het tempo nog aan de lage kant. Wel

kwamen er van beide kanten genoeg
kansen, maar die vielen niet. Toch liep
Oranje-Wit voor de rust uit tot een
voorsprong van 5-2. Na de rust kwam
Rooi sterk terug. Ze kwamen steeds
dichterbij en daardoor op voorsprong
met 5-6.
De ploeg uit Leunen wilden de
punten graag in Leunen houden.

Oranje-Wit krijgt nog een paar strafworpen mee en legt deze erin. Maar
weer blijft Rooi in de nek van OranjeWit hijgen en blijven mee scoren. De
einduitslag is geworden 8-8.
Oranje-Wit staat nu op en derde
plek in de ranglijst met hetzelfde
aantal punten als Rooi alleen heeft
Rooi een hoger doelsalto.

strijd. We speelden goed en hebben
veel kansen gecreëerd”, vond Venraytrainer Frans Koenen. Ron Kleuskens
en tot driemaal toe Bram Vievermans
hadden Venray voor rust op voorsprong kunnen zetten. Er ontstond
verwarring in de 38e minuut toen
Joy Koenen, na een blessurebehandeling, zonder toestemming van de
arbiter terugkeerde binnen de lijnen.
De bank van Chevremont protesteerde hevig maar het spel ging door.
Doelman Sam Stiphout liet de bal
los waarna Stef van Dijck een stevige overtreding maakte om Rodney
Klinkenberg het scoren te beletten.
Arbiter Loontjes was onverbiddelijk en wees naar de stip. Eloy Cox
benutte de strafschop, 0-1.

Voortvarende start
Venray startte voortvarend
aan de tweede helft maar na elf
minuten viel de 0-2 door Rodney
Klinkenberg. Stef van Dijck moest
geblesseerd naar de kant waardoor Sander Lenders zijn rentree
maakte. “Na die tweede tegentreffer hadden we het even lastig, maar
we herpakten ons snel”, zei trai-

ner Koenen. Bram Vievermans liet
een goede actie zien over de rechterkant. Vanaf de achterlijn legde
hij de bal panklaar neer voor Rick
Egelmeers die de 1-2 op zijn schoen
had. Chevremont-keeper Mark
Voss was al verslagen, maar een
Kerkraadse verdediger wist op de
doellijn redding te brengen. Arbiter
Loontjens had het lastig en deelde
zes gele kaarten uit waarvan twee
aan Venray, voor Joy Koenen en Stef
van Dijck. Chevremont-coach Jan van
Dijk, oud-trainer van onder meer
VVV en Roda JC, werd na commentaar op de leiding weggestuurd.
Venray bleef de aanval zoeken.
Nadat Ron Kleuskens net langs het
doel mikte, werd Bram Vievermans
weer eens gevloerd. De vrije trap,
net buiten de zestien, werd door
aanvoerder Stijn Brinkman ineens
binnengeschoten, 1-2. De ingevallen Stan Kersten was nog dicht bij
de gelijkmaker, maar hij strandde op
doelman Voss. Koenen: “We hebben
energiek gespeeld maar onszelf niet
beloond. Ook kregen we weer een
domme goal tegen. Dat is de les van
dit seizoen.”
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Motorcross Wanssum
De motorcrosswedstrijden in Wanssum gaan zaterdag 25 en zondag 26 mei weer van start. De wedstrijd is
onderdeel van het NK Motorcross van Motorsport Organisatie Nederland. Rijders komen uit veel verschillende
streken naar Wanssum. Een aantal eigen leden van MAC Wanssum, waaronder rijders uit Wanssum, Castenray,
Leunen en Well nemen ook plaats achter het starthek.
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Op eigen veld

Ruime overwinning
SVOC
Het eerste damesteam van korfbalvereniging SVOC heeft zondag
12 mei op eigen veld een 23-8 overwinning behaald op Tovido uit Esch.
Het was de derde competitiewedstrijd van de tweede helft van het
buitenseizoen.
De wedstrijd werd geopend
met een treffer aan de kant van
Tovido. SVOC gaf binnen twee minuten antwoord met twee doelpunten aan eigen kant. Nadat Tovido
gelijkmaakte, sloeg SVOC hard toe.
De ploeg maakte zeven doelpunten achter elkaar, wat resulteerde in
een stand van 9-2. Bij rust was de

stand uiteindelijk 12-3.
In de tweede helft ging SVOC
volop door met het benutten van de
kansen. Tovido zette daar niet veel
tegenover wat uiteindelijk een eindstand van 23-8 opleverde. SVOC is blij
met de overwinning en laat weten
dat het met vertrouwen uitkijkt naar
de volgende wedstrijden.

Twee versterkingen vastgelegd
In en rond Wanssum wordt momenteel in het kader van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum veel gebouwd,
maar ook Motorcross-vereniging MAC
Wanssum is al begonnen met het bouwen van het circuit vlak naast de werk-

zaamheden van Mooder Maas. Daarbij
staan ook de voetbal- en korfbalvelden
bij Sportpark de Meulebèèk weer tot
beschikking, waarmee de unieke crossbaan waargemaakt wordt. Op zaterdag
vinden de jeugdwedstrijd plaats en

op zondag de nationale wedstrijden.
Beide dagen beginnen de wedstrijden
rond de klok van 11.00 uur. Voor kinderen heeft de organisatie gezorgd voor
een luchtkussen en een grote zandbak.

Ysselsteyn handhaaft zich
in derde klasse
Ysselsteyn heeft zondag 12 mei handhaving in de derde klasse C zo goed als veilig gesteld. Bij IVO in Velden
werd met 1-4 gewonnen, waardoor de ploeg van trainer Ruud Jenneskens geen nacompetitie hoeft te spelen.
Stef Koonings viel uit met een zware blessure wat zorgde voor gemengde gevoelens bij Ysselsteyn.
Teunissen die met een actie aan de
linkerflank de opening creëerde en
de aanvoerder een niet te missen
kans gaf: 0-3. IVO speelde met weinig overtuiging en had vrijwel geen
mogelijkheden om iets terug te doen.
In de 82e minuut wist de thuisploeg
toch het net te vinden. Dat gebeurde
na een scrimmage voor het doel van
Ysselsteyn-doelman Swinkels. Invaller
Mike Arts maakte voor Ysselsteyn vlak
voor tijd de 1-4.
De wedstrijd in Velden lag een
kwartier stil vanwege een waarschijnlijk zware blessure van Stef
Koonings die per brancard van het
veld werd gedragen. Door het uitvallen van de Ysselsteyn-speler moest

de ploeg de laatste 15 minuten met
tien man spelen. De blessure zorgde
voor gemengde gevoelens in het
Ysselsteynse kamp. “Stef heeft twee
jaar geleden ook al zijn kruisbanden afgescheurd. We weten nog
niet hoe erg het is, maar dit is wel
een domper”, zei Ysselsteyn-trainer
Ruud Jenneskens na afloop. “Over
het resultaat ben ik natuurlijk meer
dan tevreden. Door deze overwinning hebben we ons veilig gespeeld
en komen we volgend jaar weer uit
in de derde klasse.” De ploeg uit
Ysselsteyn staat zes punten boven de
nacompetitiestreep. Met nog twee
wedstrijden te gaan lijkt dat een veilige marge.

Twee keer tweede

Maureen Drabbels grijpt
naast prijzen
Korfbalster Maureen Drabbels heeft tijdens de uitreiking van de Dames Awards op vrijdag 10 mei in Erp net
naast de prijzen gegrepen. Ze was met haar team Oranje-Wit genomineerd als beste ploeg en individueel voor
beste speelster van de hoofdklasse. Beide keren moest ze genoegen nemen met een tweede plaats.
Stormvogels uit Luyksgestel werd
uitgeroepen tot het beste team van de
hoofdklasse. “Ik denk dat zij terecht
hebben gewonnen. Zij zijn ongeslagen kampioen geworden, maar ik
denk wel dat wij als team wel de

meeste groei hebben laten zien”,
aldus Maureen. Lonneke van de Groes,
spelend voor Heumen, werd uitgeroepen als beste speelster. “Het is natuurlijk jammer dat ik niet gewonnen heb.
Maar ik zie de nominatie en alle com-

Trainer Frans Koenen is niet ontevreden over het seizoen van het
eerste voetbalteam van SV Venray. Dat liet hij weten na afloop van de
1-2 verloren wedstrijd tegen Chevremont.

(Foto: Martijn Janssen)

Stef Koonings per brancard van veld

Dennis Teunissen was deze middag de man van de wedstrijd. Nadat
Gijs Dinghs in het begin van de wedstrijd twee grote kansen om zeep
hielp, was Teunissen wel trefzeker.
Routinier Wout Gommers zette met
een pass vanaf de middellijn de aanvaller vrij voor het doel. Teunissen
lobde de bal over de uitkomende
Velden-doelman Job Heijligers. Twee
minuten later, in de 32e minuut,
was Teunissen opnieuw trefzeker. Hij
schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied de bal in de linkerhoek
waarmee hij de score op 0-2 bracht.
In de tweede helft zorgde aanvoerder Paul Jeurissen voor de
beslissing. Het was opnieuw Dennis

Koenen niet onte
vreden over seizoen

plimenten als een hele grote waardering. We hebben nu ons vizier weer op
de buitencompetitie. Dat kan voor ons
een mooi einde van het seizoen worden”, zegt Maureen.

“We hebben ons op tijd veilig
gespeeld. We lieten meestal
mooi voetbal zien en we waren
dicht bij de eerste periodetitel.
Al volgde na de winterstop een
mindere periode”, vertelt Koenen.
De trainer heeft bij de technische
commissie aangedrongen op een
ervaren keeper en een scorende
spits. De nieuwe doelman wordt
Bryan Roox (26). Hij is opgeleid
bij VVV en Roda JC en speelde bij
Oranje Zwart en nu bij VCH in zijn

woonplaats Blerick. Topscorer Koen
Verlinden (28) komt na zes jaar
terug van SSS’18 uit Overloon. Ron
Kleuskens (23) en Danny Pelzer
(22) gaan komend seizoen bij
Venray in een lager elftal spelen.
Meer versterkingen van buitenaf
worden voor komend seizoen niet
verwacht, zo heeft John Beerkens,
lid van de technische commissie,
laten weten. De selectie wordt
aangevuld met spelers uit de
jeugdopleiding.

Boven de degradatiestreep

TC Venray speelt
gelijk in Amsterdam
Het eerste mixteam van TC Venray heeft tegen het derde team van
Amstelpark uit Amsterdam 4-4 gespeeld. Door het gelijkspel staan de
Venraynaren nu twee punten boven de degradatiestreep.
Na de damessingels stond
het gelijk. Nicole Boots, die voor
het eerst werd opgesteld voor
een enkelwedstrijd, speelde een
degelijke wedstrijd en boekte een
duidelijke overwinning door Demi
de Vries met 6-4 6-2 een halt toe
te roepen. Demy de Joode verloor
met 6-3 6-2 van Willemijn van
Mierlo en wacht daarmee nog haar
eerste overwinning. Tim Cornelissen
speelde een sterke partij tegen
Moritz Schroeter, die tot nu toe
slechts één partij verloren had, en
won met 6-3 6-3. “Ik serveerde
goed en mijn tegenstander
was op een begeven moment
mentaal geknakt, waardoor ik
de overwinning kon grijpen”,
aldus Cornelissen. Wouter van der
Waerden verloor in een spannende
wedstrijd met 7-6 7-6 van Jeroen
Oude Boerrigter.
Na de singels was de stand met
2-2 gelijk. De herendubbel van Ron

van der Wouw en Wouter van der
Waerden ging overtuigend naar
Venrayse kant. De damesdubbel
van Nicole Boots en Demy de
Joode ging, door met name eigen
fouten, naar Amsterdamse zijde.
De Amsterdammers hadden
voor de mixpartijen ingezet op
een overwinning van de tweede
mixdubbel. “Ze hebben de eerste
mixwedstrijd enigszins opgeofferd
om in de tweede mixdubbel
goed voor de dag te komen”, zei
Cornelissen na afloop. Dat plan
lukte, want Cornelissen en Boots
verloren de mixdubbel met 6-1 6-4.
Van der Wouw en Marleen CustersLensen wonnen de eerste mixdubbel
eenvoudig, waardoor de eindstand
4-4 werd. Met nog drie wedstrijden
te gaan, staat TC Venray nu twee
punten los van de degradatiestreep.
Komende zondag 19 mei komt
het tweede team van Bemmel op
bezoek in Venray.
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Wandelevenement met Foodtruckfestival
De tweede editie van het Meerdaags wandelevenement in Venray vindt dit jaar plaats van vrijdag 31 mei tot
en met zondag 2 juni. Wandelaars kunnen elke dag een andere afstand kiezen. Ook aan rolstoelgebruikers is
gedacht met een speciale route van 5 of 10 kilometer.
Daarnaast strijkt dat weekend ook
het eerste Foodtruckfestival Hensenius
Hapt neer op het Henseniusplein in
Venray.
Tijdens dit Wandelevenement wil
de organisatie zoveel mogelijk wande-

laars en rolstoelers laten kennismaken
met het prachtige Venrayse landschap, waar het Vlakwaterbos onderdeel van is. In samenwerking met
het Gehandicapten Platform Venray
wordt op zondag 2 juni twee rols-

toelafstanden van 5 en 10 kilometer
georganiseerd voor deelnemers met
een rolstoel. De door Gehandicapten
Platform Venray uitgezette routes worden vooraf door een rolstoeler gecontroleerd. Het zijn dus, deels, andere

Rabarberfeest in Heide
De tweede editie van het Rabarberfeest in Heide vond vrijdag 10 mei tot en met zondag 12 mei plaats.
Het weekend begon op vrijdag met Buutte op het plein. Op zaterdag verzorgde een live band een feestavond in
de feesttent. Net als vorig jaar werd er op zondag een rabarbertaart-bakwedstrijd georganiseerd. Ook vonden de
opnames van het RTL-programma Nederland Proeft plaats. Martin Peeters, organisator van het Rabarberfeest,
spreekt van een geslaagd weekend.

routes dan die van de wandelaars.
De gemeente Venray heeft enkele
weken geleden een kleine strook
halfverharding aangelegd in het
Vlakwaterbos. Op die manier geeft
de gemeente gehoor aan de vraag
van rolstoelgebruikers, die ook willen
deelnemen aan het evenement.
De voorinschrijving van deelnemers aan het evenement sluit

op zondag 26 mei om 24.00 uur.
Inschrijven kan via www.wandelevenementvenray.nl De organisatie van
het Meerdaags Wandelevenement
Venray laat weten nog te zoeken naar
joekskapellen en troubadours die op
31 mei en/of 1 juni de wandelaars een
muzikaal ontvangst kunnen bieden of
kunnen spelen op één van de rustplaatsen.

IVN Geijsteren-Venray

Lezing en dagwan
deling Filosofendal
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 20 mei een lezing
het Filosofendal, onderdeel van de stuwwal in Nijmegen. De lezing
start om 20.00 uur in zaal de Kemphaan in Venray en wordt verzorgd
door Jan Nillisen.
Jan Nelissen beschrijft tijdens
deze lezing het ontstaan van de
landschappen, de ijstijden, de rol
van Rijn en Maas en de vestiging van
de eerste mensen. De wijze waarop
zij hun omgeving inrichtten en een
bestaan wisten op te bouwen. Soms
voegde de mens iets toe aan het
gebied, maar ze deed er ook soms

afbreuk aan. De lezing sluit af met
een toekomstvisie op het gebied.
Hierop aansluitend op zondag 2
juni neemt Nelissen belangstellende
mee naar het Filosofendal en naar
Natuurgebied de Bruuk in Groesbeek
tijdens een dagwandeling. Lezing en
dagwandeling kunnen los van elkaar
worden bijgewoond.

Aangepast tempo

Seniorenwandeling
in Geijsteren
Het Buutte treffen op vrijdag trok
270 bezoekers. Peeters: “Helaas door
het koudere weer besloten we om dit
binnen in de tent te doen. Toch was het
een zeer geslaagde avond. We kregen
veel positieve reacties voor de kwaliteit
van de buuttereedners en van de muzikanten. Ik zag veel mensen met tranen
van het lachen. Op deze avond komt
zeker een vervolg.”
Volgens Peeters was de zaterdagavond rustig wat betreft het aantal

bezoekers, maar dit werd van te voren
verwacht. De organisatie kon de zondag daarentegen als een succes noemen. Peeters: “Zondag was een mooie
gezellige dag met de bakwedstrijd en
genoeg afwisseling in standhouders.
Het publiek is tot 19.00 uur in het dorp
geweest, daar zijn we als organisatie
tevreden over.”
Ook vonden van 13.00 tot 17.00
uur de opnames van Nederland Proeft
met Ed Hoogendijk en Winston Post

plaats op het plein in Heide. Peeters
laat weten benieuwd te zijn naar uitzending op zondag 2 juni.
De organisatie gaat over twee tot
drie weken evalueren en kijken hoe
en of er een vervolg aan het rabarberfeest komt en of er een rustjaar
ingepland gaat worden wat betreft
de zaterdag en zondag activiteiten.
“Er zijn altijd verbeterpunten in een
organisatie welke geheel door vrijwilligers gedraaid wordt”, aldus Peeters.

IVN Geijsteren-Venray organiseert op vrijdagmiddag 17 mei een
wandeling voor ouderen die graag in aangepast tempo wandelen. De
wandeling start om 14.30 uur bij het Onze Lieve Vrouwekapelletje aan
de Willibrordusweg in Geijsteren.
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NU IN DE VERKOOP
TE KOOP! VRIJSTAANDE WONING
GELEGEN IN BUITENGEBIED VAN HORST

CAMPAGNEWEG 14 HORST-METERIK
Interesse?
www.startpuntwonen.nl of bel 077 - 260 00 00

“De wandeling van 2,5 kilometer
is bedoeld voor senioren, waarvoor de
reguliere wandelingen, georganiseerd
door het IVN Geysteren-Venray te lang
zijn of het tempo te hoog ligt”, aldus
de organisatie. De organisatie laat verder weten dat mensen die hulp nodig
hebben van een rollator, scootmobiel
of rolstoel ook welkom zijn.
Vanuit het kapelletje aan de
Wilibrordusweg gaat de tocht naar de

Holtmeulen, een voormalige watermolen op de Oostrumse Beek aan de
Sint Wilbertsweg. Daarna wordt er
richting boerderij de Jonkhof gewandeld en van de boerderij naar de Sint
Willibrorduskapel. Naast de kapel
bevindt zich een eeuwenoude waterput die van oudsher bekend staat
als een heilige bron. Vanuit de kapel
gaat de wandeling via de schaapsdreef terug naar het beginpunt.
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Agenda t/m 23 mei 2019
vr
17
05

Seniorenwandeling Landgoed
Geijsteren
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Onze Lieve Vrouwekapelletje Geijsteren

zo
19
05

Lezing en dagwandeling
Filosofendal

Tijd: 11.00 en 13.30 uur
Organisatie: Landweert Leeft
Locatie: ’t Stekske Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Natuurbegraafplaats Weverslo,
Janslust 11 Heide

RooyIn! LinkedIn-dag

Koffieconcert Schouwburg Venray

Tijd: 09.30 - 14.00 uur
Locatie: Gilde Opleidingen Venray

Tijd: 11.30 tot 13.15 uur
Organisatie: Groot Vocaal Ensemble Ars Musica Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Fietscrosswedstrijd

Country Line Dance

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Organisatie: Wijkvereniging Landweert
Locatie: Natuurbelevingstuin Landweert

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Museum De Peelstreek

ZenZation en
Basement Blues Rock

Tijd:13.30 - 16.00 uur
Locatie: Museum De Peelstreek

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Henseniusplein

Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV kantoor

ma
20
05

YVI Music bij Goesting
Tijd: 20.00 - 23.00 uur
Locatie: Proeflokaal Goesting

Tijd: 14.30 - 20.00 uur
Locatie: Basement Blues Rock, Energieweg 1 Venray

Muziek in Venray Centrum op
zaterdag

Stadswandeling Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Zaal de Kemphaan Venray

Open Dag Natuurbegraafplaats
Weverslo

Judeska in de tbs-kliniek

za
18
05

Familiebrunch

di
21
05
wo
22
05
do
23
05

The Bridges of Madison County
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

De Partizanen | Het leven an sich
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal

Rondleiding Expositie
Boerenleven
Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Bruce Dickey en Kris Verhelst

Harrie Jekkers & klein orkest

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Odapark

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dementheek Café
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

SjanTé on tour (voor de wensam
bulance)

Informatiemiddag
‘Het ouder wordend brein’

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Smelehof, Ysselsteyn

Tijd: 16.00 - 18.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Danscafé

Eindvoorstelling Podiumcollege

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Anno’54

Tijd:18.45 - 22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal

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

Opening speelveld in Veltum
In samenwerking met gemeente Venray en voormalig wijkplatform Veltum heeft een groep enthousiaste buurtbewoners het speelveld achter
aan de Boudewijnhof/Alexanderhof opgeknapt en veranderd. Op 25 mei wordt het speelveld om 14.00 uur officieel geopend door wethouder
Carla Brugman.

De groep vrijwilligers koos voor
het concept ‘natuurlijk spelen’.
Zij maakten gebruik van natuurlijke

materialen zoals boomstammen,
boomkroon en wilgentakken,
zand en een waterpomp om het

speelveld op te knappen. Verder zijn
er grote zandheuvels gemaakt met
doorgangen. Ook het voetbalveld

en basketbalveldje kregen een
opknapbeurt. En een deel van het
bos is geschikt gemaakt om in te
spelen en te klimmen.
Vijf jaar geleden werd allereerst
de kleine zandbak op de hoek van
Adelbertweg en Boudewijnhof
vergroot en opgeknapt, wat
resulteerde in een druk bezochte
speelplek voor de allerkleinsten
uit de wijk. Daarna was het ‘grote
speelveld’ aan de beurt. Dit moest
geschikt gemaakt worden voor
de jeugd vanaf ongeveer 4-5
jaar. Na het maken van diverse
plannen staken, in overleg met de
gemeente, in de afgelopen drie jaar
veel vrijwilligers op zaterdagen de
handen uit de mouwen en werkten
ze op het veld en in het bos. Enkele
bedrijven hielpen met het verkrijgen
van boomstammen en met het
verplaatsen van zand voor de aanleg
van de heuvels. Dit resulteerde in
een speelveld met veel ruimte voor
de jeugd om te spelen, en ook om de
fantasie te gebruiken voor het spel.

Stichting Wijkraad
Centrum

Maande
lijkse koffie
inloop
Stichting Wijkraad Centrum
organiseert op donderdag 23 mei
haar maandelijkse koffie inloop
voor de bewoners in het het
Venrays Museum. De koffie inloop
begint om 10.00 uur en zal
eindigen om 12.00 uur.
Geïnteresseerden zijn van
10.00 tot 12.00 uur welkom om
onder genot van een kopje koffie
of thee te kletsen met andere
wijkbewoners. Het kopje koffie
wordt aangeboden door de wijk en
Wonen Limburg. Ook zal er deze
ochtend van 10.30 tot 11.00 uur
een gastspreker aanwezig zijn.
Deze maand is dat Herman Elbers,
welke een uitleg zal geven over de
Lourdesgrot. Tevens zal de nieuwe
deken Ed Smeets koffie komen
drinken.
Tijdens de koffie inloop kunnen
er vragen worden gesteld aan het
wijkteam.
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TV

Inruilko
TV

Altijd al een grotere TV, 4K TV of Smart TV
gewild? Dan is dit uw kans!

GRANDIOZE INRUILKORTING

4K

ULTRA HD

13 55
9 ’’
cm

16 65
5 ’’
cm

op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

1299,-

1999,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/SMART

400,-

GRATIS
BEZORGD!

899,-

4K

ULTRA HD

-/SMART

OLED

600,-

GRATIS
BEZORGD!

1399,-

4K TV / UE65RU7470SXXN

4K OLED TV / OLED55E8

• 65" (165 cm) • 4K Ultra HD
• Dynamic Crystal Color • Picture Quality Index 2000
• HDR voor een hoog dynamisch bereik
• Smart TV met Smart Hub en One Remote Control

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD • OLED
• a9 Intelligent Processor • Cinema HDR met Dolby Vision
• Picture-on-Glass • Perfect Zwart
• Dolby Atmos: bioscoopgeluid bij u thuis

Tummers
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NIEUW!

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

IN

Tummers

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

