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Mobiele boerderij
Op het Henseniusplein in Venray stond koopzondag 26 mei een mobiele boerderij die bedoeld was om jong en oud in contact te laten komen met dieren. Ongeveer zeventig bijzondere dieren konden onder begeleiding gevoerd of geaaid worden. Op het Schouwburgplein vond tevens het evenement Smaak! plaats. Koks van verschillende restaurants werkten samen aan gerechten die geproefd konden worden door de bezoekers.

Overlast arbeidsmigranten Mobile Home Park

‘Het is een circus’

Er was tijdens de dorpsraadvergadering in Oostrum weinig wanklank over het Mobile Home Park aan de Henri
Dunantstraat. Toch zeggen de bewoners van de Pavanestraat in ‘t Brukske veel overlast te hebben van de arbeidsmigranten die op het terrein wonen. Omdat ze op het park geen alcohol mogen drinken, doen de arbeidsmigranten dit tussen de struiken achter de woningen van de Pavanestraat, zeggen de bewoners.
Begin april werd het Mobile
Home Parc met zestig woonchalets officieel geopend aan de Henri
Dunantstraat in Oostrum. Het is
een initiatief van uitzendorganisatie Otto Work Force. De locatie is
eigendom van gemeente Venray,
die een vergunning voor vijf jaar
heeft verleend. “Het park ziet er
schitterend uit en Van Gool van
Otto Work Force promoot het park
met prachtige verhalen. Maar bui-

ten het park is het een circus”, vertelt Hans Broere, die spreekt namens
de bewoners van de Pavanestraat
in ‘t Brukske. Volgens hem loopt het
gedrag van de arbeidsmigranten de
spuigaten uit. “Net achter mijn huis
loopt een paadje waar de arbeidsmigranten jointjes roken, dealen
en alcohol drinken. Het afval dumpen ze in de struiken. Ik heb laatst
zelfs twee mensen uit de struiken
gehaald die met elkaar bezig waren.

Ook onder de tunnel waar de A73
over loopt, zitten de arbeidsmigranten ‘s avonds te dealen. Het is niet
veilig om in de avonduren alleen te
lopen hier. Mijn huis is inmiddels
30.000 euro in waarde verminderd
door de komst van dit Mobile Home
Park.”
Broere heeft Van Gool twee keer
gebeld over de problemen rondom
de arbeidsmigranten. Ook zocht hij
contact met de gemeente, maar hij

kreeg van beide partijen geen bijval.
Frank van Gool geeft aan dat alle
klachten van omwonenden serieus genomen worden en dat Otto
ook onmiddellijk actie onderneemt.
“Wij hebben inderdaad enkele meldingen van overlast ontvangen.
Het is vooralsnog niet duidelijk of de
overlast alleen wordt veroorzaakt
door arbeidsmigranten van MHP
Venray, of ook door bewoners van
’t Brukske. We constateren namelijk ook dat zich hangjongeren in het
bewuste paadje ophouden. De bewoners van MHP Venray hebben we
geïnformeerd dat het niet de bedoeling is om rondom het genoemde

paadje te verblijven. De beheerder
van MHP Venray houdt dit regelmatig in de gaten en ruimt driemaal
per week het zwerfafval op.”

Controles
Op het Mobile Home Park zou
volgens Van Gool 24 uur bewaking
aanwezig zijn. Broere beweert dat
dit niet klopt. “Er hangen alleen
camera’s bij de ingang van het
park. Er zou iemand rond moeten
lopen die de arbeidsmigranten in
de gaten houdt, maar die zien wij
nooit.
Lees verder op pagina 05
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Wat zit er wel in de voorjaarsnota?
Het College van B&W presenteerde vorige week een voorjaarsnota met
een sluitende meerjarenbegroting, maar veel wensen zijn voorlopig in de
wachtkamer gezet. Enkele grote projecten met miljoeneninvesteringen
staan er wel in, zoals de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, de aanpak
van de Deurneseweg (N270) en de verbetering van het rioolstelsel om
wateroverlast door hevige regenbuien, op te vangen.
De uitvoering van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum kost volgend jaar 278.000 euro extra. Gemeente
Venray betaalt al een bijdrage van
7 miljoen euro aan het project dat eind
2020 moet zijn afgerond. Daarbij is geen
rekening gehouden met extra wensen, zoals voor de wegen in het gebied.
De aanleg van de nieuwe rondweg om
de dorpskern van Wanssum heeft grote
gevolgen voor het wegennet in de
omgeving. Zo wordt de huidige provinciale weg, Venrayseweg en Brugstraat,
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door de provincie Limburg overgedragen
aan gemeente Venray. De weg door de
kern van Wanssum moet worden ingericht als een 30-kilometerzone omdat
het doorgaande verkeer voortaan over
de rondweg rijdt. Ook het fietspad naar
Geijsteren is een extra wens. Wat er
ook in de voorjaarsnota zit, zijn jaarlijks terugkerende uitgaven zoals het
aanschaffen van Wmo-voorzieningen
(550.000 euro), het vervangen van
openbare verlichting (330.000 euro)
en speeltoestellen (290.000 euro),
het vernieuwen van straatmeubilair
en aanpassingen voor gehandicapten
(200.000 euro).

Afval
Voor het vervangen van ondergrondse afvalcontainers wordt in
2021 374.000 euro extra uitgetrokken.
De meeste inzamelcontainers voor
blik, drankverpakkingen en restafval
gaan gemiddeld 15 jaar mee. Door het
veelvuldige gebruik moeten enkele
ondergrondse perscontainers voor
kunststof eerder worden vervangen.
Ook zijn een paar glascontainers sneller aan vervanging toe omdat ze zijn
aangetast door zuren en krassen door
de scherven. Omdat het afvalbeleid
binnenkort wordt vernieuwd, wil het
college nu zo weinig mogelijk investeren in nieuwe voorzieningen.

Stoppersregeling
De nieuwe stoppersregeling
voor de varkenshouderij gaat in op

De aanleg van de nieuwe dorpsbrug in Wanssum
15 augustus 2019. Het Rijk trekt landelijk 120 miljoen euro uit voor een
‘warme sanering’. De regeling geldt
alleen voor bedrijven die geuroverlast veroorzaken op woningen binnen
een straal van 1 kilometer. Bedrijven
die de meeste geuroverlast veroorzaken, komen als eerste in aanmerking.
De gemeente verwacht volgend jaar
voor 198.000 euro extra ambtelijke
inzet nodig te hebben voor de uitvoering van de regeling, zoals het intrekken van de vergunning en het wijzigen
van het bestemmingsplan.

Venrayse kermis kampt jaarlijks
met een financieel tekort. Daarom is
in de voorjaarsnota het kermisbudget
ieder jaar met 67.000 euro verhoogd,
vanwege de hogere energie- en
beveiligingskosten, verkeersmaatregelen, het beheer van het salonwagenterrein, het schoonmaken van de
openbare ruimte en het afvoeren van
het afval.

Apparatuur in raadzaal
De apparatuur in de raadzaal
is na zeven jaar aan vervanging

toe. In oktober 2012 werd het vernieuwde gemeentehuis, na een
verbouwperiode van bijna twee
jaar, weer in gebruik genomen.
Het grote beeldscherm in de raadzaal, de camera’s en microfoons
en de grote schermen in de vergaderruimten zijn dit jaar afgeschreven. Om de kwaliteit van beeld
en geluid te waarborgen, moet
het systeem worden vervangen.
Hiervoor wordt in de komende
twee jaar in totaal 150.000 euro
uitgetrokken.

Ontwerp-omgevingsplan Centrum Venray opgesteld

‘Minder regels, meer rekening
met elkaar houden’
Het college van B&W heeft ingestemd met het ontwerp-omgevingsplan Centrum Venray. Voor dat omgevingsplan gingen meer dan honderd
bewoners en ondernemers uit het centrum en vertegenwoordigers van het aanjaagteam Centrum, Venray Centraal en de wijkraad Centrum met
elkaar in gesprek.
“We hebben met elkaar afgesproken dat de gemeente flexibeler met regelgeving omgaat, maar
dat initiatiefnemers meer rekening
met elkaar houden”, aldus verantwoordelijk wethouder Jan Loonen.
Met het ontwerp-omgevingsplan
Centrum Venray wordt het huidige
bestemmingsplan Centrum herzien. De gemeente Venray heeft
er bewust voor gekozen om op
deze manier voor te sorteren op de
Omgevingswet. Jan Loonen: “Het Rijk
heeft besloten dat alle gemeenten
per 1 januari 2021 gaan werken met
de Omgevingswet. Wij kiezen ervoor
om daar voor het centrum nu alvast
mee te beginnen, zodat we straks
goed zijn voorbereid.” De omgevingswet heeft als doel de wetgeving rondom de ontwikkeling en het
beheer van de leefomgeving eenvoudiger te maken.

Daarnaast zijn er nog meer voordelen van het nu alvast werken
met een omgevingsplan, vertelt Jan
Loonen: “Een omgevingsplan houdt
veel meer rekening met de bestaande
kwaliteiten en de gewenste ontwikkeling van een gebied. In plaats van
heel veel strakke regels, toetsen we
straks of initiatieven passen binnen
die ontwikkelrichting. Dat is simpeler
en doeltreffender. Bovendien geven
we daarmee gehoor aan de vraag van
veel bewoners en ondernemers.”

Zorgplicht
Het loslaten van een aantal regels
gaat gepaard met de introductie van
een zogeheten zorgplicht. Daarmee
vraagt de gemeente van gebruikers en
initiatiefnemers dat ze rekening houden met de omgeving bij initiatieven.
Met de beweging naar minder regels
en de introductie van de zorgplicht,

hoopt de gemeente dat initiatiefnemers
zelf draagvlak zoeken in de omgeving.
“We stellen het gesprek centraal en
niet de regeltjes”, aldus de wethouder.
Een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat de maximale hoogte van
een gebouw niet langer is vastgelegd,
maar dat een gebouw moet passen in
de omgeving. Dat vraagt om een goed
overleg vooraf.”

Meldingen
Ook is het mogelijk om regelingen die normaal gesproken niet in
bestemmingsplannen zijn opgenomen, op te nemen in het omgevingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld over
(bestaande) regelingen voor onder
andere het geluid bij horeca, terrassen, evenementen en het beleid
ten aanzien van welstand en standplaatsen. Wat verder nieuw is in het
omgevingsplan, is het werken met

meldingen. Jan Loonen: “Hierdoor
kunnen sommige uitbreidingen of
wisselingen van functies sneller worden gerealiseerd, mits aan bepaalde
voorwaarden die betrekking hebben
op een goed woon- en leefklimaat,
wordt voldaan.”

Informatieavond
Op donderdag 4 juli houdt de
gemeente Venray om 19.30 uur in
de raadzaal een informatieavond
over het ontwerp-omgevingsplan
voor bewoners, ondernemers en
overige betrokkenen in het centrum.
Na het vrijgeven van het ontwerpplan door de gemeenteraad start
de wettelijke bestemmingsplanprocedure. Het ontwerp-omgevingsplan ligt van 2 augustus tot en met
13 september ter inzage, waarna
de gemeenteraad er een definitief
besluit over neemt.
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Voorjaarsnota

‘Kritisch kijken naar alle budgetten’
De voorjaarsnota telt een lange lijst van diverse uitgaven die nog niet zijn opgenomen in de
meerjarenbegroting omdat die anders negatief uitvalt. Het gaat om ruim 10 miljoen euro aan eenmalige
investeringen plus allerlei structurele uitgaven die samen jaarlijks voor 2,4 miljoen euro drukken op de
begroting.
Het College van B&W gaat de
komende maanden keuzes maken
en op zoek naar financiële ruimte.
Half september zal het plaatje
rond zijn als de begroting van
2020 wordt gepresenteerd.
Wethouder van financiën
Martijn van der Putten (D66) hoopt
binnen de bestaande begroting
geld vrij te kunnen maken voor
nieuw beleid. “Sommige taken

zijn onontkoombaar of wettelijk
verplicht. Die moeten we blijven
doen. Maar er staan ook budgetten als een vanzelfsprekendheid
in de begroting. Daar moeten we
eens kritisch naar kijken. Of we
die taken nog wel moeten blijven
doen. Zonder een nieuwe kerntakendiscussie te gaan voeren”, zegt
Van der Putten die aanhaalt dat de
gemeente al vele jaren op rij geld

overhoudt bij het opmaken van de
jaarrekening. “Dat is dus een trend.
Het betekent dat budgetten structureel te ruim zijn. Daar kunnen we
op korten, zodat we ruimte creëren
voor nieuwe ontwikkelingen waar
nu nog geen geld voor is.”
Hij weet nog niet welke uitgaven uit de lange lijst van niet
gehonoreerde wensen als eerste in
aanmerking komen. “Die discussie

hebben we in het college nog niet
gevoerd. Het ligt helemaal open en
er valt echt wat te kiezen. We hebben de tijd mee. Financieel hebben
we er vaker slechter voorgestaan.”
De begroting van 2020 toont nu
een kleine plus van 15.000 euro.
Als alle uitgestelde uitgaven toch
worden meegenomen, dan is er volgend jaar een tekort van 2,3 miljoen
euro. De jaren 2021 en 2022 tonen
in de voorjaarsnota nog een overschot, maar zouden voor respectievelijk 1,8 miljoen en 1,3 miljoen in
de rode cijfers duiken. Pas in 2023
is er weer een positief saldo, van

900.000 euro. De gemeente is
verplicht een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Om extra
geld te vinden, is vaker de onroerende zaakbelasting (ozb), de
grootste eigen inkomstenbron,
verhoogd. Dat gebeurde ook in
de vorige collegeperiode. Volgens
Martijn van der Putten is dit nu
geen optie meer. “Nee, want dat
we hebben zo afgesproken in het
coalitieakkoord.” De ozb wordt de
komende jaren alleen verhoogd
met het inflatiecijfer: volgend jaar
1,5 procent, 1,8 procent in 2021 en
1,7 procent in 2022 en 2023.

Bieb, school en wegen

Wat zit er niet in de voorjaarsnota?
De nieuwe school in Merselo en de verhuizing van de bibliotheek zijn niet meegenomen in de meerjarenbegroting. Ook voor andere grote uitgaven, zoals voor wegen, sportvoorzieningen, aanpak Gouden Leeuwplein,
personeel en ict is in de voorjaarsnota nog geen financiële ruimte gevonden. Een aantal van de niet gehonoreerde wensen van het College worden weer op een rijtje gezet.

50.000 euro uitgetrokken. De organisatie van de Binck Bank Tour kost
jaarlijks 49.000 euro extra.

soorten verdringen. Om het
beheerplan uit te voeren is jaarlijks
275.000 euro nodig.

Kosten personeel

Starterscentrum

Er is nieuw personeel
zoals een planoloog, een
accountmanager bedrijven en een
informatiemanager. Het betekent
een extra salarispost van circa
475.000 euro per jaar. Het huidige
functiewaarderingsysteem moet
worden vernieuwd. Dat is een
kostenpost van 300.000 euro
in 2020 en 200.000 euro in de
volgende drie jaar. Voor het
vernieuwen en uitbreiden van ict
in het gemeentehuis is jaarlijks
550.000 euro nodig.

Om beginnende bedrijven ondersteuning te bieden, wil de gemeente
een starterscentrum opzetten. Het
betekent een jaarlijkse uitgavenpost van 100.000 euro, voor een
periode van drie jaar. De aanpak
van bedrijventerrein De Brier, zoals
het opknappen van de openbare
ruimte, vergt een investering van
150.000 euro. Voor de opwaardering en vergroening van het Gouden
Leeuwplein is 75.000 euro gereserveerd, maar dit blijkt niet genoeg.
De aanpak kost 230.000 euro extra.
De uitvoering van de centrumvisie
kost jaarlijks 125.200 euro.

Klimaatverandering
Het nieuwe beheerplan
groen gaat verder dan alleen
het onderhoud van de openbare
ruimte, plantsoenen en bomen.
De gemeente wil inspelen op de
gevolgen van de klimaatverandering
zoals de aanpak van hittestress,
vergroten van de biodiversiteit,
klimaatadaptatie en bestrijding van
exotische planten die de inheemse

Infrastructuur
Investeringen voor wegen
en verkeer, circa 1 miljoen euro
per jaar, zijn nog niet in de
meerjarenbegroting opgenomen.
Om de wijk Landweert te beschermen
tegen het verkeerslawaai van de
A73 wordt een grondwal aangelegd,
kosten 163.000 euro.

Uitgaven voor
sportaccommodaties
Uitgaven voor sportaccommodaties zijn voorlopig in de ijskast gezet.

Verduurzamen
Het college wil het gemeentehuis
en alle gemeentelijke accommodaties
in 2022 verduurzamen. Voor advies
en begeleiding is 40.000 euro nodig.
De vernieuwing van het subsidiebeleid
kost jaarlijks 50.000 euro. Het digitaliseren van de schulddienstverlening is een jaarlijkse kostenpost van
40.000 euro. Een deel van het oudste archief, van het dorpsbestuur van
voor 1798, verkeert in een slechte
staat. Herstel en conservering kost

50.000 euro. Voor de aanpak van het
klimaatsysteem in het gemeentehuis
moet 65.000 euro worden uitgetrokken.

Projecten
De daken van het Turks- en
Marokkaans centrum aan de
Beukenlaan zijn verouderd en
moeten worden vervangen voor
70.000 euro. Voor het gebouw
van het voormalige kunstencentrum aan de Heuvelstraat wil de
gemeente een visie op laten stellen
(40.000 euro) en er worden wifivoorzieningen (35.000 euro) aangelegd. Als herinnering aan het project
Ooijen-Wanssum wil de gemeente
aan Wanssum een kunstwerk schenken ter waarde van 110.000 euro.
Het opnieuw leven inblazen van
de monumentensubsidie kost
40.000 euro per jaar. Voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de Vergeten Driehoek wordt
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Het vervangen van de sportvloer in
sporthal De Weert (100.000 euro),
nieuwe douchevoorzieningen in gymzalen (25.000 euro), de renovatie
van de tennisbanen van TC Venray en
TC Oostrum (80.000 euro), een duurzame toplaag voor de atletiekbaan
van ATV Venray (335.000 euro) en de
aanleg van een breedtesportveld in de
wijk Brukske (40.000 euro).
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Bij de verplaatsing van basisschool
De Lier naar het sportpark in Merselo
gaat het voor de gemeente om twee
geldstromen: onderwijshuisvesting
(1,1 miljoen euro) en het opknappen
van de gemeenschapsaccommodatie (625.000 euro). Het bibliotheekgebouw aan de Merseloseweg heeft
een onderhoudsachterstand. Het dak
moet vervangen worden voor 350.000
euro. Voor de inrichting van de nieuwe
bibliotheek in het voormalige winkelpand van Albert Heijn is 726.000 euro
nodig. De herontwikkeling van dit
pand, het verbeteren van het naastliggende Gouden Leeuwpad en de verhuizing van de bibliotheek betekent
een investering van 2,1 miljoen euro.
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Geen duidelijkheid locatie Aldi

‘Pas op de
plaats maken’
Martin Leenders (Samenwerking Venray) stelde tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 mei vragen over de mogelijke nieuwe locatie
van de Aldi in Venray. Hij wilde weten wat er gebeurd is na het raadsbesluit op dinsdag 16 april om de Dr. Poelsschool niet aan te wijzen als
voorkeurslocatie en vroeg duidelijkheid over locatie De Toverbal.
Wethouder Loonen zei dat het gemeentebestuur voorlopig een pas op
de plaats maakt.
Wethouder Loonen zei
gesprekken te hebben gevoerd
met onder andere de ontwikkelaar
en met de Aldi zelf. “Daar is niet
meteen iets uitgekomen. We hebben gezegd dat het misschien
goed is het stof van de discussie
neer te laten dwarrelen en aan
de hand daarvan te bezien wat
de vervolgstappen moeten zijn”,
aldus Loonen.

Bezien welke
stappen logisch zijn
Loonen stelde dat niet is
besloten dat locatie De Toverbal is
komen te vervallen. “Dat wil echter nog niet zeggen dat die locatie
dan ook automatisch naar boven
komt drijven als nieuwe voorkeurslocatie. Hierover heeft de raad
op dinsdag 16 april geen expliciet
besluit genomen”, zegt Loonen.
“Het college acht het daarom
wenselijk om even een pas op
de plaats te maken om te bezien

welke stappen logisch en gewenst
kunnen zijn.”

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen in het
supermarktlandschap worden bij
de besluitvorming ook in acht
genomen, zo liet de wethouder
weten. De locatie op D’n Herk gaat
op 1 januari 2020 daadwerkelijk
sluiten. “Daar is de Aldi het ook
mee eens”, zei Loonen. Naar verwachting wordt volgend jaar een
Lidl en Jumbo geopend in Brukske.
“De Aldi verwacht dat er wellicht omzet richting de Lidl gaat.
Ze gaan daarom eerst kijken wat
dat voor gevolgen heeft voor de
huidige locatie in Veltum voordat
ze met een nieuwe locatie aan
de slag gaan”, aldus wethouder
Loonen. Er zijn op dit moment vier
jumbo’s in Venray. “Zij hebben op
dit moment een sterke positie.
Wanneer ze er een afstoten kan
dit ook gevolgen hebben voor de
keuze van de Aldi”, aldus Loonen.

Betere uitwerking schoolplan Merselo nodig
Het projectplan voor een nieuwe multifunctionele accommodatie op sportpark De Vloet in Merselo is niet
goed uitgewerkt. Het College van B&W vindt dat er te veel onzekerheden zijn, vooral over de financiën en het
beheer. De projectgroep uit Merselo krijgt tot 18 augustus de tijd om samen met de dorpsraad, GAM
(Gemeenschappelijke Accommodatie Merselo) en schoolbestuur SPOV een verbeterde versie in te dienen.
Het plan gaat uit van de verhuizing
van basisschool De Lier naar het sportpark. Het nieuwe schoolgebouw wordt
daar samengevoegd met verenigingsgebouw D’n Hoek. Als het vernieuwde
gebouw geheel energieneutraal wordt
opgeleverd, dan komen de bouwkosten uit op 3,7 miljoen euro. De toegezegde inkomsten zijn 1,4 miljoen euro,
waardoor er nog een tekort is van
2,3 miljoen euro. Dit tekort valt zeven
ton lager uit als alleen het schooldeel
energieneutraal wordt en het verenigingsdeel niet. “Vooral hier moeten
we nog eens goed naar kijken”, zegt
dorpsraadvoorzitter John van Dijck.
“D’n Hoek is een relatief jong gebouw.
Het energieneutraal maken heeft
grote financiële consequenties.”

Nieuwbouw of
renovatie
SPOV staat achter het plan, maar
bestuursvoorzitter Marcel Reulen
wil niet te veel tijd meer verliezen.
Het bestaande schoolgebouw midden
in de dorpskern is te groot, verouderd en dringend aan renovatie toe.
Nieuwbouw of renovatie op de huidige plek kost ongeveer evenveel als
verplaatsing. Merselo wil de vrijko-

mende schoollocatie benutten voor
woningbouw, er is ruimte voor 17 tot
23 huizen voor starters en senioren.
Eind januari 2019 is het plan aangeboden aan het college. De volgende stap was de toetsing door de
beoordelingscommissie van het project Schoon door de poort, de verzelfstandiging van gemeenschapshuizen.
De commissie, die bestaat uit twee
ambtenaren en twee externe leden,
kwam op 29 april tot de conclusie dat
het plan op de onderdelen financiën,
duurzaamheid en zelfwerkzaamheid
niet aan de criteria voldoet. Het plan
behaalde 60 punten, terwijl een minimale score van 63 punten is vereist.
De beoordelingscommissie vindt dat
er te veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn over de bouwkosten
en de exploitatie van het gebouw,
waardoor een goede financiële beoordeling nu niet mogelijk is. Ook zet de
commissie vraagtekens bij de opzet.
GAM is de initiatiefnemer, maar het
is een kleine partij in vergelijking
met SPOV. De beoordelingscommissie mist het evenwicht en vreest dat
GAM onvoldoende ervaring en kennis
heeft met projectontwikkeling om het
proces tot een goed einde te brengen.
Het doel is dat het dorp na de verbou-

wing het nieuwe multifunctionele
gebouw zelf beheert, exploiteert en
onderhoudt. Volgens de beoordelingscommissie is het niet duidelijk of
Merselo dit wel op eigen kracht kan.
Het college heeft daarom op 13 mei
geen positief besluit genomen.
De gemeenteraad en leden van
de commissie Leven brachten op
maandag 27 mei een werkbezoek
aan verenigingsgebouw D’n Hoek
en de school in Merselo. De projectgroep gaf een presentatie en beantwoordde vragen.
De projectgroep krijgt bijna drie
maanden de tijd om het plan te verbeteren. Als de herbeoordeling in
september positief uitvalt, dan kan
het plan alsnog worden opgenomen
in de gemeentelijke begroting van
2020. John van Dijck is niet teleurgesteld. “Nee, want het college heeft
het plan al eerder omarmd en wil
dat het doorgaat. We moeten alleen
een aantal zaken verder uitwerken,
vooral in financieel opzicht. Daar zijn
we al mee bezig. Dat gaat ons zeker
lukken voor 18 augustus. Dit is weer
een volgende stap richting ons doel.
We zijn al heel ver en we laten nu
niet meer los”, zegt de dorpsraadvoorzitter.

CDA tweede partij
Adver torial

Bitcoin of de bank
Cryptobelangen is een adviesbureau uit Horst aan de Maas dat
zich bezighoudt met het geven van informatie en trends over
cryptocurrencies (Bitcoin) en de blockchain technologie. Maar wat is
hun toegevoegde waarde?
Cryptobelangen legt uit: “Er is zoveel
nieuws over de cryptomarkt en de
innovatie die nu plaatsvindt, echter
waar veel mensen tegen aanlopen
is dat ze niet weten hoe ze zouden
moeten beginnen. En toch neemt de
interesse in deze markt toe. Mocht je
willen investeren in de wereld van
cryptocurrencies zoals bijvoorbeeld
Bitcoin, zorg dan dat je in ieder geval
de basis weet. En van daar uit kun
je verder werken. Zo minimaliseer
je fouten. Wij van Cryptobelangen
geven hierin informatie door middel van cursussen en workshops.
Wij hebben de kennis en ervaring
en delen dit graag met u. Wij beleggen niet voor derden maar geven
(persoonlijke) begeleiding en helpen
waar het nodig is zodat men er zelf
mee aan de slag kan.
Ter kennismaking geven wij een gratis workshop voor de eerste 25 deelnemers. Stuur ons een email naar
info@cryptobelangen met uw naam
en telefoonnummer.

De eerste 25 personen krijgen bij
aanmelding de code voor gratis
deelname per email toegezonden.
Vol is vol!
Datum workshop: dinsdag 18 juni.
Aanvang: 19.30 uur tot 22.00 uur.
Locatie: Kranestraat 37 (ons kantoor) Horst aan de Maas
De koffie/thee staat voor u klaar!

www.cryptobelangen.nl

Ook ‘Frans Timmermans-
effect’ in Venray
Het ‘Frans Timmermans-effect’ was ook in Venray zichtbaar. 23,3 procent van de mensen die gestemd hebben, stemden op de PvdA waarvan Timmermans lijsttrekker was. De partij werd daarmee ook in Venray de
grootste. De opkomst was met 36,8 procent van de stemmen hoger dan vijf jaar geleden (34,0 procent), maar
lager dan het gemiddelde in Limburg (37,3 procent).
2.859 mensen in de gemeente
Venray stemden op de PvdA.
2.512 personen stemden op de lijsttrekker Frans Timmermans. Het CDA
bleek de tweede partij te zijn. Zij
verkregen 19,8 procent van de stemmen wat 2.432 stemmen betekende.
De VVD werd de derde partij. Zij kregen 1.653 stemmen en haalden
daarmee 13,4 procent van de stemmen binnen. Forum voor Democratie
werd vierde met 10,5 procent, D66
vijfde met 6,6 procent en de SP werd
de zesde partij met 5,0 procent van

de stemmen. Bij de vorige Europese
Verkiezingen in 2014 werd het CDA
de grootste partij in de gemeente
Venray. Ze verzamelde 25,6 procent
van de stemmen. De PVV (14,7 procent), die deze verkiezingen 4,1 procent van de stemmen binnenhaalde,
werd destijds de tweede partij.
Daarna volgde de SP (14,0 procent)
en D66 (13,5 procent).

Provinciale Staten
De opkomst voor de Europese
Verkiezingen is beduidend lager

dan bij de Provinciale Staten
Verkiezingen van woensdag
20 maart. Het opkomstpercentage
was toen 53,6 procent. Ook de uitslag was anders want het CDA werd
met 21,8 procent van de stemmen
ruimschoots de grootste. De PvdA,
die bij de Europese Verkiezingen
23,3 procent van de stemmen kreeg,
veroverde in maart slechts 5,9 procent van de stemmen. Het ‘Frans
Timmermans-effect’ lijkt dus ook in
de gemeente Venray zijn sporen na
te laten.

Brand bij houtverwerkingsbedrijf
De brandweer is zaterdagavond 25 mei net voor 21.00 uur gealarmeerd voor rookontwikkeling bij een
houtverwerkingsbedrijf aan de Spurkt in Venray. Eenmaal ter plaatse aangekomen bleek dat er brand had
gewoed in twee schoorstenen van het bedrijf. Deze brand is door de sprinklerinstallatie van het pand geblust.
Bij de brand is niemand gewond geraakt.
Door de complexiteit van het pand
heeft de brandweer opgeschaald naar
grote brand. De brandweer is met drie
blusvoertuigen en één ladderwagen

ter plaatse geweest. Na de controle op
de aanwezigheid van mogelijke andere
vuurhaarden heeft de brandweer samen
met de aanwezige werknemers van het

bedrijf het bedrijfsproces weer opgestart. Hiervoor moest een silo gecontroleerd worden leeggemaakt. De
oorzaak van de brand is niet bekend.
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Prokkelstagedag

Vervolg voorpagina

Een dagje op pad met de
burgemeester

‘Het is een circus’

Een dagje meelopen met de burgemeester, wethouder, tandarts, fietsmaker of meehelpen met broodjes
verkopen bij de bakker. Het wordt allemaal geregeld voor de leerlingen die speciaal onderwijs volgen in
Tegelen. Welzijnsorganisatie Synthese organiseert samen met onder andere VSO Impuls een prokkelstagedag.
Wim Lange, jongerenwerker
Synthese Venray, Moniek Seijkens,
maatschappelijk werkster Synthese en
Loes Verbeek en Marieke van Helvoirt
van VSO Impuls uit Tegelen zijn betrokken bij de organisatie. 36 leerlingen met een verstandelijke en soms
lichamelijke beperking gaan één dag
stage lopen. Acht leerlingen komen uit
Venray, de overige komen uit omliggende gemeenten. “Het doel van de
prokkelstagedag is dat het bedrijfsleven inzicht krijgt in wat jongeren
met een beperking kunnen betekenen
voor een organisatie. Zo zijn er genoeg
(deel)taken die ze prima kunnen uitvoeren. We hopen hiermee bij bedrijven een stuk bewustzijn te creëren.
Overigens geldt het natuurlijk ook
andersom. Leerlingen leren veel van
zo’n dag en komen boordevol positieve energie terug. Uiteindelijk zou

het natuurlijk geweldig zijn als een
leerling er een bijbaantje aan overhoudt”, zegt Loes Verbeek.
De prokkelstagedag vindt voor het
zesde jaar op rij plaats en is onderdeel van de week van het Prokkelen
die ieder jaar in eerste week van juni
plaatsvindt. Vrijwilligers organiseren
door het hele land activiteiten om jongeren met of zonder beperking met
elkaar en met bedrijven in contact te
brengen. Wim Lange stelt met name
content te zijn met de diversiteit aan
bedrijven die ieder jaar meedoen.
“We hebben 36 leerlingen die meedoen, maar ook 36 bedrijven die participeren. Leerlingen geven hun voorkeur
aan waarna wij aan de slag gaan om
die voorkeur te realiseren. De bedrijven
die we benaderen doen vrijwel allemaal belangeloos mee waarvoor we
erg dankbaar zijn”, aldus Wim.

De leerlingen die meedoen zijn 15,
16 en 17 jaar. “Ze zijn ook al enigszins
voorbereid, want op school hebben ze
al interne stage taken gehad”, vertelt
Wim. De dag begint om 09.00 uur met
een gezamenlijke opening bij jongerencentrum The B in Venray en voor
vijf leerlingen start het bij Vorkmeer in
Panningen. Vervolgens verspreiden ze
zich over de organisaties. Om 15.00 uur
is de centrale afsluiting, ook weer bij
The B in Venray. Onder andere burgemeester Ryan Palmen van gemeente
Horst aan de Maas en wethouder Carla
Brugman van gemeente Venray zijn
aanwezig om de leerlingen welkom
te heten. Loes Verbeek twijfelt er niet
aan dat het een mooie dag wordt.
“De leerlingen kijken er enorm naar uit
en de ervaringen van afgelopen jaren
zijn heel positief. We gaan er in ieder
geval een feestje van maken.”

Focus op adviserende rol leden

Nieuw voorstel participatieraad aangenomen
De gemeenteraad heeft op dinsdag 28 mei ingestemd met het voorstel voor een nieuwe opzet van de participatieraad. De bestaande vorm met twee kamers wordt per 1 januari 2020 opgeheven, want dan komt er één
afgeslankte participatieraad met een andere rol. Theo Francken (Venray Lokaal) diende een amendement in, dat
raadsbreed gesteund werd, waarin de inhoudelijke kennis van de leden een belangrijkere functie moet krijgen.
De participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan waarbij inwoners en cliënten betrokken worden bij
het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Het voorstel was dat de
participatieraad een meer signalerende functie krijgt in plaats van een
adviesfunctie. Daarbij zouden de leden
bijvoorbeeld meer hun netwerkvaardigheden moeten aanspreken. De fracties zijn het erover eens dat niet de
hoofdtaak moet zijn. “We willen vooral
de focus houden op het inhoudelijke
advies dat de leden kunnen geven.
Dat ambtenaren daarbij gebruik kunnen maken van het netwerk van leden
van de participatieraad, is dan mooi
meegenomen”, aldus Francken.
De huidige participatieraad bestaat
uit twee kamers: Jeugd, Welzijn en
Zorg (JWZ) en Werk, Inkomen en
Onderwijs (WIO). Deze hebben respectievelijk zeventien en acht leden. In het

nieuwe voorstel moet er één raad
komen van tien leden. “Uit gesprekken die we gevoerd hebben met beide
kamers, lijkt het ons beter om een
participatieraad te vormen van twaalf
leden”, zei Francken. Uit het amendement valt ook op te maken dat de
formele adviesrol niet geheel gaat
verdwijnen. Voorafgaand aan het jaar
wordt een lijst opgesteld waar formeel advies over gevraagd wordt.
“Met het amendement willen we de
bevoegdheden van de participatieraad verruimen zodat de raad niet
alleen voorafgaand tijdens de planvorming maar gedurende het hele proces
betrokken wordt”, stelde Francken.

Adviesrol
Hendriks (SP) hekelde het oorspronkelijke voorstel van het gemeentebestuur om de formele adviesrol
weg te halen. “Het is goed om de

participatieraad in de voorkant mee
te nemen in een proces, maar dat is
geen reden om de formele rol weg te
halen”, aldus de SP-er. JWZ liet eerder weten moeite te hebben met de
gang van zaken en hebben middels
een brief aan het gemeentebestuur
laten weten nauwelijks inbreng te
hebben gehad in de nieuwe opzet.
Kunen (VVD) zei in de raadsvergadering dat het proces waarop de
verandering tot stand is gekomen
niet de schoonheidsprijs verdiend.
“U claimt zorgvuldigheid, maar wij
hebben daar hele andere ideeën
over”, aldus Kunen. Wethouder Thielen
zei gesprekken te hebben gevoerd
met de beide participatieraden en de
signalen wel degelijk serieus genomen te hebben. De komende maanden worden benut voor de werving
van leden en het vastleggen van de
nieuwe werkwijze.

“Inmiddels hebben we steun van
Handhaving, maar het enige wat zij
kunnen doen is de mensen wegjagen”, vervolgt Broere. “Ze zijn niet
bevoegd om boetes uit te delen.
Er zou meer controle moeten zijn.”
Volgens Broere is er kortgeleden een
incident is geweest met een buurtbewoner van het Brukske en een
arbeidsmigrant van het Mobile Home
Park. Daarbij heeft de arbeidsmigrant een mes getrokken. “Wij merken dat de arbeidsmigranten erg
agressief zijn wanneer ze drank
op hebben. Ook richting vrouwen.
Ik vind het prima als er arbeidsmigranten op het Mobile Home Park
wonen, maar dan moeten ze wel
iedereen fatsoenlijk behandelen.
De manier waarop ze zich nu gedragen, kan echt niet. Als de kat van
huis is, dansen de muizen op tafel.”

Incidenten bekend
bij politie
Volgens een woordvoerder
van de politie zijn de incidenten in
het gebied ook bekend bij de politie. “De politie constateert dat niet
alleen arbeidsmigranten incidenten
veroorzaken, maar ook hangjongeren. Het gebied rondom het Mobile
Home Park heeft aandacht van de
politie, de gemeente (Handhaving)
en het park zelf. Samen overleggen

we hoe we de problemen kunnen
aanpakken. Het is belangrijk dat
buurtbewoners meldingen maken
wanneer ze overlast ervaren”, aldus
de woordvoerder.

Klankbordgroep
positief
Otto Work Force stelde een
klankbordgroep samen om draagvlak te krijgen onder de bewoners rondom het nog te bouwen
Mobile Home Park. De klankbordgroep MHP Venray komt elke drie
maanden bij elkaar en is vanaf het
begin betrokken bij de ontwikkeling van MHP Venray. Hierin zijn
onder andere de wijkraden van
‘t Brukske, Antoniusveld, Landweert,
de dorpsraad van Oostrum en de
buurtvereniging van de Stationsweg
vertegenwoordigd. Van Gool:
“Vanzelfsprekend hebben wij deze
meldingen ter sprake gebracht in de
bijeenkomst van de klankbordgroep
zaterdag 25 mei. Het algemene
beeld is dat er geen buitensporige
overlast wordt ervaren en de reacties die worden ontvangen door de
leden van de klankbordgroep zijn
veelal positief. Afgesproken is dat
wij nauwgezet vinger aan de pols
houden en in contact blijven met
de buurt en met instanties zoals de
politie.”

Meerdaags wandelevenement

BUFFET
Voorinschrijving gesloten BARBECUE &
T 077 464 04 20
De voorinschrijving van het Meerdaags wandelevenement in Venray sloot zondagavond 26 mei. De teller
stond toen op 925 voorinschrijvingen. Stichting Meerdaags Wandelevenement Venray laat weten erg blij en trots
te zijn met het aantal aanmeldingen.

In 2018 schreven zich 562 deelnemers vooraf in. Uiteindelijk eindigde
het aantal met de dag inschrijvingen erbij op 1.099 deelnemers. De

organisatie, Stichting Meerdaags
Wandelevenement Venray, verwacht
dit jaar het aantal deelnemers van
vorig jaar te overtreffen. Op vrijdag 31

mei, zaterdag 1 juni en of zondag 2 juni
is het nog mogelijk om in te schrijven.
Het inschrijfbureau is te vinden in de
tent op het Schouwburgplein in Venray.

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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Twee moties ingediend

Geboren

Teun

20 mei 2019
Zoon van Ron van Mierlo
& Aniek Hendriks
Broertje van Femke
Kaardebol 24
5803 HX Venray

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
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.

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

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.

Discussie over brandweerdekking Venray
Harrie van Oosterhout (VVD) heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 mei een motie ingediend om de brandweerdekking in de gemeente Venray binnen 50 procent van de wettelijke opkomsttijden te
krijgen. De motie kreeg geen meerderheid. Een motie van het CDA om in gesprek te gaan met de veiligheidsregio om de brandweerdekking en brandveiligheid te verbeteren, haalde het wel.
Van Oosterhout stelde dat het
slecht gesteld is met de brandweerdekking in de gemeente. “Met name
‘s avonds, ‘s nachts en tijdens de
weekenden is het kritisch. De brandweer kan dan slechts bij 6 procent van
de gebouwen in Venray binnen de
vastgestelde opkomsttijden ter plaatse
zijn”, aldus Van Oosterhout. De VVD-er
pleitte ervoor dat ook in Venray de
norm van 50 procent gehaald moet
worden. Verder stelde hij aan de orde
dat er op financieel gebied sprake is
van een disbalans. “We hebben een
slechte dekking en betalen ook nog
eens meer dan gemiddeld.”
Burgemeester Gilissen sprak als
portefeuillehouder in de raad over

het onderwerp. Hij stelde het eens
te zijn met de geest van de motie
van Van Oosterhout, maar zei dat het
halen van de norm bijna onhaalbaar
en duur is. “Het zou een kostenpost
van 1 miljoen euro per jaar betekenen wanneer de beschikbare SIV’s
(Snelle Interventie Voertuigen) continue bewaakt moeten zijn.” Gilissen
gaf verder aan meer heil te zien om te
focussen op detectiemaatregelen.

Motie
“Duizend brandmelders zijn effectiever dan één brandweerkazerne”,
aldus de burgemeester die ook aanstipte de samenwerking met aangrenzen gemeenten te zoeken.

Van Oosterhout stelde eerder
oplossingen aangedragen te hebben maar telkens nee op rekest te
hebben gekregen. “Venray moet
zich niet laten opschepen met zo’n
laag opkomstpercentage. Zeg niet
dat het niet kan, want het is gewoon
een politieke keuze”, aldus van
Oosterhout. Petra van Duinhoven
(CDA) wilde meer informatie van
zowel de veiligheidsregio als de overheid waarop ze een nieuwe motie
indiende. Deze motie haalde het wel.
Dat betekent dat er in het najaar een
overleg georganiseerd wordt met
deze partijen. “Want dat er iets moet
gebeuren, dat lijkt me duidelijk”,
aldus Van Duinhoven.

Doorontwikkelen van de bibliotheek

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!
Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar wordt je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
n Je bent tussen de 14 en 18 jaar
oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl of bel met
0478 - 74 55 01. Jeanine Hendriks, redacteur, kan je hier alles over vertellen!

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in
de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl

College heeft vertrouwen
in toekomst BiblioNu
Het college van B&W heeft er voldoende vertrouwen in dat BiblioNu verder gaat op de weg naar een duurzame en toekomstbestendige bibliotheek. Het college vraagt de gemeenteraad daarom om eenmalig
132.500 euro beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van de bibliotheek
Deze incidentele bijdrage is nodig
voor opleidingskosten voor het huidige
personeel en transitiekosten. De raad
beslist hier 27 juni over. Ook vraagt het
college toestemming aan de raad om
verder te gaan met de locatie AH-pand.

Herstelplan
Op 16 april heeft de raad de visie
voor het bibliotheekwerk vastgesteld. BiblioNu heeft op basis van deze
visie gewerkt aan een herstelplan.
Wethouder Anne Thielen: “BiblioNu is
aan de slag gegaan en heeft in zeer
korte tijd veel werk verricht. We verwachten dat de organisatie meegaat
in de tijd en stappen blijft maken in de
goede richting. Samenwerking met de
gemeente Horst aan de Maas is wel

van groot belang om het bibliotheekwerk voor beide gemeenten te kunnen behouden.”
De gemeenteraad riep het college
in april op om naast het voormalige
AH-pand ook andere locaties te onderzoeken. Vervolgens zijn acht locaties
bekeken. Bij drie locaties bleek de
ruimte te klein. De overige vijf locaties
zijn groot genoeg en daarom vergeleken aan de hand van criteria zoals
bereikbaarheid, ligging, duurzaamheid en financiën. In deze vergelijking
scoorde het AH-pand het beste. Zo is
het pand goed bereikbaar en heeft het
een goede ligging in het kernwinkelgebied. Bovendien ligt het dichtbij de
schouwburg en de bioscoop waardoor
de culturele voorzieningen elkaar kun-

nen versterken. En het verduurzamen
van het pand is goed mee te nemen in
de toch al noodzakelijke verbouwing.

Verschuiving van
dienstverlening
De gemeente Venray wil inzetten
op een basisbibliotheek en programmering van activiteiten gericht op
jeugd 0-4 jaar, jeugd 4-18 jaar en laaggeletterden. De dienstverlening van
bibliotheken verschuift van het uitlenen van tastbare boeken naar dienstverlening op het gebied van lezen,
leren en informeren. Dat gebeurt
steeds vaker bij andere organisaties
zoals scholen en samen met andere
maatschappelijke organisaties.

‘De Wieën is een zichtlocatie’

Vragen over nieuwe
ziekenhuislocatie
Joep Gielens van ProVenray stelde in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 mei vragen over de
mogelijk nieuwe locatie van het ziekenhuis in Venray. Donderdag 25 april is een intentieverklaring getekend om
een onderzoek te doen naar de locatie De Wieën in Venray. Gielens wilde onder andere weten waarom voor deze
locatie gekozen is en welke andere locaties in beeld waren.
Wethouder Anne Thielen zei dat De
Wieën een zichtlocatie is, dichtbij de
A73 ligt, nabij een gezondheidscentrum
ligt en er voldoende ruimte is. “VieCuri
is jaren geleden begonnen met kijken
naar een nieuwe locatie. Het gemeentebestuur heeft daarom niet perse een
voorkeurslocatie aangegeven. Dat is

met name vanuit VieCuri gekomen”,
aldus Thielen. De wethouder liet verder weten dat onder andere locatie
Servaashof, Sint Anna en Schuttersveld
in beeld waren, maar dat deze locaties niet pasten. Het ziekenhuis nabij
De Brier te plaatsen, was geen optie
voor VieCuri omdat de ruimte te klein

was en het verder gelegen is van
het gezondheidscentrum, liet Thielen
weten. “Mocht uit het onderzoek uitkomen dat een ziekenhuis bij De Wieën
niet haalbaar is, dan gaan we opnieuw
in gesprek met het ziekenhuis”, aldus
Thielen. Het onderzoek is naar verwachting eind oktober afgerond.
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GEPLUKT Ria Flinsenberg

Ook al is ze geen ‘echte Leunse’, ze heeft al veel gedaan voor de gemeenschap in Leunen. En dat is meer mensen opgevallen, want ze heeft onder andere de Bronzen Waarderingspenning
en de Gouden Knol van de plaatselijke carnavalsvereniging ontvangen. Deze week wordt de in Oirlo opgegroeide Ria Flinsenberg (73) geplukt.
De Gouden Knol, de hoogste onderscheiding van
Carnavalsvereniging ‘t Knolleke, en de
Bronzen Waarderingspenning hebben
geen pontificale plaats gekregen in
huize Flinsenberg. Nee, in de bijkeuken hangen ze op een bescheiden

plaats mooi ingelijst aan de muur.
Wat overigens niet wil zeggen dat ze
er niet trots op is. “Jawel, zeker wel.
Vooral omdat ik ben opgegroeid in
Oirlo, en ‘pas’ 24 jaar in Leunen woon.
Maar het is natuurlijk niet zo dat
het een doel is om zoiets te krijgen,

dan ben je verkeerd bezig”, zegt Ria.
In eerste instantie wilde ze de Gouden
Knol ook niet accepteren. “Toen de
voorzitter bij ons langskwam heb ik
gezegd dat ze maar iemand anders
moesten zoeken, maar zo werkte het
blijkbaar niet”, lacht ze.

Boerderij

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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Ze groeide op in een gezin met vier
broers en drie zussen waar ze de jongste van het stel was. Op de gemengde
boerderij in Oirlo werden onder andere
kippen, varkens en koeien gehouden.
“We hebben thuis alles meegedaan
en zijn groot gebracht met een mentaliteit van aanpakken, maar hebben
ook geleerd om voor elkaar te zorgen.
Als iemand hulp nodig had, dan deed
je dat gewoon”, vertelt ze. Toen haar
oudere broers en zussen uit huis vertrokken, vond ze dat dan ook niet altijd
even leuk. “Het was altijd super gezellig, dat verdween dan een beetje.
Maar gelukkig zijn de meeste redelijk
in de buurt gebleven”, aldus Ria.
Haar man Ger ontmoette ze bij de
Ruif in Oirlo waar destijds mensen uit
de weide omgeving naartoe kwamen
om te dansen. Na jaren in Oirlo te hebben gewoond waar ze twee huizen
bouwden, verhuisden ze in 1995 naar
de huidige woning in Leunen. “We wilden een grote tuin met veel groen.
Regelmatig zijn we nu in de weer
met de bloemen en planten. We werken graag in de tuin en er komen ook
regelmatig mensen langs om bloemen te ruilen”, vertelt Ria. Ger en Ria

hebben twee kinderen, een zoon en
een dochter, en vier kleinkinderen.
“Gelukkig wonen ze allemaal in de
buurt en komen ze hier regelmatig
langs. Daar kan ik erg van genieten.”

Samen
De lijst van vrijwilligersactiviteiten is eindeloos en wordt nog altijd
aangevuld. Zo heeft ze twaalf jaar in
de dorpsraad gezeten. Onder andere
de aanplant en de welkomstborden in
Leunen, waar Ria vanuit haar woonkamer op kan uitkijken, zijn gerealiseerd. “Dat is echt iets concreets dat je
dagelijks terugziet. En het is geweldig
om te zien dat dit zo goed onderhouden wordt door de mannen van het
Groen, waar ik nog wekelijks de koffie
voor verzorg.” De stichting ‘Samen’,
die bijeenkomsten organiseert waarbij
mensen samen kunnen eten en elkaar
kunnen ontmoeten, is voor Ria ook een
belangrijk onderdeel. “Samen is een
rode draad door mijn vrijwilligerswerk.”
Verder heeft ze onder andere
meegeholpen om de Groenclub op te
richten, zorgt ze bij MFC De Baank voor
koffie van de koersballers, kaarters en
knutselaars, heeft ze zich ingespannen
voor de verkeersveiligheid, was ze lid
van de vroegere Limburgse Vrouwen
Beweging en richtte ze de werkgroep
Trimtuin Leunen op. “Ik weet nog
goed dat we ooit om 07.30 uur op het
gemeentehuis zaten om onze ideeën
over de trimtuin aan toenmalig wethouder Patrick van der Broeck te presenteren. De tuin met sporttoestellen

is nu gerealiseerd. “Regelmatig gingen
we met de kleinkinderen daar dan
even naar toe.”

‘Baankdag’
De meeste energie heeft ze gestoken in de K.B.O. “In eerste instantie
wilde ik niet, want ik werkte toen nog.
Maar ze bleven volharden, waardoor
Ger tegen me zei ‘misschien moet je
het toch maar doen’”. De ouderen zijn
voor Ria een belangrijke doelgroep.
“Ik wil dat de activiteiten waarvoor ik
me inzet voor iedereen toegankelijk
zijn. En dus niet alleen voor mensen
met een dikke portemonnee. Verder
vind ik het van groot belang dat er een
centrale plaats is in een dorp”, zegt ze.
Donderdag noemt Ria gekscherend
‘Baankdag’. “Ik ben dan de hele dag in
het gemeenschapshuis en help bij allerlei activiteiten.” Mensen vragen Ria wel
eens hoe ze aan zoveel energie komt.
“Maar met kleine dingen kun je al veel
betekenen voor mensen. Dat heb ik dan
misschien toch aan mijn tijd op de boerderij te danken”, vertelt ze.
Ria heeft lang thuis gewerkt op de
boerderij en werkte bij een nicht waar
ze alle voorkomende werkzaamheden
verrichtte. Later werkte ze ook op de
mavo in Meerlo en in het ziekenhuis in
Venray. Op haar 60e stopte ze. “Maar ik
zou morgen zo weer kunnen beginnen
hoor, geen probleem. Ik ben gestopt
met werken, omdat ik meer thuis wil
zijn en me straks niet kan verwijten dat
ik er te weinig was. Al is het niet zo dat
ik nu heel veel tijd over heb”, lacht ze.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

‘Je maag geleegd en je ziel gevuld’
In Nederland vieren veel mensen christelijke feesten waaronder
Pasen, Pinksteren en Kerstmis.
Voor moslims is een belangrijke
feestdag Eid oel Fitr oftewel Suiker
feest, het einde van de Ramadan.
Op 6 mei begon de Ramandan,
een maand waarin moslims niet eten
en drinken vanaf zonsopkomst. Na
zonsondergang wordt het vasten

verbroken met een maaltijd, de iftar.
Meestal met familie en vrienden maar
ook met mensen die je minder goed
kent of die alleen zijn. Het vasten is
meer dan dat. Het staat voor bezinning en reflectie en er worden giften
gedaan. Niet alleen bezig zijn met

jezelf, maar tevens denken aan anderen. Soms is die ander anders dan jijzelf. Verschillen mogen er zijn.
Er worden ook ‘iftars’ georganiseerd. Zoals in het MFC Brukske op 9
mei, door SMKK, PPD en de politie.
Twee leden van Venray Lokaal waren
aanwezig. Je eet samen, maar het
gaat ook om verbinden: moslims en
niet-moslims. De afsluiting van de vas-

tenperiode wordt feestelijk gevierd.
Een dag die begint met een speciaal
gebed en het geven van ‘zakaat’, een
aalmoes, zodat minderbedeelden ook
kunnen vieren. Dan volgt het feest
waarbij iedereen welkom is. Het is een
dag van omarmen, maar eveneens
van vergeven.
Dit jaar valt het Suikerfeest op 4
en 5 juni. In Nederland vieren de twee

grootste groepen moslims, Turken
en Marokkanen, het feest niet altijd
tegelijkertijd. Officieel duurt het drie
dagen, maar dat is hier vaak niet
haalbaar. Vanuit Venray Lokaal de
wens voor ieder die het betreft: een
gezegend en fijn Suikerfeest.
Amina Sebbar (commissielid)
en Ahmet Kocyigit (raadslid)
VENRAY Lokaal

Elkaar respecteren en loyaal zijn
Veiligheid in Venray gaat gepaard met veiligheidsgevoelens. Ik heb
hier al een aantal keer geschreven over de onveiligheidsgevoelens door
onder andere afvaldump bij afvalcontainers. Na veel en lang aandringen
door mij, is een pilot met camera’s bij afvalpunten ingezet.
Deze pilot levert al meteen minder afvaldump op. Een mooi voordeel.
Door de tegenstanders van camera’s
werd gezegd, dat de afvaldump dan
op andere plekken zou gaan plaatsvinden. Dat is niet het geval. Reden

buiten zijn. We barbecueën en organiseren buitenactiviteiten. De kinderen spelen met mooi weer buiten en
voetballen, kinderen praten hard en
roepen. Buiten zijn gaat geluid opleom te zeggen dat de pilot met camera’s veren en sommige inwoners ervageslaagd is en breder ingezet kan gaan ren dat als overlast. En overlast moet
bestreden worden. Daar kunnen onder
worden dan nu het geval is.
Het mooie weer gaat beginnen. De andere boa’s en straatcoaches bij worden in gezet. Maar laten we niet verdagen zijn alweer enige tijd aan het
geten dat kinderen, kinderen moeten
lengen, waardoor we langer en veel

kunnen zijn en dat kinderen moeten
kunnen spelen. Laten we deze zomer
proberen om wat te kunnen verdragen
van elkaar, elkaar te respecteren en
loyaal te zijn met elkaar, gewoon rekening houden met elkaar en met elkaar
daarover in gesprek te zijn.
Ik wens u allen een fijn, mooie en
lange zomer met veel buiten-plezier.
Petra van Duijnhoven
CDA Venray

Gemeente moet het MKB koesteren en stimuleren
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vervult een grote en waardevolle
rol in de economie. Het is een bron van werkgelegenheid en innovatie.
Zeker in Venray behoort het gros van de bedrijven tot het MKB en daarmee is het MKB verantwoordelijk voor het overgrote deel van onze
werkgelegenheid.
Volgens VVD Venray alle reden
voor de gemeente om er, in samenspraak met de ondernemers, zorg
voor te dragen dat Venray een zo
goed mogelijk ondernemersklimaat
heeft en een zo aantrekkelijk mogelijke vestigingsplaats is voor (MKB-)

HEMELVAARTSDAG
GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

ACTIE ACTIE ACTIE!

12 BEGONIA’S 2,50
12 PETUNIA’S 2,50
MILLION BELLS 0,25
GERANIUMS V.A. 0,25
SURFINIA ACTIE NU 0,50
KNOLBEGONIA’S 0,50
ENZ ENZ ENZ ENZ

NERGENS GOEDKOPER!
DAHLIA’S 0,25 BACOPA 0,50

ALLEEN WIJ ZETTEN...
DE PRIJS ERBIJ!
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 18.00 uur
za. 9.00 tot 16.00 uur

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

bedrijven.
Elke twee jaar onderzoekt MKBNederland alle gemeenten en kunnen MKB-ondernemers zich uitspreken
over het lokale ondernemersklimaat.
Onlangs is het resultaat over 2018
bekend geworden: Venray staat in

de lijst van 100 MKB-vriendelijkste
gemeenten op de 71e plaats. Dat is
geen slecht resultaat maar volgens
VVD Venray geen reden om niet te kijken of het beter kan. De gemeente én
het MKB moeten daarvoor natuurlijk
wel een scherp beeld hebben van de
huidige situatie en van de verbetermogelijkheden.
Daarom heeft VVD Venray dit
onderwerp geagendeerd om te
bespreken in de raadscommissie. Ons
voorstel is daarbij om een analyse op

het rapport van het MKB-onderzoek
uit te voeren om te kijken wat er goed
gaat en waar we nog aan moeten
werken.
Niet omdat wij zo graag willen stijgen in de top 100 (ook leuk trouwens)
van MKB-vriendelijkste gemeenten,
maar vooral om het MKB in Venray
zo stevig mogelijk te positioneren en
om lokaal ondernemerschap zo goed
mogelijk te stimuleren.
Harrie Van Oosterhout
VVD Venray

Ervaren door2door verkopers gezocht.
5 uur werken voor € 100.- Geen
investering: info@inter-mediair.com
T: 06 11 25 40 25.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
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.

Nieuwe grasmaaier? Lozeman heeft wat u zoekt
Bij Lozeman Tuinmachines kunt u terecht voor alle soorten maaimachines voor elk soort gazon.
Wij hebben de nieuwste modellen robotmaaiers, loopmaaiers, zitmaaiers en trimmers van
diverse merken. Bezoek onze showroom voor vrijblijvend advies of een demonstratie.

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 21

Dorpsraadsleden zouden een vergoeding moeten krijgen
Tijdens het dorpsradenoverleg op 11 maart kwam voor het eerst ter
sprake dat dorpsraadsleden een vergoeding zouden moeten krijgen voor
het werk dat ze voor de samenleving doen. Nog steeds voeren de dorpsraden discussies over deze kwestie. Waar ligt dan de grens? En helpt het uitkeren van een vergoeding voor nieuwe aanwas van leden? De stelling luidde:
Dorpsraadsleden zouden een vergoeding moeten krijgen.
54 procent van de respondenten was het eens met de stelling. Deze
groep vindt dat dorpsraadsleden een vergoeding moeten krijgen voor hun
diensten voor de maatschappij. De gemeente vraagt steeds meer van dorpsraden terwijl aan de andere kant de subsidiekraan langzaam wordt dichtgedraaid. Henny Jenner, van kerngroep Bitterswijck vindt het niet juist dat
dorpsraadsleden geen enkele financiële waardering krijgen. Volgens hem

geeft de gemeente in het kader van zelfsturing steeds meer taken naar
dorpsraden door. De respondenten zouden wellicht ook kunnen denken dat
dorpsraden meer aanwas krijgen als gemeente Venray een extra budget
beschikbaar stelt. De dorpsraden hebben namelijk te maken met een leegloop.
46 procent van de respondenten stemden tegen de stelling. Wellicht denkt
deze groep dat vrijwilligers met een ander doel in de dorpsraad willen, juist
doordat ze een vergoeding krijgen. Daarnaast is het moeilijk om een grens te
trekken of werkgroepleden of commissies ook een vergoeding mogen krijgen.
Het moet in de toekomst blijken of de vergoeding voor dorpsraden er echt
gaat komen en of de dorpsraden kunnen blijven bestaan door de leegloop van
leden.

We kunnen niet zonder arbeidsmigranten
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Bij de Europese verkiezingen was arbeidsmigratie een belangrijk thema.
Sommige partijen willen af van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.
Maar de verwachting is dat het aantal arbeidsmigranten de komende jaren zal
toenemen vooral in de techniek, bouw en zorg. De stelling luidt deze week:
We kunnen niet zonder arbeidsmigranten.
Vanwege de vergrijzing krimpt de Nederlandse beroepsbevolking.
Migranten zijn dan simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te
houden. Arbeidsmigranten zullen de functies moeten invullen die door de
Nederlanders niet opgevuld worden. Daarnaast moeten bedrijven hun productieproces aanpassen, inperken of verplaatsen, wanneer de arbeidsmigranten wegvallen, omdat ze niet genoeg mensen hebben. Ook is het moeilijk

Nederlanders te vinden die de huidige banen van de migranten willen hebben,
doordat het werk dat zij doen vooral bestaat uit routinematig productiewerk
wat niet populair is onder de Nederlanders.
Toch zijn Nederlanders over het algemeen niet positief over de arbeidsmigranten. Steeds meer ‘polenhotels’ of parken voor arbeidsmigranten komen
van de grond, maar de overlast groeit daardoor ook. Daarnaast leven er in
Nederland honderdduizenden mensen van een uitkering terwijl zij ook kunnen werken. Tegelijkertijd trekt het bedrijfsleven steeds meer arbeidsmigranten aan. Tegenstanders van de stelling zouden kunnen vinden dat de banen van
arbeidsmigranten opgevuld kunnen worden door Nederlanders die niet werken.
We kunnen niet zonder arbeidsmigranten. Wat vindt u?

Jubileumweken!
Tip van

Ilse

Volop eenjarigen,
hangpotten, perken kuipplanten.

s,
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Alle
rozen

Struik-, klim-, stam- en
bodembedekkende rozen.
Hele grote
keuze!

-25%

Hemelvaart geopend van 9-18 uur

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

GEZOCHT : CE Chauffeur
Wie zoeken we?
Een ervaren CE chauffeur met code 95 en ADR (of bereid om ADR te gaan behalen).
Waaruit bestaan de werkzaamheden?
Veelal uit dagritten met één of twee adressen in Nederland, Duitsland of België,
veelal uitgevoerd met een motorwagen (met aanhangwagen) of een trekker met oplegger.
Wie is SJT Venlo?
Sinds 1999 dé specialist op het gebied van snel- en spoedtransport binnen Europa,
gevestigd op Het Erf 15 in Sevenum. Bekijk alvast onze website www.sjtvenlo.nl
Waarom werken bij SJT Venlo?
Wij bieden een marktconform salaris in een leuke organisatie met leuke collega’s.
Interesse?
Neem telefonisch contact op met Ton van Bergen (06-1498 9211) of stuur een mail
voorzien van je C.V. naar administratie@sjtvenlo.nl

Acties geldig t/m 4 juni 2019

Big Bang?
Big Sof!
Ik zag de laatste aflevering
van “Big Bang Theory”. Ik was
teleurgesteld. Het liep weer af
als een Amerikaans sprookje.
In een voorbeschouwing
werd uitgelegd dat de serie gaat
over normale mensen die toch
het buitenbeentje zijn, gepest
worden en aan de kant staan.
Hoe jammer is het dat op het
eind alles perfect uitpakt? Er
wordt een Nobelprijs gewonnen.
Het ‘domme blondje’ eindigt niet
op een danspaal in Vegas maar
krijgt een mooie carrière. Het
‘lelijke eendje’ blijkt toch een
‘vamp’ en de minst empathische
van het stel beseft ineens dat hij
alles heeft bereikt door zijn
vrienden. Waarom de verlegen
Rajesh, die drank nodig heeft om
met vrouwen te praten, niet bij
de AA is terecht gekomen is me
een raadsel.
Ik begrijp dat een sitcom een
happy end verlangt maar het is
ver van het normale leven
verwijderd. Tot zover een serie
over normale mensen.
Na een lange afwezigheid
werk ik weer in een supermarkt.
Daar, en veel collega’s in de
detailhandel en horeca zullen dat
herkennen, kom je dagelijks het
echte leven tegen. Mensen met
goed nieuws, oud-collega’s die
zojuist een kind mochten verwelkomen. Vroegere vulploegers die
trots komen melden dat ze zijn
afgestudeerd. Maar ook bittere
ernst. Die jongen waarmee je
vroeger een biertje dronk maar
waaraan je merkt dat hij het niet
trekt. Die vaste klant die uitzichtloos vecht tegen een ziekte. Plots
zie je ze niet meer.
Alleen daarom al zou de
televisie minder vaak aan moeten. Om die mensen, met goed
en slecht nieuws, te bezoeken en
een praatje te maken. Het leven
is geen sitcom maar we kunnen
er wel een mooie show van
maken.
Willy
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Seniorenwandeling
Boshuizerbergen
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Lintje voor Harry Voermans
Burgemeester Hans Gilissen heeft op zaterdag 25 mei een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Harry
Voermans (71). De Oirlonaar kreeg zijn lintje bij zijn afscheid als leider bij sportvereniging SVOC’01 in Oirlo.
Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

IVN Geijsteren-Venray organiseert op donderdag 6 juni een seniorenwandeling in natuurgebied de Rouwkuilen in Ysselsteyn. De wandeling start om 14.00 uur bij de Rouwkuilerweg tussen de
Ysselsteynse- en de Deurnseweg.

De Rouwkuilen is een beschermd
natuurmonument dat wordt beheerd
door staatsbosbeheer. Hier werden
in het verleden naaldbomen aangeplant, maar flinke stukken zijn inmiddels omgevormd tot gemengd bos.
Veel dood hout geeft dit bos een
natuurlijk beeld, waarin verschillende
spechtensoorten hun plekje hebben
gevonden. Centraal in de Rouwkuilen
ligt een voedselarm ven. Hier groeien
bijzondere planten als kleine en ronde

zonnedauw, dopheide en veenpluis.
Verschillende libellen- en juffersoorten schieten over het water heen en
weer. De wandeling van circa 2,5 kilometer gaat langs enkele open plekken
waar vaak vlinders rondfladderen. Aan
het eind van het bos staat een loods
met een privécollectie met allerlei
peel- en boerengereedschappen zoals
als karren, eggen, wastobben. Tijdens
de wandeling kan de groep hier gezamenlijk herinneringen ophalen.

BEZORGERS
GEZOCHT!

Harry begon met zijn vrijwilligersactiviteiten in 1972. Tot 2006 was hij
actief als vrijwilliger binnen de afdeling Cultuur en Vorming bij Vincent van
Gogh. Zijn taken lagen vooral binnen
het recreatieve gedeelte. Harry was
vooral bezig met het begeleiden van de
GGZ-cliënten en het samen sporten, met
name voetbal. “Met zijn rustige uitstraling en zijn warme manier van omgaan
met mensen, motiveerde Harry de cliënten om hun vrije tijd sportief te beleven”, aldus de burgemeester. In 1980
werd hij bestuurslid van de Oirlose
sportvereniging DIS, die in 2001 met de
sportvereniging van buurdorp Castenray
fuseerde tot SVOC’01. Vanaf het seizoen

2001/2002 was hij verantwoordelijk
voor het wedstrijdsecretariaat van de
junioren en de pupillen, vanaf 2008 van
de gehele vereniging. Daarnaast was hij
vanaf 1989 leider van de veteranen en
sinds 2010 coördinator scheidsrechters.
De laatste tien jaar is hij naast al die
werkzaamheden iedere woensdagochtend op het sportpark te vinden, waar
hij zich inzet voor het onderhoud. In de
periode 1994 tot 2005 was Harry tevens
bestuurslid, penningmeester en vervolgens voorzitter van de personeelsvereniging van het St. Elisabeth ziekenhuis.
Harry was een betrokken persoon, die
altijd bereid was om een activiteit te
organiseren en de mouwen daarbij let-

terlijk op te stropen. Na de fusie met
het Viecuri, werd de personeelsvereniging St. Elisabeth in 2005 opgeheven.
Sinds zijn pensioen in 2007 is Harry lid
van de ouderenbiljartvereniging Oirlo.
In 2011 werd Harry secretaris van de
oudere biljarters. Ook bij de renovatie
van het clublokaal in 2016 leverde Harry
een grote bijdrage. In 2014 voegde hij
de Venrayse Singelloop toe aan zijn lijst
met vrijwilligersactiviteiten. Hij is onder
meer belast met de verkeersveiligheid
op deze dag, maar in de dagen voorafgaand is hij al dagen in de weer om
alles op en rond het parcours mee op
orde te krijgen.
(Foto: Saskia Hoedemaekers)

Lionsclub zet goede d
 oelen
in het zonnetje
Lionsclub Venray verraste woensdag 22 mei drie lokale goede doelen met een financiële bijdrage. De organisaties van Vitafiets uit Orilo en Castenray, Voedselbank Venray en Logeerhuis Kapstok uit Venray kregen een
cheque overhandigd ter waarde van 1.000 euro.

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
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.
Voedselbank Venray

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De Venrayse serviceclub
heeft als doel om jaarlijks één
of meerdere goede doelen in en
rondom Venray te ondersteunen.
Dat gebeurt dit jaar voor het eerst.

President van de Lions Club, Martin
Houben, stelt dat ze het goede
werk dat deze organisaties doen
graag willen ondersteunen. “We zijn
verheugd dat we de gekozen goede

doelen kunnen verblijden met een
mooie cheque”, aldus Houben.
Onder meer door de verkoop van
stroopwafels en Brul Bier is het geld
ingezameld.
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jongeren 11

aan
Nienke van Esseveldt

Agressief
naast de
lijn
Afgelopen zaterdag
speelde Ajax onder 19 tegen
Feyenoord onder 19 de kampioenswedstrijd in Amsterdam,
maar die wedstrijd liep naast
de kant flink uit de hand.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Nienke van Esseveldt
12
Leunen
De Meent

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is hockey.
Ik hockey bij MHCV in Venray en
ik zit in het team MD2. Dat vind ik
superleuk om te doen.
Wat is je favoriete tijd van het
jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is
toch wel de zomer, want dan kan je
altijd lekker zwemmen. Ook vind ik
het superleuk om samen met mijn
vriendinnen verstoppertje te doen
door heel Leunen.
Wat is het laatste smoesje dat je
gebruikt hebt?
Ik denk dat iedereen wel eens een
smoesje gebruikt, soms verzin ik
ook wel eens een smoesje, maar
het laatste smoesje kan ik me niet
meer herinneren.
Wat is je lievelings kledingstuk?
Het favoriete kledingstuk dat ik heb
is een hele fijne trui van het merk
Superdry. Die trui vind ik lekker om
aan te trekken, omdat die lekker dik

en warm is.
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 denk ik heel goed
willen zijn in hockey en dus een
top hockeyster willen zijn. Dan zou
ik graag in het Nederlands Oranje
damesteam willen spelen, dat lijkt
me echt supergaaf.
Wat zou je nog ooit over willen
doen?
Dan zou ik onze vakantie in Sardinië
nog heel graag een keer over willen
doen. Toen we daar op vakantie
waren regende het bijna alle
dagen, dat was echt superjammer.
Daarom zou ik daar nog wel terug
willen komen met heel mooi weer.
Als we er ooit nog een keer terug
komen dan zou ik graag winkeltjes
en strandjes bezoeken, de stranden
in Sardinië vind ik echt supermooi.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Als ik zou mogen kiezen dan zou
ik nog heel graag naar Verenigde
Staten willen gaan. Dan zou ik daar
alle mooie bezienswaardigheden en

steden bezoeken, zoals New York
of Los Angeles. Ook zou ik dan heel
graag naar Walt Disney World willen
in Florida.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn familie vertelt altijd over mij
dat ik een hele enthousiaste meid
ben die altijd overal voor in is.
Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat ik wil
gaan worden. Ik hoop dat ik daar
achter ga komen op de middelbare
school.
Heb je een bijnaam?
Ik heb niet echt een bijnaam, maar
veel van mijn vriendinnen noemen
mij soms Nien.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
ga ik het liefste gewoon lekker
chillen op de bank. Dan ga ik vaak
Youtube of Netflix kijken. Op Netflix
kijk ik dan graag mijn favoriete
serie Fuller House.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Chantal
Janzen omdat ze heel veel
verschillende talenten heeft en het

is altijd heel leuk om naar haar te
kijken. Mijn favoriete programma’s
van Chantal Janzen zijn toch wel
Chantal komt werken en Chantal
blijft slapen. Die programma’s vind
ik echt geweldig om te kijken.
Wie kent jou het beste?
Mijn papa en mama kennen mij het
allerbeste.
Wat wil je nog graag leren in het
leven?
Ik zou heel graag goed Engels
willen leren spreken en ik zou
willen leren om een heel spannend
boek te schrijven. Dan zou ik mijn
boek schrijven over vriendschap
tussen de hoofdrolspelers uit het
boek.
Wat zou je nog graag willen doen
in je leven?
Ik zou nog heel graag ooit willen
zwemmen met dolfijnen, dat lijkt
me echt supergaaf. Ook zou ik nog
graag op safari willen gaan in ZuidAfrika om heel veel wilde dieren te
zien. Het lijkt me dan supergaaf om
giraffes, tijgers en zebra’s te zien
en natuurlijk de Big Five; olifanten,
leeuwen, buffels, de neushoorn en
luipaarden.

De kampioenswedstrijd Ajax
O19 tegen Feyenoord O19 liep
anders dan het zou moeten zijn.
De Ajax-fans liepen op de supporters van Feyenoord O19 af
nadat ze hadden geklapt voor
een grote kans. De stewards
waren er op tijd bij waardoor er
uiteindelijk niet gevochten is,
maar uiteindelijk is er toch voor
gekozen om de wedstrijd te
staken. Ik vind het echt niet
kunnen dat supporters zich niet
kunnen gedragen naast de lijn.
Er wordt onderling vaak ruzie
gemaakt, maar ook wordt de
agressie vaak gericht op de
scheidsrechter. Er zijn zelfs al
mensen overleden door geweld
tussen supporters en scheidsrechters. Ook ik vind voetbal een
superleuk spel om naar te kijken
en fanatieke supporters horen
daar natuurlijk bij, maar steeds
vaker gaat het bij voetbal mis en
wordt er gevochten. Er zijn
natuurlijk ook genoeg supporters
die wel gewoon vreedzaam
voetbal kunnen kijken, maar de
supporters die extreem losgaan,
verpesten de wedstrijd en de
hele sfeer rondom het voetballen. Zulke dingen gebeuren wel
bij het voetballen en zoiets zie je
eigenlijk minder vaak bij andere
sporten.
Als de te fanatieke voetbalsupporters iets rustiger aan doen,
blijft het voor de spelers en de
anders supporters een mooi spel
om te kijken en spelen.
Anne Jeuken

12
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Indy Philllips matchwinner

SV United pakt kampioenschap in slotfase
“Jongens wat hebben jullie het spannend gemaakt”, verzuchtte clubvoorzitter Herman Rutten na afloop. Door
de late 1-3 zege op Resia in Wellerlooi op zondag 26 mei greep SV United het kampioenschap in de vijfde klasse
D. Het veld van Resia kleurde letterlijk blauw, door het afgestoken vuurwerk, toen arbiter Peijmen de enerverende wedstrijd afblies.

evenwicht, 1-1. De blauw-witten
domineerden maar verzuimden de
trekker over te halen. Kolodziejski
verscheen vrij voor het doel maar
strandde op keeper Roy Elbers.
Nadat Indy Phillips de lat trof werden doelpogingen van Kolodziejski
en Peters door een Resia-verdediger
van de lijn gehaald.
Net na de pauze werd Indy
Phillips aangetikt binnen de zestien:
penalty. Kevin Koolhof zag zijn strafschop gestopt door doelman Elbers.

Vanaf dat moment ging SV United
door een moeilijke fase. Resia streed
voor wat het waard was en de
blauw-witten leken vooral tegen
zichzelf te strijden. Echte kansen
kwamen er niet meer en de tijd tikte
weg. Totdat Indy Philllips opstond.
Uit een inworp ontving hij de bal,
maakte een actie en schoot onhoudbaar raak, 1-2. Vlak daarna was het
kampioenschap binnen toen Phillips
met zijn 26e competitietreffer de
eindstand op 1-3 bracht.

Traktatie op nederlaag

Zuur verlies voor SVOC
Korfbalvereniging SVOC uit Oirlo en Castenray speelde zondag 27
mei een uitwedstrijd tegen DAW uit Schaijk. Helaas voor de dames uit
Oirlo en Castenray ging de wedstrijd met 9-10 verloren.

SV United hield zijn supporters
lang in onzekerheid. Uiteindelijk
kwam de ontlading in de slotminuten door twee bevrijdende treffers van clubtopscorer Indy Phillips.
Voorzitter Rutten sprak op het veld
de spelersgroep toe. Hij schakelde
even over in het Engels om de Poolse
smaakmaker Michal Kolodziejski te
bedanken. De kampioensschaal ging
naar de 27-jarige aanvoerder Willem
Peters. De Wanssumse rechtsachter is bezig aan zijn tiende seizoen en is de speler met de meeste
dienstjaren in de hoofdmacht, op
de voet gevolgd door keeper Bas
Rademacher.

Spannende titelrace
Captain Peters genoot zichtbaar
van het succes dat SV United zeker
niet kwam aanwaaien. Hij maakte
veel lastige jaren mee met weinig succes en trainers die elkaar
snel opvolgden. De laatste paar jaar
begon de talentvolle jeugd door

te breken en gingen de prestaties
zienderogen vooruit. Onder leiding
van de nieuwe, jonge trainer Fenne
Smits werd vorig seizoen de nacompetitie bereikt. Dit jaar na een spannende titelrace troefde SV United de
concurrenten Grashoek en VOS af.
“Het was vandaag een echte thriller. Dit is echt top”, glorieerde Willem
Peters. “Een paar weken geleden had
niemand dit gedacht. Maar we hebben al vaker in de laatste minuten
de winst gepakt. Er zit zo veel strijd
in deze groep”, zei de aanvoerder.
Peters zei zich niet ongerust te hebben gemaakt, ook niet toen de 1-1
zo lang op het scorebord bleef staan.
SV United moest winnen, want de
grootste bedreiger VOS stond halverwege al met 3-0 voor tegen RKSVN.
De ontlading was groot na
afloop bij de fusieclub uit Meerlo en
Wanssum. Beide dorpen moesten
heel lang wachten om een titelfeest
te vieren. Meerlo werd in 1990 voor
het laatst kampioen en Wanssum

zelfs in 1978. Na de fusie in 2005
speelde SV United lang een bescheiden rol in de vijfde klasse. “Nu is het
dan eindelijk gelukt”, zei Peters die
al zeven jaar in Eindhoven woont.
Meerdere keren per week rijdt hij op
en neer naar Wanssum om te trainen en te voetballen. “Dat is echte
clubliefde”, zegt hij zelf. Ondanks
alle slechte jaren bleef hij SV United
trouw. “Er is zo veel veranderd.
Ik heb trainingsavonden meegemaakt dat we met vier, vijf man op
het veld stonden. Tegenwoordig zijn
we wel met dertig. Het zijn nu totaal
andere tijden. Er zit een geweldige
beleving in deze groep. SV United
is een mooie club waar veel goede
jeugd zit. Ik ga daarom ook door.
Promoveren is geweldig en ik ga
mee de vierde klasse in.”
SV United kwam al vroeg op
een 1-0 achterstand door een treffer Ralf Wijnhoven. Met een prachtig afstandschot bracht Michal
Kolodziejski de stand weer snel in

SVOC startte gemotiveerd aan de
wedstrijd, maar de eerste twee doelpunten waren voor DAW. Vanaf dat
moment herpakte SVOC zich en werd
er een 2-3 voorsprong genomen.
De goede lijn werd doorgezet, kansen werd goed uitgespeeld en bij
rust stond er een 4-9 voorsprong op
het bord. De tweede helft was de
concentratie bij de dames niet meer

optimaal. DAW maakte daar gebruik
van en scoorde maar liefst zes keer
in 10 minuten. Ineens was er een
gelijke stand van 9-9. De rest van
de tweede helft hadden zowel DAW
en SVOC goede kansen. Uiteindelijk
was het toch de thuisploeg die in
de laatste minuut scoorde waardoor
SVOC op een 10-9 nederlaag werd
getrakteerd.

Zevende editie

Jeu de Boules
Aspergetoernooi
Voor de zevende keer is het Jeu de Boules Aspergetoernooi
gespeeld op de accommodatie van Bouledrome op het Speulpark in
Venray. Veertig koppels uit Venray en omgeving hebben deelgenomen.
Ieder koppel moest vier wedstrijden spelen, steeds tegen andere
tegenstanders. Na drie wedstrijden
waren er nog maar acht koppels die
drie wedstrijden gewonnen hadden. Aan het einde van de vierde
ronde waren er vijf met vier gewonnen wedstrijden. Gerard Loeffen en
Antoon van de Meulen uit Venray
hadden het hoogste puntensaldo
waardoor zij de eerste prijs wonnen.

Luc en Thea van Sleeuwen uit Best
werden tweede en Kees van Vlijmen
en Nellie van de Heuvel uit Best werden derde.

Spannende rondes
“Een duidelijk teken van veel
spannende rondes. We zijn zeer tevreden met het aantal aanmeldingen
en kunnen spreken van een geslaagd
toernooi”, aldus de organisatie.

Spannende wedstrijd

Oranje-Wit speelt
gelijk
Door: Korfbalvereniging Oranje-Wit
Korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen speelde zondag 26 mei
tegen Klick’15 op sportpark Het Klaverblad in Leunen. De punten werd
gedeeld, want de wedstrijd eindigde in een 10-10 gelijkspel.
Bij de start van de wedstrijd was
Oranje-Wit sterker dan de tegenstander. De thuisploeg kwam snel op een
2-0 voorsprong, maar Klick’15 kwam
snel terug tot 2-2. Oranje-Wit wist vervolgens de voorsprong vast te houden
en ging met een 5-3 voorsprong de
rust in. Na de rust kwam de tegenstander van Oranje-Wit goed terug
en kwam het zelfs op een 5-7 voor-

sprong. Dit kwam voor Oranje-Wit als
een verrassing waardoor de thuisploeg weer op scherp gezet moest
worden. Het bleef spannend tot aan
de laatste minuut waar het 10-10
stond. Daar kwam geen verandering
meer in waardoor de teams de punten moesten delen. Volgende week
staat de topper tegen Astrantia/Ona
uit Middelaar op het programma.
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Rijders uit veel verschillende streken

Motorcrosswedstrijden Wanssum Voetbalster Demi
van Stappershoven
naar Texas
De motorcrosswedstrijden in Wanssum gingen zaterdag 25 en zondag 26 mei weer van start. Rijders uit veel
verschillende streken kwamen naar Wanssum. Een aantal eigen leden van MAC Wanssum, waaronder rijders uit
Wanssum, Castenray, Leunen en Well nemen ook plaats achter het starthek. Vlak naast de werkzaamheden van
Mooder Maas bouwde de organisatie het circuit.

Op zaterdag vond de jeugdwedstrijd plaats en op zondag de nationale
wedstrijden. De zaterdag kregen de
rijders last van stof op het circuit, maar
doordat de club het terrein besproeide
verliep de wedstrijd op zondag naar
behoren. De leden van MAC Wanssum
deden het goed tijdens de wedstrijden
die onderdeel van het NK Motorcross
van Motorsport Organisatie Nederland
zijn. Dave Thielemans uit Veulen won

de eerste manche in de klasse MX2
Junioren. Ook de tweede manche reed
hij netjes, maar door een foutje kwam
hij als derde over de finish. Hij mocht
de tweede beker in ontvangst nemen.
Bij de junioren werd Kimberly van der
Aa 12e, Stan Bongers 24e, Jort Heldens
36e en Tijn Maes 39e. Ook bij de MX
Open Senioren deden rijders van de
club mee. Koen Pijpers werd 26e,
Diego Danelon 28e en Marijn Steffers

was net iets beter met een 18e plek.
In de MX Open Nationalen klasse
greep Jules Deenen uit Wanssum net
met één puntje naast het podium.
In dezelfde klasse werd Juup Tax 24e
dit weekend. Bij de snelste klasse van
de dag deden Bart Pijpers en Kevin
Simons mee. Kevin scoorde een 8e
plaats en Bart de 12e. MAC Wanssum
laat weten tevreden te zijn met het
evenement.

Voetbalster Demi van Stappershoef (19) uit Venray, spelend voor
SV Venray, gaat vanaf volgend seizoen in Texas voetballen. Ze komt dan
uit voor het Tyler Junior College in Texas.

Basketbalvereniging Jumpers
sluit seizoen af met winst
Door: Basketbalvereniging Jumpers
Basketbalvereniging Jumpers uit Venray heeft het seizoen met een overwinning afgesloten. Donderdagavond
24 mei zijn de mannen van Jumpers naar Geldrop vertrokken voor een wedstrijd tegen E.B.C.G. Met 65-68 werd
er aan het langste eind getrokken.
Het eerste kwart verliep voorspoedig voor Jumpers. Wouter Oosterbeek
brak de wedstrijd met een driepunter
open. De verdediging stond goed bij
Jumpers en aan de andere kant werden er lange aanvallen gespeeld die
veelal een score opleverde. Met 7-19
werd het eerste kwart afgesloten.
Wouter Oosterbeek moest geblesseerd afhaken aan het einde van het
eerste kwart, waardoor de gemiddelde lengte flink omlaag ging. In het
begin van het tweede kwart begon het

beter te lopen bij de thuisploeg en had
jumpers het in de verdediging lastiger.
Mede door acht punten op rij van Dirk
Laurense hield Jumpers de voorsprong
steeds rond de tien punten. De ruststand was uiteindelijk 26-35.
In het derde kwart, een gedeelte
waar Jumpers het meestal moeilijk
heeft, kwam de ploeg op een voorsprong van veertien punten. Vervolgens
was het E.B.C.G. dat wat terug deed.
Na het derde kwart was er een voorsprong van negen punten (42-51).

Peter Hoeijmakers maakte in het
begin van het vierde kwart zeven
punten op rij waardoor de score 44-58
werd. Op het moment dat Jumpers de
wedstrijd binnen dacht te hebben, was
het de thuisploeg die begon aan een
slotoffensief. Ze kwamen terug tot vier
punten (57-61). E.B.C.G. Met nog vijftien
seconden te gaan was de score 65-68
waardoor de thuisploeg een driepunter
nodig had om gelijk te maken. Jumpers
verdedigde goed en wist de score over
de streep te trekken.

Zevende plaats op de ranglijst

Op haar 14e is Demi bij
SV Venray gaan spelen waar ze al
snel in het eerste team mocht aansluiten. “Hier heb ik vijf jaar met
heel veel plezier gespeeld”, vertelt
Demi. Op de school waarvoor ze gaat
voetballen, gaat ze ook een studie
business volgen. “Dat is vergelijkbaar
met bedrijfskunde in Nederland”,
verduidelijkt Demi.
Het niveau waarop ze volgend
jaar speelt is vergelijkbaar met

Topklasse/Hoofdklasse in Nederland.
Over haar ambities volgend jaar is ze
duidelijk. “Ik wil in de basis komen, de
landstitel pakken en mezelf in de kijker spelen voor het eerste damesteam
van NCAA, dat is het hoogste college
niveau”, vertelt Demi. “Natuurlijk
wil ik ook als mens groeien en mijn
diploma halen. In principe wil ik vier
jaar in in Amerika blijven, maar ik
bekijk het per jaar”, aldus Demi.
(Foto: Sanne de Boer)

Venray sluit af met gelijkspel
Voetbalvereniging SV Venray is het seizoen geëindigd met een 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Venlosche
Boys op zondag 26 mei in de eerste klasse D. De club eindigde daardoor op een zevende plaats op de ranglijst.
Voor beide teams stond er weinig
meer op het spel. Of het moest de eer
zijn om als beste Noord-Limburgse
amateurclub te eindigen. De laatste vier jaar finishte Wittenhorst
boven Venray, maar ditmaal bleef de
Venrayse club (zevende) de aartsrivaal uit Horst (achtste) net voor.
Venlosche Boys eindigde als negende.

Trainer Frans Koenen moest op
de slotdag flink puzzelen omdat
veel spelers ontbraken. Na ruim
een halfuur zette Armend Shala de
thuisploeg op een 1-0 voorsprong.
Het was zijn 14e competitietreffer.
Venlosche Boys, getraind door oudspeler van Venray Sjoerd van der
Coelen, kwam zes minuten later op

gelijke hoogte, 1-1. Shala moest nog
voor rust geblesseerd naar de kant.
Aron Franssen was zijn vervanger.
De Venlonaren namen na de hervatting met twee doelpunten de leiding, 1-2. In de slotfase sleepten de
Venraynaren nog een gelijkspel uit
het vuur door een treffer van Bram
Kersten, 2-2.

Ontlopen degradatie in eigen hand

TC Venray verliest in Waalre
Het eerste team van tennisclub Venray heeft zondag 26 mei met 6-2 verloren van Eeckenrode uit Waalre.
Met nog één wedstrijd te spelen, heeft het team nog altijd alles in eigen hand om degradatie uit de tweede
klasse te ontlopen.
De Venraynaren hadden de wind
niet bepaald van voren in de singelwedstrijden, want alle vier de wedstrijden werden in drie sets verloren.
Marleen Lensen-Custers moest haar
meerdere erkennen in Lucky van
Gennip. Ze verloor de derde set met
6-3. Yvette van Oyen versloeg Venrayspeelster Nicole Boots met 1-6 6-4 6-4.
Tim Cornelissen was dichtbij een overwinning op de uit Wanssum afkomstige Eeckenrode-speler Mark Geurts.
Cornelissen verloor met 5-7, 6-1 en
4-6. Wouter van der Waerden verloor

van Joris van der Velden met 6-1 in de
derde set. De damesdubbel ging overtuigend naar Eeckenrode, maar Ron van
der Wouw en Wouter van der Waerden
deden iets terug door de herendubbel
overtuigd met 6-3 6-0 te winnen.

Twee punten
voorsprong
De mixwedstrijden brachten veel
spanning met zich mee. Mark Geurts
speelde met Lucky van Gennip tegen
Ron van der wouw en Marleen

Lensen-Custers. De Venraynaren
moesten met 6-4 3-6 10-8 het onderspit delven. Tim Cornelissen en Nicole
Boots wisten de tweede mixdubbel
wel te winnen. Zij waren in de supertiebreak met 10-8 te sterk voor Yvette
Oyen en Joris van der Velden.
Venray heeft twee punten voorsprong op de voornaamste concurrent Amstelpark uit Amsterdam.
Amstelpark speelt de laatste wedstrijd
tegen koploper Rapiditas en Venray
moet op bezoek bij nummer vier
De Pettelaer uit Den Bosch.

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

11,88

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.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Agenda t/m 6 juni 2019
do
30
05

Kunstroute Holthees-Smakt ‘op de
grens van ZIEN’ t/m zondag 2 juni
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Mariakapel Holthees

za
01
06

Tentoonstelling Boeren en
Boerinnen t/m donderdag 6 juni

vr
31
05

KNAF premium Nederlands
Kampioenschap IAME

Freerun jam Venray
Tijd: 11.00-16.00 uur
Locatie: Gymzaal Langeweg 101, Venray

Tijd: 08.00-17.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Red Stars Clubkampioenschappen

Muzikaal treffen Henseniusplein

Locatie: 13.00 - 17.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 08.00-22.30
Organisatie: Tafeltennisvereniging Red Stars
Locatie: Zuidsingel 2a Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Meerdaags wandelevenement
Venray t/m zondag 2 juni

International Judo
Tournament Venray

Zin in Zingen

Tijd: 07.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Optisport De Wetteling Venray

Hensenius Hapt t/m zondag 2 juni

BEKC Endurance Karting 4teams

Tijd: 12.00-23.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Tijd: 09.00-20.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Pop Up Galerie: 7 kunstenaars

Expositie 40/45 Blitterswijck

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Pop Up Galerie Kapelaanspad 38, Venray

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

Opening Hooibergh

Muziek in Venray Centrum
op zaterdag

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Welkoop Leunen

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Blind Date

Stadswandeling Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kleine zaal Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV kantoor Venray

Muzifique in de Peelstreek

The Classics Revival Band

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Museum De Peelstreek Ysselsteyn

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kienen Wijk Zuid
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Beukenlaan 4, Venray
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06

Breakdown

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
merbloeiers
Vele soorte
Nu vele zoip
n
en ku plante
buxusvervan n
ge
vanaf € 1,09 rs
Hemelvaartsdag open
van 9.00 - 17.00 uur
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gedee
iment
assort ij
ook b
alet
interch

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

Speciale Kunstbeleving
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Thema-avond Alzheimer Café
Venray
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Kemphaan Venray

di
04
06

Jeu de Boules Eurotoernooi

do
06
06

Seniorenwandeling
Boshuizerbergen

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Rouwkuilerweg Ysselsteyn

Tijd: 08.00-17.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Optisport De Wetteling Venray

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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KNAF premium Nederlands
Kampioenschap IAME

International Judo
Tournament Venray

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Club Hashtag Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

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

De week met het gouden randje

Jubileum basisschool
Coninxhof
De kinderen en leraren van de basisschool Coninxhof in Venray hebben in de week van van maandag 3 juni
tot en met vrijdag 7 juni groot feest. De school viert het 50 jarig bestaan in ‘de week met het gouden randje’.
Op maandag 3 juni
start de feestweek met een
ballonnenwedstrijd. Dinsdag 4 juni
geeft Myrna van Rens een
dansworkshop voor de hele school.
Woensdag 5 juni ontvangen de
leerkrachten alle leerlingen in
feestkleding op de rode loper.
Op donderdag 6 juni zullen alle
leerlingen en leerkrachten onder
leiding van ‘Circus op school’ een
circusvoorstelling voorbereiden en
uitvoeren in de schouwburg. Na de

voorstelling is er een receptie in de
aula van Coninxhof. De feestweek
wordt op vrijdag 7 juni afgesloten
met een percussie workshop
die gegeven zal worden door
Jan Voermans. Tijdens de week
wordt ook het speciaal voor deze
gelegenheid geschreven schoollied
ten gehore gebracht. Jan Willem
Reuling heeft dit geschreven en
het is door enkele leerlingen
en leerkrachten ingezongen.
In 1969 werd de katholieke school

opgericht en vernoemd naar Piet
Heinrich von Coninx. Deze man was
in 1779 verantwoordelijk voor de
reorganisatie van de scholen in het
hertogdom Geldern. Tegenwoordig
biedt de school onderdak aan zo’n
160 leerlingen en 15 leerkrachten.
De laatste jaren is een groei
in het leerlingaantal zichtbaar.
Het speerpunt van de school is de
leerlingen meer mede-eigenaar
te maken van zijn of haar eigen
leerproces.
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Alzheimer Café
Venray thema-avond
Het Alzheimer Café Venray is een maandelijkse informele bijeenkomst
waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere
belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten
om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie en aanverwante
thema’s. Op maandag 3 juni is het café weer open vanaf 19.00 uur.
In juni is het thema ‘Ik hou nog
steeds van jou’ met gastspreker is
Odette Zeeuwen. Odettes partner
is 47 jaar en heeft frontotemporale
dementie (FTD). Het Alzheimer Café
Venray vindt plaats in De Kemphaan
in Venray. Om 19.30 uur begint

het programma en wordt uiterlijk
21.30 uur afgesloten.
De avond is voor iedereen toegankelijk. Voor meer informatie
neem contact op met de avondcoördinator Alzheimer Café regio Venray,
Joke Halmans via 06 53 73 05 15.

Opening speeltuin
Veltum
Wethouder Carla Brugman opende zaterdag 25 mei officieel de
verbouwde speeltuin van Veltum in Venray. Het speelveld achter
Boudewijnhof en Alexanderhof is door een groep buurtbewoners in
samenwerking met gemeente Venray en voormalig wijkplatform Veltum
opgeknapt en veranderd en heeft de naam De Eekhoorn gekregen.

100-jarige Piet Gommans
Piet Gommans uit Venray is zondag 26 mei 100 jaar geworden. Locoburgemeester Jan Loonen
feliciteerde Piet namens de hele gemeente met deze bijzondere leeftijd. (Fotografie: Saskia Hoedemaekers)

Ysselsteyn verwelkomt fietsers
uit Bonbruck

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

Ysselsteyn verwelkomt van donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni een delegatie van 88 personen uit het
Duitse Bonbruck. De Bonbruckers gaan met een twintigtal fietsers voor de eerste maal de tocht van 850 kilometer volbrengen. Hun aankomst is op donderdag 30 mei op het Lovinckplein in Ysselsteyn, waarbij zij zullen
worden verwelkomd door burgemeester Hans Gilissen uit Venray en Martijn Arts de voorzitter van de dorpsraad
Ysselsteyn.
Het dorp Ysselsteyn onderhoudt
sinds 1964 nauwe contacten met het
Beierse dorp Bonbruck. Deze contacten hebben al heel vaak geresulteerd in wederzijdse uitwisselingen
van groepen, vooral jongeren, welke
met regelmaat van twee jaar plaatsvinden. In 2017 was het de laatste
keer dat een groep Ysselsteyners een
bezoek aan Bonbruck bracht. Een groot
aantal wielrenners uit Ysselsteyn
De naam is gekozen uit de ingezonden ideeën van kinderen uit de
buurt. Deze naam werd het meeste
genoemd. Het speelveld is met
behulp van natuurlijke materialen
zoals boomstammen, boomkroon en
wilgentakken en zand door de vrijwilligers opgeknapt onder het motto
‘natuurlijk spelen’. Tevens plaatsten ze
een waterpomp. Na het maken van
diverse plannen staken, in overleg

legde de 850 kilometer lange tocht
per fiets af. Dit jaar fietst de groep uit
Bonbruck naar Ysselsteyn waar ze op
donderdag 30 mei arriveren. Op vrijdag 31 mei vindt de feestavond ‘die
Verruckte Zweieinhalb Stunde mit die
Fahradkapelle’ om 21.00 uur plaats in
het gemeenschapshuis van Ysselsteyn.
Op zaterdag 1 juni brengt de groep om
13.00 uur een officieel bezoek aan het
Duitse Kerkhof in Ysselsteyn. Ook krij-

gen ze een rondleiding met een korte
ceremonie. In de namiddag, vanaf
15.30 uur, vindt de voetbalwedstrijd
Bonbruck-Ysselsteyn op het sportpark
in Ysselsteyn plaats die zal worden
afgesloten met een barbecue en een
avondvullend programma in zaal
Roelanzia in Ysselsteyn. Op zondag
09.00 uur keren de Bonbruckers huiswaarts. De activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

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.

Start seizoen
Engelse tuin
Het zesde seizoen van de Engelse tuin in Venray is op zondag 26 mei
van start gegaan. Kunstenares Jacqueline Roelofs presenteerde die dag
vier beelden. Luuk Lenders zorgde voor muzikale omlijsting en een
concert. Ook bracht hij een bijzondere serenade aan de beelden.
Daarnaast volgde er die dag een
toelichting op het nieuwe seizoen.
Op vier donderdagen van 13.30 tot
16.00 uur kunnen geïnteresseerden
namelijk deelnemen aan de workshop
Mere Ancilla. Het is een combinatie
van geschiedenis, kunst en zelf aquarelleren met Mere Ancilla als inspira-

tie. Ook vinden er op 27 en 28 juli de
beeldhouwdagen plaatsen en later
in het jaar de jong-talent-estafette.
Daarnaast verzorgen de koren Sing
en Singletjes een gezamenlijk concert
in september. Alle evenementen van
Engelse tuin zijn gratis toegankelijk op
Raadhuisstraat 1 te Venray.

Vur en Dur Blitterswik
Muziekvereniging Moed en IJver presenteerde zaterdag 25 mei het concert Vur en Dur Blitterswik
in De Zaal in Blitterswijck. Op het programma stond bekende muziek uitgevoerd door artiesten uit
Blitterswijck of omgeving. Zo traden Anne en Herman Vermazeren, Björn Poels, Wieneke Verkoijen,
’t Zootje en Reederij Overtuygt op. Jet Reijnen speelde een luchtige solo op zijn bariton-sax en Lotte
en Sofie voerden een dans op. Ook vormde het orkest een bijzondere act met twee Blitterswijckse
dj’s: Jellez en Castino.
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T V Inruil
4K

ULTRA HD

SMART

1799,-

2499,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

OLED

500,-

GRATIS
BEZORGD!

4K OLED TV
TX-55FZW804

-/-

1299,-

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Master HDR OLED • Perfect diep zwart en levensechte kleurexpressies
• Smart TV met Quad Core Pro voor razendsnelle reactietijden

500,-

1999,-

GRATIS
BEZORGD!

4K QLED TV
QE55Q85RALXXN

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Direct Full Array 8X • QLED-scherm
• Quantum Processor 4K • One Invisible Connection

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

81 32
cm’’

10 43
9 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

249,-

199,-

549,-

449,-

• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • PQI 1400 • HDR

• 32" (81 cm) • HD Ready • 20 watt geluidsvermogen

7

SMART

4K TV / UE43RU7170S

LED-TV / LC-32HI3012E

Tummers

4K

ULTRA HD

NIEUW!

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

IN

Tummers

Op Hemelvaartsdag zijn alle EP:Tummers winkels
geopend van 11.00 – 17.00 uur.

