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Boomfeestbomen
geplant in Ysselsteyn
De leerlingen van basisschool St. Oda in Ysselsteyn staken op woensdag 14 maart de handen uit de mouwen in het kader van de nationale boomfeestdag.
Thema dit jaar was Operatie Boomfeestdag: Maak ‘t buiten beter. De 21 kinderen van groep 6 van de basisschool uit Ysselsteyn hebben woensdag 9 bomen geplant. Na het
welkomstwoordje van wethouder Ike Busser, gingen de kinderen met de spade aan de slag om sierkersen en heesters te planten langs de Moerslag in Ysselsteyn.
Ze kregen daarbij hulp van hun meester, de wethouder, medewerkers van het IVN, Jeugd en Natuurwacht Venray en gemeente Venray. Onder de eerste boom begroeven
de kinderen een tijdcapsule, gevuld met onder andere tekeningen.

Oplossing geuroverlast Oostrum laat nog
even op zich wachten
Aardappelbedrijf Aviko-Rixona uit Oostrum is bezig met maatregelen tegen de geuroverlast die inwoners
van het dorp op warme zomerdagen ervaren. Ze gaat het probleem grootschaliger aanpakken dan gepland.
Dit heeft wel tot gevolg dat de effecten deze zomer nog niet te merken zijn.
Op warme zomerdagen hebben
inwoners uit Oostrum last van stank
van Aviko-Rixona. “De stank is niet te
harden. Met zoveel stank verpest je
de hele leefomgeving van een dorp”,
stelde een van de aanwezige omwonenden van de fabriek. “In de zomer
kunnen we niet eens meer in de tuin
zitten”, aldus een andere dorpsbewoonster uit. De fabriek beloofde

vorig jaar verbetering en gaf dinsdag
13 maart tijdens de dorpsraadsvergadering een update over de vorderingen bij het terugdringen van de stank.
“Goed en slecht nieuws”, stelde directeur Otto van der Gronden. “We gaan
het p
 robleem uitgebreider aanpakken
dan oorspronkelijk was bedacht. Dit
houdt wel in dat we de maatregelen
niet voor de zomer klaar kunnen heb-

ben.” Het bedrijf gaat in september aan
de slag en hoopt voor de zomer van
2019 gereed te zijn. De stank is onder
andere afkomstig van zogenaamde
tarra: stukjes organische stof die in de
grond blijft zitten. Van der Gronden:
“Deze tarragrond mogen we wettelijk
niet meteen afvoeren, vanwege mogelijke aardappelziektes in de grond. De
grond moet blijven liggen en gaat fer-

menteren. Dat geeft stank.” Een andere
veroorzaker van de stank is waarschijnlijk de waterzuivering van het bedrijf.
Het waterzuiveringssysteem gaat
Aviko-Rixona daarom vernieuwen. “Dat
was al begroot, maar eigenlijk niet
voor nu”, aldus Van der Gronden. “We
hebben dit miljoenenproject naar voren
gehaald, om de stankoverlast zo snel
mogelijk aan te pakken.” Daarnaast
wordt alles wat er in de grond zit van
tevoren beter gescheiden, zodat er al
minder tarra in de afvalgrond komt
te zitten. De dorpsraad is blij dat zij

constructief Aviko-Rixona in gesprek
is. Deze zomer is de stankoverlast
dus nog niet opgelost voor Oostrum.
Wel wordt de stinkende grond zoveel
mogelijk afgedekt met zand, om de
overlast iets te beperken. “We weten
dat dit geen echte oplossing is, maar
die komt er volgend jaar wel”, aldus
het bedrijf. Dorpsbewoners klaagden ook over geluidsoverlast door de
fabriek. Daar belooft Aviko-Rixona
voor de zomer nog wat aan te doen.
Acht uitlaten in de fabriek worden
voorzien van dempers.
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Eenmalige bijdrage 140.000 euro

Renovatie D’n Oesterham kan starten
Oostrum gaat als eerste in
Venray ‘Schoon door de Poort’. In
het kader van dit project krijgt
Stichting Gemeenschapshuis
D’n Oesterham ruim 140.000 euro
om het gemeenschapshuis zelf te
renoveren. Daarvoor tekenden
voorzitter van de stichting Joris Roth
en wethouder Anne Thielen maandagavond 12 maart een ontwikkelovereenkomst.
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Marja Kessels (secretariaat van de stichting), wethouder Anne Thielen
en Joris Roth (voorzitter van de stichting) bij D’n Oesterham
Het college van B&W heeft
onlangs de ontwikkelovereenkomst goedgekeurd waardoor het
dorp een bijdrage ontvangt voor
de renovatie van gemeenschapshuis D’n Oesterham. Daarmee
wordt Stichting Gemeenschapshuis
D’n Oesterham in staat gesteld om
haar exploitatie toekomstbestendig
te maken. Het project Schoon door
de Poort maakt het de besturen van
de gemeenschapsaccommodaties
mogelijk hun nieuwe verantwoordelijkheid voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploitatie waar te
maken. De gemeente geeft eenma-

lig een bijdrage voor de noodzakelijk
geachte aanpassingen. Daarna kunnen de dorpen en wijken met een
schone lei beginnen. Voor de uitvoering van Schoon door de Poort heeft
de gemeenteraad een raamkrediet ter
beschikking gesteld.
De renovatie van het gemeenschapshuis bestaat onder meer uit het
splitsen van de grote zaal met een
flexibele wand, het verbreden van
het podium en het vernieuwen van
de afwerking van wanden en vloeren.
Daarnaast worden er energiebesparende maatregelen toegepast en worden er zonnepanelen geplaatst.

De gebruikers en de vertegenwoordigers van het gemeenschap
Oostrum vormen de Klankbordgroep
D’n Oesterham. In deze klankbordgroep zijn dorpsraad Oostrum,
harmonie Sub Matris Tutela, carnavalsvereniging de Karklingel, Zij-Actief,
KBO Oostrum en de beheerstichting Kerk vertegenwoordigd. Het
bestuur van gemeenschapshuis D’n
Oesterham is samen met de klankbordgroep ongeveer 2,5 jaar bezig
geweest om de verbouwing op basis
van de behoeftewens van de gebruikers en de gemeenschap voor te
bereiden. Wethouder Anne Thielen

Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

is verheugd over deze ontwikkeling:
“Heel mooi dat Oostrum als eerste hier zo voortvarend mee aan de
slag is gegaan. Een teken dat het een
vitaal dorp is met actieve inwoners.”
Voorzitter Joris Roth: “Mede door de
inzet van h
 oofdzakelijk Oostrumse
bedrijven en zelfwerkzaamheid van
de gemeenschap laat de komende
maanden een klein dorp zien waar zij
groot in is.”
Over zes weken wordt gestart met
de aanpak van de buitenkant van het
gebouw. Eind juni is de binnenkant
aan de beurt. Eind september moet de
renovatie gereed zijn.

ontdek de parels van de Kaukasus
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Verkeersborden
gestolen in Venray
Rondom de bouwplaats Venray Anders, tussen de Zuidsingel,
Eikenlaan en Lindenstraat in Venray, zijn tussen maandag 5 maart en
woensdag 7 maart verkeersborden gestolen. Dat meldt de politie van
Venray.
De diefstal heeft plaatsgevonden
tussen maandag 5 maart 16.15 uur
en woensdag 7 maart 11.30 uur.
In totaal zijn er ongeveer veertien
borden gestolen. Politie Venray is op
zoek naar getuigen van de

diefstal. Mensen die in die periode
iets verdachts gezien hebben,
kunnen contact opnemen met de
politie via 0900 88 44, onder
vermelding van zaaknummer
2018 03 49 43.

Straatgesprekken

Wethouder
houdt klimaatuurtje
Wethouder Martijn van der Putten (D66) is één van de dertig wethouders van diverse partijen in Nederland
die zich vrijdag 9 maart uitspraken voor concrete actie tegen klimaatverandering. De straatgesprekken maken
deel uit van de landelijke campagne ‘Kies voor Klimaat’, waarmee initiatiefnemer belangenorganisatie Urgenda
wil laten zien dat klimaat voor iedereen belangrijk is.

Taakstraf voor
dodelijk ongeval
De 25-jarige man uit Ysselsteyn die in 2016 betrokken was bij een
dodelijk ongeluk, krijgt een werkstraf van tachtig uur. Ook wordt zijn
rijbewijs tijdelijk ingenomen. Dat bepaalde rechtbank Limburg op
donderdag 8 maart.
De man reed op 30 juli 2016 met
een tractor met zaaimachine op de
Kempkesberg in Ysselsteyn. Daar
kwam hij een groep wielrenners
tegen. Bij het passeren raakte een
wielrenster ten val tegen het linker
voorwiel van de tractor en kwam
daarbij om het leven.

Rechter:
gevaar op de weg
Hoewel de officier van justitie
de man uit Ysselsteyn dood door
schuld ten laste legde, heeft de
rechter hem daarvan vrijgesproken.
Wel vindt de rechter het bewezen

dat hij een gevaar op de weg
veroorzaakt heeft, omdat hij te
hard gereden heeft. Volgens de
politie reed de tractor ten tijde van
het ongeval zo’n 35 kilometer per
uur, waar 25 kilometer per uur is
toegestaan. De rechter rekent het
de man aan dat hij kort voor het
ongeval ook al veroordeeld was
voor een snelheidsovertreding.
De verdachte krijgt nu een taakstraf
van tachtig uur en een ontzegging
van de rijbevoegdheid van twaalf
maanden, waarvan zes maanden
voorwaardelijk. De tijd dat hij zijn
rijbewijs na het ongeluk al kwijt was,
wordt daar vanaf getrokken.

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

“Het idee is dat het niet uitmaakt
of je rechts of links stemt, of SP of
D66. Het gaat er om dat duidelijk
wordt dat er nú iets gedaan moet
worden”, legt de wethouder uit.
Voor zijn eigen ‘Kies voor Klimaatposter’ ging hij tijdens zijn
‘klimaatuurtje’ in gesprek met
voorbijgangers. Er bleek niet zoveel
animo voor een gesprek over het
klimaat, maar toch kwamen er enkele
mensen langs. Martijn van der Putten:
“Ik wil mensen bewust maken van het
feit dat ze ook zelf aan de slag kunnen
met het energiezuiniger maken van
hun huis bijvoorbeeld. Als gemeente

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Kies Techniek
beleeft 25e editie

Voor al uw dakwerkzaamheden

zijn we bezig met het CO2-neutraal
maken van Venray richting 2030 en
uiteindelijk wordt Venray misschien
wel helemaal energieneutraal. Maar
daar hebben we wel de hulp van
individuele burgers voor nodig.”

Zonnepanelen
De wethouder merkt dat ook
de inwoners van Venray zich steeds
meer bezighouden met het klimaat
en energiezuinige maatregelen.
“Zo sprak ik net met een meneer
die voor zijn eigen huis bezig was
met allerlei maatregelen waaronder
zonnepanelen. Het houdt mensen

Prinsen en Prinsessen avond
Vrijdag 16 maart

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

Kom jij ook
verkleed?

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
Voor de 25e keer konden basisschoolkinderen zaterdag
10 maart kennismaken met techniek op de jaarlijkse
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
Bedrijvendag van Stichting Kies Techniek. Deze vond
plaats op het
Raayland College in Venray. Er stonden allerlei bedrijven met
www.poetszorg.nl
stands en evenementen, allemaal in het teken van techniek.
Wethouder Martijn van der Putten van gemeente Venray ontTel. 06 14 82 72 00
hulde deze dag ook de nieuwe naam en het nieuwe logo van het
Techniekplein. Deze heet voortaan XpeditieLab. Hier kunnen alle
kinderen uit de groepen 7 van de SPO Venray-scholen in de
gemeente kennis maken met techniek. (Foto: Rob Beckers)

bezig. Het geitenwollensokkenimago
van energiezuinig leven lijkt er een
beetje van af te zijn. Mensen zien
steeds meer dat er ook mee te
verdienen valt, bijvoorbeeld doordat
het rendement van hun huis stijgt.”
De bewustwording begint langzaam
vorm te krijgen, stelt Van der Putten.
“Maar er moet nog veel gebeuren.
Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld
de gemeente, maar ook van burgers.
We moeten het samen doen.”
Ook ondernemers en bekende
Nederlanders doen mee aan
de campagne, waaronder de
initiatiefnemers van Kipster uit Oirlo.

17-20 uur
Spellenkaarten zijn
voor maar €3,50 p.p.
verkrijgbaar bij
onze informatiebalie

elke
zondag
open

Meer info:
www.leurs.nl

STRAELSEWEG 370 VENLO

Voor ouders en
begeleiders is
de toegang gratis
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De Rosmolen Oostrum

Je loopt er regelmatig voorbij en staat dan misschien niet altijd stil bij het verhaal achter sommige gebouwen, zuilen of plakkaten in je omgeving. HALLO Venray dook de archieven in en zocht verhalen achter de
diverse monumenten. Deze week, de Rosmolen in Oostrum.

maar die is in 1863 volledig afgebrand
en nooit meer herbouwd. Dit is een
wintermolen, maar het gebied heeft
de naam Aan de Rosmolen gekregen,
waardoor deze molen nu de Rosmolen
heet.” Een wintermolen is een watermolen. Omdat er vroeger alleen in
de winter voldoende water was om
graan te malen, draaide de molen ook
alleen in de winter, van oktober tot
april. Tegenwoordig is dat probleem er
niet meer en maalt de molen ook in
de zomer.

Zo authentiek en
origineel mogelijk

In de bossen tussen Oostrum
en Geijsteren, op het landgoed
Geijsteren en op de Oostrumse
beek, staat de Rosmolen. De
molen is eigendom van de fami-

lie De Weichs de Wenne, die ook het
landgoed bezit. Sinds 1628 staat de
molen op deze plek, daarvoor stond
hij een stukje verderop. “De Rosmolen
is geen rosmolen”, vertelt mole-

Nadat ik vorige week verrast werd met de toekenning van de
Koninklijke Onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’,
hebben wij enorm veel hartverwarmende reacties mogen ontvangen.

naar Joop Hoex, die met zijn hond
in de boerderij bij de molen woont.
“Een rosmolen wordt namelijk door
paarden aangedreven. Er was ooit
wel een rosmolen op het landgoed,

De twintigste eeuw was een eeuw
waarin de molen verschillende veranderingen onderging. Tot 1928 werd
er altijd gemalen met de Rosmolen.
“Gemeente Venray wilde de afwatering van de beek verbeteren. Ze kocht
daarom de stuwrechten van de molen
af van de baron en de beek rondom de
molen werd rechtgetrokken”, vertelt
Hoex. “Er werd toen niet meer gemalen.” Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de brug bij de molen opgeblazen door terugtrekkende Duitsers.
Een deel van het pand ging mee. “Ze
wilden alles toen zo snel mogelijk
weer opbouwen, en daar merken we
nu nog de naweeën van, omdat het
niet authentiek is gedaan. Zo werd
er bijvoorbeeld ongewaterd boshout
gebruikt.” Dat betekent extra werk

voor Hoex, die het huis (gebouwd
in 1584 en dus ouder dan de
molen) en de molen zo authentiek
en origineel mogelijk wil houden.

‘Dit huis is nooit
klaar’
Niet voor niets is de molen dus
ook inmiddels weer in werking en
dient hij zelfs als instructiemolen,
waar les wordt gegeven aan beginnende molenaars. In 1975 werd er
een nieuw rad aangebracht, maar
malen deed de molen toen nog
niet. Dat gebeurde pas weer vanaf
de eeuwwisseling, toen de molen
compleet werd gerestaureerd.
“Het is nu de enige nog werkende
molen met een enkelvoudige overbreng met een onderslagrad in
Limburg. Die aandrijving is op de
Middeleeuwse manier gebouwd.
Behalve dat is de molen met zijn
rad van vijf bij vijf meter ook de
kleinste van Limburg.” Aan de
molen zelf wordt nog steeds volop
gerestaureerd. Zo komt er binnen
kort een nieuw dak op. Daarna
komt er vast wel weer iets komen
om aan te werken. Hoex: “Dit huis
is nooit klaar. Het is een eeuwige
zoektocht om alles kloppend te krijgen. Ik wil dat mensen als ze hier
komen, het gevoel krijgen alsof de
tijd heeft stilgestaan, alsof ze een
paar honderd jaar teruggaan.”

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

Geweldig; om verlegen van te worden. Omdat het niet mogelijk is om
iedereen daarvoor persoonlijk te danken wil ik dat via deze weg doen:

Allemaal heel
erg bedankt!
Ik wil de kennis en ervaring die ik in
de afgelopen jaren met veel plezier
opgebouwd heb graag (blijven) gebruiken
voor de inwoners van Venray. Ik hoop
dan ook dat ik hiervoor als lid van
de gemeenteraad de mogelijkheid krijg.
Mijn kandidaatstelling wordt op een
andere plek op deze pagina gepresenteerd.

Theo Zegers - Merselo

Leunen steekt handen uit
de mouwen

Theo Zegers Lijst 3 nr. 4

In het kader van NLdoet gingen er zaterdag 10 maart in de hele gemeente verschillende
vrijwilligers aan de slag om clubgebouwen op te knappen en pleintjes schoon te maken. In Leunen
werden verschillende projecten uitgevoerd deze dag. Het Schakelplein werd aangepakt, het
kunstwerk De Ruuper werd verplaatst, er werd een trap gemaakt bij natuurwandelroute de
Leunse Paes en er werden de kunstwerken van Gussen Wie geverfd. Lions Club Venray Peelparel
organiseerde op de Mukkenstal in Leunen een dag voor kinderen uit Venray met activiteiten
en pannenkoeken. (Foto: Rob Beckers)
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Landgoed Sint Anna in proces

De stormschade, het bestemmingsplan
en de explosievenopruiming
De Renschdael Groep, de nieuwe eigenaar van het voormalige Sint Annapark, is druk bezig met de ontwikkeling van het gebied. Het opruimen van de stormschade is op dit moment belangrijk, maar het bedrijf is ook druk
met de bestemmingsplanprocedure. Ook staat de opruiming van niet-gesprongen explosieven in de grond op het
programma.

Het Sint Annapark, zoals dat er voor de Tweede Wereldoorlog uitzag (Foto: Aviodrome)
Het landgoed is flink getroffen
door de storm van afgelopen januari. Vandaar dat Renschdael nu volop
inzet op het opruimen van de stormschade. “Er gaat elk uur een container

met hout weg”, vertelt projectmanager van Landgoed Sint Anna, Marianne
Dankers van Renschdael. “Doordat
veel bomen op het landgoed oud en
een aantal ervan ook ziek is, heeft

het gebied veel te lijden gehad van
de storm. Als een boom in zo’n park
omvalt, trekt deze vaak andere bomen
mee. Er moet dus nu hard gewerkt
worden om alles zo snel mogelijk op

te ruimen.” Dankers hoopt de schade
deze week opgeruimd te hebben,
omdat het broedseizoen van de vogels
weer voor de deur staat.
Naast het opruimen van de stormschade, heeft het ontwerpbestemmingsplan inmiddels voor de eerste
keer ter visie gelegen. Het is nu in
behandeling en nadat er eventuele
aanpassingen zijn doorgevoerd, komt
het definitieve plan nog eens ter visie
te liggen. Als dat is gebeurd, kan het
plan worden vastgesteld door de
gemeenteraad. “We hopen dat rond
juni een feit is”, vertelt Dankers.
Als het bestemmingsplan defini
tief is vastgesteld, beginnen de voor
bereidingen voor de detectie van
niet-gesprongen explosieven in het
gebied. Uit bureau-onderzoek is al
gebleken dat er op en rondom het
landgoed flink gevochten is in de
Tweede Wereldoorlog. “Er zaten in de
boerderij toen Duitsers en bij pogingen om hen terug te dringen, hebben
de geallieerden destijds onder andere
vijf gebouwen getroffen met bombardementen. Uiteindelijk hebben ze de
boerderij niet echt geraakt. De munitie
van toen was namelijk niet zo precies
als vandaag de dag, waardoor er meer
werd afgeschoten in de hoop uiteindelijk het doelwit te raken.”
Na de oorlog werd vanwege de
kosten lang niet alles opgeruimd.

Gebruikelijk is dan dat er als er nieuwe
ontwikkelingen zijn, het gebied wordt
onderzocht en de niet-gesprongen
explosieven worden opgeruimd.
Daardoor heeft Renschdael nu te
maken met deze regeling: het gebied
moet eerst worden gecontroleerd op
explosieven voor er in de grond mag
worden ‘geroerd’. “Het is een erfenis
van de oorlog”, vertelt Dankers, “en
we gaan er ook wel vanuit dat er iets
ligt. Wat en hoeveel, is de vraag.”
Van de 47 hectare die Landgoed
Sint Anna omvat, wordt een groot deel
onderzocht, omdat er op veel plaatsen
in de grond moet worden gewerkt.
“We willen de veiligheid van de aannemers kunnen garanderen, maar ook
die van de toekomstige bewoners.
Daarom moeten we zeker weten dat
er niets meer in de grond zit.”
Dankers hoopt in het najaar te
kunnen beginnen met detecteren.
Dit in verband met de subsidies voor
explosievenonderzoek. “We weten
niet of er in 2019 nog geld beschikbaar is bij de overheid, dus we willen
in 2018 nog zo veel mogelijk gedaan
krijgen.” Na het detecteren, moet alles
wat gevonden is worden benaderd,
veiliggesteld en afgevoerd. “Dat gaat
naar schatting zo’n drie à vier maanden duren, maar het hangt er natuurlijk heel erg vanaf hoe veel er ligt.
Dus dat is echt nog afwachten.”

Venraynaren geven hun geluk een 7
De inwoners van Venray zijn over het algemeen tevreden met hun leven. Hun geluk geven ze gemiddeld een
7. Bij 65+’ers uit de gemeente is dat gelukcijfer een 8. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor van de Limburgse
GGD, CBS en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ruim 61.000 Limburgers van 19 jaar en ouder
hebben de vragenlijst ingevuld.
Van alle inwoners van Venray is 65
procent tevreden of zeer tevreden met
hun leven. Bijna één op de tien mensen is echter ontevreden of soms zeer
ontevreden met zijn of haar leven.
De ouderen in Venray zijn nog meer
gelukkig met hun leven dan de mensen van 64 jaar en jonger. Van hen
geeft bijna driekwart aan tevreden of
zeer tevreden te zijn. Het cijfer dat de
ouderen aan hun geluk geven is een 8,
vergeleken met een 7 gemiddeld van
alle Venraynaren. Daarnaast blijkt uit
de cijfers dat in Venray ongeveer één
derde van de mensen matig eenzaam
is. Zeer eenzaam is 7 procent van de
Venrayse bevolking. Armoede komt
ook in Venray voor. 16 procent van de
mensen zegt moeite te hebben met
rondkomen. Dat is iets minder dan het
Nederlands gemiddelde (18 procent),
maar meer dan bijvoorbeeld nabij
gelegen gemeentes Horst aan de
Maas (12 procent), Bergen (15 procent)
en Peel en Maas (13 procent).

Gezondheid
en leefstijl
In de gezondheidsmonitor zijn veel
cijfers opgenomen over de gezondheid
van de Venraynaren. In totaal geeft
74 procent van de mensen uit Venray
aan hun gezondheid als goed of

zeer goed te ervaren, ongeveer
vergelijkbaar met het landelijk en
provinciaal gemiddelde. Zo’n 36
procent van de Venrayse bevolking is
langdurig ziek, iets meer dan het cijfer
voor heel Nederland (34 procent).
GGD Limburg-Noord was onder

andere benieuwd naar het aantal
rokers per gemeente. “Het roken van
sigaretten is vanwege de gevolgen
voor de gezondheid, zoals verhoogd
risico op hart- en vaatziekten, een
belangrijk aspect van de leefstijl”,
stelt de GGD. In Venray rookt 18

procent van de mensen, bijna één op
de vijf volwassenen. Alcohol wordt
door 86 procent van de Venraynaren
gedronken, dat is iets meer dan het
Limburgs (84 procent) en landelijk
(82 procent) gemiddelde. Qua gezond
gewicht doen de Venraynaren het
weer iets beter dan het landelijk
gemiddelde. In totaal heeft 48 procent
een gezond gewicht, tegenover
40 procent van Nederland gemiddeld.
Toch heeft 14 procent van de mensen

uit Venray obesitas. Verder houdt 65
procent zich aan de beweegnorm
van vijf dagen per week minimaal
30 minuten per dag matig intensief
bewegen. Eén op de drie mensen eet
genoeg fruit en 44 procent eet genoeg
groente.
GGD Limburg-Noord wil de
cijfers ingezeten om samen met de
gemeentes gericht activiteiten te
organiseren om de gezondheid en het
welzijn van de inwoners te verbeteren.
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zoeë màr ienaens…
Moe is overleden op 88- jarige leeftijd.

uitvaart
onderneming

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo

An Duijkers - van de Ven

Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

echtgenote van Piet Duijkers ✝
Castenray

Blitterswijck
Venray
Wanssum
Castenray
Blitterswijck

Martien en Gerrie
Loes en Jeroen, Fenna
Maartje en Tim
Lonneke en Roel
Henk en Tatsiana
Theo en Henriëtte
Nikki en Peter
Stef
Will en Joke
Eline en Thijs
Dennis
Jos en Annemie
Yvon
Ilona en John
Marly en Hans
Dirk
Ties en Allysha

Venray, 13 maart 2018
Os moe is op haar kamer, Vincentiushof, woning 12.
Als u afscheid wilt nemen, bent u van harte welkom
op donderdag 15 maart van 15.00 tot 16.00 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
17 maart om 12.00 uur in het crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
In plaats van bloemen graag een donatie aan
Vincentiushof als bijdrage voor activiteiten
voor woning 12.

Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

Gerrie
van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Correspondentie adres,
Roffert 7, 5811 AT Castenray

Kamervragen over
schimmelwoningen
SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft onlangs Kamervragen gesteld
over bijna veertig wijken met schimmelwoningen en achterstallig
onderhoud. De Venrayse wijk Brukske hoort hierbij.
De lijst kwam tot stand na een
inventarisatie bij SP-afdelingen.
Beckerman: “In al die wijken leven
mensen in ongezonde of onveilige
woningen. Opvallend veel kinderen
in die wijken gebruiken medicijnen
tegen astma. Ik vrees dat deze
inventarisatie het topje van de
ijsberg is. Ondanks verzoeken van
de bewoners doen de verhuurders in
deze wijken niks of te weinig. En dat
terwijl huurders wel elk jaar een
huurverhoging mogen ophoesten.
Ze worden keihard in de steek
gelaten.” Jan Hendriks, lijsttrekker
van SP Venray: “In Brukske heeft

Kantoor Venray

de SP in eerste instantie een blok
van tien straten onderzocht waarbij
in meer dan honderd huizen
sprake was van schimmelvorming.
70 procent van de mensen vindt
dat zij onvoldoende worden
geholpen door Wonen Limburg.
Inmiddels hebben enkele bewoners
zich verenigd in een actiegroep
tijdens een bijeenkomst van de SP.
Het onderzoeksgebied in Brukske is
uitgebreid met nog eens tien straten.
Na de gemeenteraadsverkiezingen
onderzoekt de actiegroep nog
enkele straten waarna verdere acties
zullen volgen.”

Natuurgebied in Castenray

Werkgroep buigt zich
over inrichting Diepeling
Dorpsraad Castenray is bezig met een werkgroep die zich gaat richten op de inrichting van De Diepeling, als
dit gebied rond 2022 klaar is. Al jaren is het bedrijf Teunesen hier bezig met zand- en grindwinning. Als de
werkzaamheden klaar zijn, wordt er een natuurgebied ontwikkeld.

LIV tevreden ondanks
minder bezoekers
De Landbouwdagen Intensieve Veehouderij vonden onlangs in
Evenementenhal Venray plaats. Volgens branchewebsite Varkens.nl
trokken de vorige edities meer bezoekers, maar de organisatie spreekt
over een ‘schoolvoorbeeld’.
Volgens organisatie Easyfairs
Evenementenhal werd deze editie
van de beurs door ruim 15.000
mensen bezocht. “De sector staat
onder druk, maar er heerst een
ongelofelijke strijdbaarheid om
het beste bij elkaar naar boven
te halen. Bezoekers gaven het
belang aan van LIV als onmisbaar
verzamelpunt voor de sector”,

zeggen organisatoren Natascha
Halbertsma en Judith Pelgrim.
De beurs kende 260 exposanten.
Daarnaast zette de organisatie dit
jaar meer in op kennisoverdracht.
De editie van 2017 trok nog ruim
17.000 bezoekers en die van 2016
19.000, stelt varkens.nl. Toch
spreekt de organisatie over “goede
resultaten in een krimpende sector.”

Over een paar jaar moet ontgrondingsgebied De Diepeling, gelegen op de grens tussen Castenray en
Tienray, een recreatief verbindingsgebied w
 orden tussen de Peel en het
Maasdal. Werkgroep Maasgaard is de
trekker van dit project. Castenray is
op dit moment bezig met het oprichten van een werkgroep die mee gaat
denken over de uiteindelijke inrichting van de waterplas. “Het duurt
nog een paar jaar tot het gebied
wordt opgeleverd, maar we willen

de komende jaren alvast gaan kijken wat er daar allemaal mogelijk
en gewenst is”, aldus Ties Dings van
dorpsraad Castenray. “We willen de
werkgroep zo breed mogelijk opzetten, met vertegenwoordigers van
Castenray en Klein-Oirlo en de dorpsraden, gemeente Venray en Horst,
en zandwinningsbedrijf Teunesen.”
Dings: “De grond moet natuurvriendelijk worden afgewerkt door Teunesen.
Daarna gaan we kijken wat we met
het gebied kunnen doen. Er zouden

bijvoorbeeld wandelpaden kunnen
komen of picknickplekken. Er is ook
gesproken over een mogelijke uitkijktoren.” Wie die inrichting gaat betalen
is nog niet duidelijk. “Gemeente en
provincie zouden kunnen bijdragen,
maar subsidies van bijvoorbeeld het
Prins Bernhard Cultuurfonds zou ook
kunnen. Maar voordat we subsidie aan
kunnen vragen, moeten we komen
met een goed plan. Het duurt nog een
hele tijd voor we daadwerkelijk aan de
slag kunnen.” (Foto: Rob Beckers)
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Eerste fase van start

Bomenbuurt Venray krijgt opfrisbeurt
Op initiatief van de bewoners wordt de Bomenbuurt in Venray de komende maanden aangepakt. Er komt nieuwe bestrating, nieuwe
parkeerplaatsen, groen en verlichting. Woensdag 14 maart vond de officiële starthandeling plaats door wethouder Ike Busser
(Samenwerking Venray). In september zouden de werkzaamheden van deze eerste fase afgerond moeten zijn.

De bewoners van de jaren 60-wijk
hebben al langer de wens om hun
leefomgeving aan te pakken. Het openbaar
gebied wordt daarom vernieuwd.
De gemeente gaat de bestrating
vervangen, nieuwe parkeerplaatsen
aanleggen, groen aanleggen en waar
nodig bomen rooien, de verlichting en
riolering vervangen en zal vooral de
verkeersdoorstroming verbeteren. Het
uiteindelijke straatbeeld komt er zo uit
te zien als dat van de aangrenzende
Oranjebuurt. Wethouder Ike Busser
verrichtte in aanwezigheid van de wijkraad
de openingshandeling. Hij verwijderde
één van de paaltjes die de doorgang
naar de Beukenstraat versperden. “Een
heugelijk feit”, noemde hij de start van de
reconstructie van de wijk. “We zijn er al
een heel aantal jaar over aan het praten
en nu is het eindelijk zo ver.” De eerste
fase van het plan bevat de Beukenstraat,
Lindenstraat, Meidoornstraat, Berkenstraat
en Wilgenstraat. Het uiteindelijke project
gaat twee jaar duren. In en rondom de
Bomenbuurt wordt de komende tijd flink
gewerkt. Bij de Zuidsingel worden nieuwe
flats gebouwd, verzorgingshuis Beukenrode
wordt verbouwd, er wordt gewerkt aan
nieuwbouw voor het politiebureau en de
rondweg in de aangrenzende wijk Brukske
wordt gereconstrueerd.

Zorgen over bomenkap

‘Oostrum moet
groen blijven’
Naar aanleiding van het kappen van zo’n acht bomen aan de
Vlasakker in Oostrum, maken dorpsbewoners zich zorgen over het
groene karakter van Oostrum. Tijdens de dorpsraadsvergadering van
dinsdag 13 maart uitten zij deze zorgen bij Rob Zanders, toezichthouder
op het gebied van groen en bomen van gemeente Venray.
Begin deze maand werden op
de Vlasakker in Oostrum zo’n acht
bomen gekapt. Bewoners hadden bij de gemeente geklaagd over
de bomen. Omdat er in de straat
genoeg draagvlak was voor de
kap van de bomen en omdat in de
buurt de verwelkingsziekte heerste
onder bomen, werden deze weggehaald. “Vanwege de ziektes die
de bomen mogelijk konden krijgen, was het beter om ze allemaal
weg te halen en opnieuw te beginnen”, aldus Zanders. Er werden vijf
nieuwe bomen gepland. Ook in de
straat Randenrade hebben bewoners
de gemeente verzocht om bomen
te kappen. Zij hadden last van de
bladeren en de bomen namen hun
zon weg. Hier waren de meningen van de straatbewoners uit-

eindelijk verdeeld over de kap en
besloot de gemeente onlangs de
bomen te laten staan. Hoewel de
straatbewoners op de Vlasakker blij
waren met het verwijderen van de
bomen, dachten andere inwoners
van Oostrum daar anders over, blijkt
tijdens de dorpsraadsvergadering.
“Vlasakker ziet er enigszins geamputeerd uit”, vindt één van hen. “Het
is belangrijk dat Oostrum wel een
beetje groen blijft.” De dorpsraad
en de bewoners vragen zich onder
andere af waarom het hele dorp
niet wordt meegenomen als er veel
bomen in een straat gekapt worden.
De dorpsraad gaat hierover, en over
de vraag of er in Oostrum niet plekken zijn waar juist bomen gepland in
plaats van gekapt kunnen worden, in
gesprek met gemeente Venray.

Fietsendief betrapt
Politie Venray heeft een 26-jarige inwoner van Venray op heterdaad
betrapt toen die een fiets wilde stelen.
De politie betrapte de
Venraynaar op woensdag 7 maart
rond 15.30 uur toen deze op het
Gouden Leeuwplein in Venray een
fiets wilde stelen.

“De 26 jarige verdachte heeft
een dagvaarding gekregen en mag
zich op een later tijdstip voor de
rechter verantwoorden”, aldus de
politie.

In verband met toenemende groei zijn wij
op zoek naar gemotiveerde medewerkers!
Wil jij verder als

Bankwerker,
frezer,
draadvonker
of engineer

m/v

Kom dan eens bij ons kijken!
Heb je geen ervaring, maar wel affiniteit met techniek
en een goede motivatie, dan hebben wij diverse
andere functies.
Solliciteren kan per email naar Jolanda Hermsen
j.hermsen@emdtooling.nl
De Hulst 24, 5807 EW Oostrum T +31 0478 55 65 55

www.emdtooling.nl
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Miel Spreeuwenberg

Mechatronic Machinery Starter van het jaar
Miel Spreeuwenberg van Mechatronic Machinery (M²) uit Ysselsteyn is deze week gekozen tot Starter van het
jaar 2017. De verkiezing is een initiatief van de gemeente Venray en Horst aan de Maas, Rabobank Horst Venray,
de Horster ondernemersvereniging en het Venrays Ondernemers Platform.

De in 2017 gekozen Starters van
het Kwartaal presenteerden hun
bedrijf en het publiek kon vervolgens
uit de vier kandidaten de winnaar
van het jaar kiezen. Behalve Miel
Spreeuwenberg waren ook Daan en
Wouter Verheijen van Vaktuinen,
Myrna van Rens van Danshuis Venray
en Thijs Wijnen en Sjaak Buyssen van
Imkerij Agro Bestuivingen kanshebbers
voor de titel.

Lokaal Venrays
initiatief
Mechatronica is een
combinatie van elektrotechniek,
werktuigbouwkunde en meet- en
regeltechniek. Door de combinatie van
machine en computerbesturing wordt
het proces efficiënter en nauwkeuriger.
Ook is Miel begonnen met een CNC
draaibank, om onderdelen te kunnen
vervaardigen. Al snel na de start van

zijn bedrijf kwamen er ook steeds
meer tekenprojecten bij. Met de
aanschaf van 3D-cad tekensoftware
kon hij ook deze klussen aannemen.
Sinds deze week print er ook een
3D-printer non-stop bij hem.
Starter van het Kwartaal was
een lokaal Venrays initiatief. Met het
samenvoegen van de diverse
Rabobanken kregen kandidaten
uit deze regio daarmee ook een
kans om mee te doen. Vanaf
2018 heeft de gemeente Horst
aan de Maas zich aangesloten bij
dit initiatief. De genomineerden
voor de kwartaalverkiezing gaan
in gesprek met de wethouders
en vertegenwoordigers van de
ondernemers uit beide gemeenten
en de Rabobank. Ook dit jaar werd
de verkiezing gecombineerd met
het televisieprogramma het Venrays
Ondernemers Café en Bedrijf aan Tafel
van Peel en Maas TV.

Change Venray
Winnaar Miel Spreeuwenberg met de wethouders en andere deelnemers

Kom jij werken bij het
leukste uitje van Limburg?

Romy Arts
genomineerd voor
Coiffure Award
Romy Arts van kapsalon Change Venray is genomineerd voor de
Coiffure Awards, een haarmode-fotografiewedstrijd voor creatieve kappers in Nederland. Haarstylisten uit het hele land kunnen een fotoserie
van vier foto’s insturen.

Wij zoeken:

• Horecamedewerkers (v.a. 15 jaar)
voor in de bediening, keuken en afwas
• Assistent locatiehoofd horeca (fulltime/parttime)
• Medewerker Evenementen & Activiteiten (32-40 uur)
• Schoonmakers
- Mooiste werk- en pauzeplek - Leuke collega’s Uren en planning in overleg - Werkuren overdag

kijk voor meer info op www.kasteeltuinen.nl

Romy deed dit jaar voor het eerst
mee aan de wedstrijd. De Coiffure
Award sprak haar erg aan vanwege al
dat moois dat er gemaakt wordt.

Altijd spannend
“Meedoen aan een wedstrijd is
altijd spannend. De voorbereidingen
geven energie maar brengen ook
spanning met zich mee, want je weet
nooit vooraf of je wel genomineerd
bent voor de grote finale”, aldus de

haarstyliste. Door de aanmoediging
van Romy’s team, onder leiding van
awardwinnaar en saloneigenaresse
Kim Vermeulen, heeft ze de kans
gepakt. Ze is trots op het resultaat en
de nominatie. Romy is genomineerd
in de categorie Consumer Award,
waarvoor zij publieksstemmen mag
verzamelen. “De beelden laten zien
waar Romy Arts goed in is: prachtige
coupes, van inspiratie tot creatie”,
aldus Change Venray.
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Inther en Brocacef verdelen grond voor
uitbreidingen
Gemeente Venray heeft de grond die op bedrijventerrein De Hulst II tussen Inther en Brocacef lag, tussen de
twee bedrijven verdeeld. Dat maakte de gemeente maandag 12 maart bekend. Farmaceut Brocacef en system
integrator Inther kunnen zo beide uitbreiden.

Gedeputeerde Beurskens en wethouder Loonen bij Brocacef (Foto: Paul Poels)

Fortissimo Real Estate koopt de
grond aan voor de vestiging van
Brocacef. De gemeente maakt deze
grond geschikt voor het bedrijventerrein. “Met deze grondtransactie
zijn beide bedrijven goed geholpen”,
zegt verantwoordelijk wethouder
Jan Loonen (CDA). “Fijn dat zij bereid
waren elkaar de ruimte te geven.
Zowel Inther als Brocacef kan hierdoor
de gewenste uitbreidingen realiseren.”
Brocacef Ziekenhuisfarmacie is
specialist in integrale farmaceutische
zorgverlening aan instellingen in de
gezondheidszorg. Duncan van Orsouw,
algemeen directeur: “We zijn blij en
trots dat we op deze plek in Venray
verder kunnen bouwen aan onze
ambitie. We zijn ruim 40 jaar geleden
in Venray begonnen als een ziekenhuisapotheek en inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf waar dagelijks
apothekers, apotheekassistenten en
medewerkers hard werken om tijdig geneesmiddelen te leveren aan
instellingen en apotheken. Om onze
ambities verder te kunnen vormgeven,
breiden we hier nu uit.”
Inther koopt het kavel voor een
toekomstige uitbreiding. Het nieuw
gebouwde Technology Assembly

Center langs de A73 wordt op dit
moment in gebruik genomen.
“Hoewel de huidige beschikbare
ruimtes stapsgewijs in gebruik worden genomen, is de huidige groei ver
boven de initiële verwachting”, zegt
Martijn Herder van Inther. “Om uitbreidingsbeperkingen in de toekomst te
voorkomen, hebben wij besloten om
een groot stuk van het aangrenzende
kavel te kopen. Hiermee ontstaat de
mogelijkheid om het huidige pand in
de toekomst met nog eens 50 procent
uit te breiden.”
Provincie Limburg en gemeente
Venray trokken samen op in dit project, dat volgens hen past bij de provinciale ambities: het versterken van
het logistieke cluster in Venlo-Venray.
Gedeputeerde Twan Beurskens.
“Met de uitbreiding van Brocacef
bevestigt Limburg haar reputatie als
provincie waar logistiek en hoogwaardige industrie hand in hand gaan.
Dat zo’n gerenommeerd bedrijf, ze zijn
marktleider in Nederland, zich langdurig verbindt aan de regio Venray
is goed voor de werkgelegenheid.
Verwacht wordt dat er op termijn
zo’n zestig hoogwaardige arbeidsplaatsen bijkomen.”

Workshopserie Schrijven voor je Leven

‘Creativiteit helpt gebeurtenissen
een plek te geven’
Karin Janssen is sinds 2006 actief als trainer en coach. Ze begeleidt onder andere mensen met stress- of
burn-outklachten, geeft schrijfworkshops en trainingen mindfulness en compassie. Eind maart start ze in samenwerking met Stichting Kanker in Beeld de workshopserie Schrijven voor je Leven, die plaatsvindt in Geijsteren.

Leven bij. Via kleine opdrachten worden deelnemers in vier bijeenkomsten uitgedaagd hun gedachten op
papier te zetten. “Het doel is om stil
te staan bij wat er is gebeurd en wat
kanker betekent voor je leven”, legt
Janssen uit. “Ook is er aandacht voor
het nu en voor jezelf staan. Zo kom
je automatisch bij je eigen kracht uit
en wat er voor jou echt toe doet in je
leven. Schrijven helpt bij het ordenen
van je gedachten, het werkt verhel-

derend. Mensen hoeven overigens
geen ervaring te hebben met schrijven. Het hoeft geen verhaal te worden. Ervaring leert dat er als vanzelf
iets op papier komt wat voor jou de
moeite waard is. Je hoeft dus helemaal niet creatief te zijn: plezier hebben in schrijven of nieuwsgierigheid
zijn naar wat schrijven je kan brengen
is voldoende.”
Kijk voor meer informatie op
www.kankerinbeeld.nl

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
2500 leibomen
op voorraad
wintergroen en
bladverliezend
scherpe prijzen
“Ik ben geïnteresseerd in de
veerkracht van mensen. Hoe kun je,
als je in lastig vaarwater zit, toch bij
jezelf blijven? ”, geeft Karin Janssen
(48) aan. Naast haar werk in de
geestelijke gezondheidszorg is ze
al ruim 10 jaar trainer en coach. Ze
begeleidt mensen individueel en
geeft trainingen in onder andere

inloophuizen voor mensen met kanker
en hun naasten. Ook organiseert
ze elke maand in Geijsteren een
schrijfcafé. Bij jezelf blijven is de
essentie van haar werk.
Omdat inzetten van je creativiteit
een goede manier kan zijn om
gebeurtenissen te verwerken en
een plek te geven, werkt ze samen

met Stichting Kanker in Beeld.
Deze stichting stimuleert creatieve
expressie voor mensen die zelf of als
naaste betrokken zijn bij kanker door
middel van zang in de koren Zingen
voor je Leven, door theateroefeningen
in Spelen voor je Leven en de ateliers
Beelden voor je Leven.
Daar komt nu de Schrijven voor je

’s
rtendesia
Hoch
illen soorten
vers

€ 2.95 per stuk

Pootaardappelen,
zaden en plantluizen

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Geef ook uw mening

facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Bespreking poll week 10

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties,
flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de kast
om er maar voor te zorgen dat de inwoners van Venray op 21 maart op hen
stemmen. Er zijn stemwijzers die het ons makkelijker moeten maken om een
keuze te maken en wie het aandurft worstelt zich door de zes verkiezingsprogramma’s heen. Je wilt er namelijk wel voor zorgen dat jouw stem naar
de juiste partij gaat. Want, roept de politiek, jouw stem telt. Er wordt geluisterd naar wat het volk wil en waar ze juist op tegen is. Jouw mening wordt

gewaardeerd en meegenomen in de plannen, beloven de partijen.
Daar is 78,9 procent van de stemmers op onze Facebook-poll het mee
eens: zij vinden inderdaad dat hun stem gehoord wordt. Ruim één op de
vijf stemmers, 21,1 procent, ziet dat echter niet zo. Zij denken dat het vooral
verkiezingspraat is. Loze beloften die, zodra de coalitie is gevormd, al weer
vergeten zijn. Nu kom je ze op welke buurtvergadering tegen, maar na de
verkiezingen verdwijnen de partijleden weer langzaam naar de achtergrond.
Dan kun je roepen wat je wilt, maar wordt er toch niet geluisterd.

Ik ga stemmen

eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het kan bijna niemand ontgaan zijn: op woensdag 21 maart mogen we
weer naar de stembussen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor
een referendum over de sleepwet. Gemeente Venray heeft een aantal stappen genomen om te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk komen stemmen.
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen loopt namelijk al jaren terug.
Logisch, veel mensen gaan niet meer stemmen. Zij hebben het gevoel
dat hun stem er niet toe doet. Over het referendum heeft de overheid toch al
bepaald wat ze ermee willen gaan doen en de gemeenteraad volgt ook vooral

landelijke politieke lijnen. Sommige mensen denken de lokale partijen niet
goed genoeg te kennen of vinden ze te veel op elkaar lijken.
Daarentegen zijn er mensen die stemmen als een groot voorrecht zien en
geen enkele kans onbenut laten om hun stem te laten horen. En als er één
verkiezing is waarbij je echt direct invloed hebt op wat er in je straat of wijk
gebeurt, dan zijn het de gemeenteraadsverkiezingen wel. Daar maak je echt
het verschil.
Ik ga stemmen. Wat vindt u?

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Ik geloof omdat jij gelooft
“…een niet-aflatende drang van de bestuurlijke en politieke elite om
de gemeentelijke dienstverlening voor de burger te ‘optimaliseren.
Alles moet zoveel mogelijk bedrijfsmatig en efficiënt. De burger geeft
daardoor helemaal geen vorm meer aan zijn eigen buurt en wijk.”
“…eigenwijze burgers worden
in door de gevestigde bestuurlijke
elite gedomineerde beleidsprocessen ingekapseld” (volgens de directeur van het sociaal en cultureel
Planbureau in het boek Gemeente
in de genen 2018) En dat is precies
hoe het gaat in Venray en vooral
in de wijken. Een dorp kan een
vuist maken, een wijk bijna niet.
Een wijk vormt met de andere wij-

ken het dorp Venray. Te groot om een
vuist te maken, te veel verschillende
belangen, te divers, te veel maatschappelijke problematiek, weinig
gemeenschapsgevoel. Toch praten
de politiek en het bestuur over zelfsturing en burgerparticipatie. Maar
erover praten, is niet hetzelfde als het
uitdragen en faciliteren. Voor zelfsturing en participatie is vertrouwen
nodig vanuit een geloof in zelfsturing.

Enkele jaren geleden waren er mensen in de gemeentelijke organisatie die dat hadden en ontstonden er
goede gesprekken en bevlogenheid
met elkaar. Die bevlogenheid en de
visies zijn er niet meer. In het huidige
coalitieakkoord van de drie partijen,
CDA, D66 en Samenwerking Venray
wordt gesproken over het streven
om de warme jas te behouden. Maar
vele inwoners krijgen juist een koude
douche omdat bestuur en politiek
zich verschuilen achter beleid, wetten en regels. Je werkt als bestuurder en organisatie de burger juist in
zo’n grote mate tegen dat de burger

de moed opgeeft en gefrustreerd
achter blijft. Als je zelf niet bevlogen
bent en een visie hebt, waar kan een
burger dan voor kiezen? Nu leeft de
burger op een manier van reageren
op. Op alles wat in zijn omgeving
gebeurt buiten hem of haar om. Was
het niet de bedoeling dat de burger
mee vormgeeft aan zijn omgeving
en initiatief toont? Er moet blijvend
geïnvesteerd worden in de burger.
Daar ligt de verantwoordelijkheid.
Als ik ga stemmen op 21 maart, dan
stem ik op iemand met dat geloof.
Anita Ebbing,
Everestlaan, Venray

Geldig t/m 20-03-2018
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Deze column is niet
geschreven vanuit mijn
luxe stulpje te Venray, maar
vanaf de Golan-hoogte in
Israël, een plek waar ik met
enige regelmaat kom. Lekker
er even tussenuit, de kop
leegmaken. Op dit moment
28 graden in het zonnetje,
hele wat anders dan de -8
van vorige week in Limburg.
Toch kom ik nooit helemaal
los van m’n eigen landje als ik
op vakantie ben, is mijn
ervaring. Er zijn altijd wel
situaties of ontmoetingen die
mij even terug slingeren naar
Nederland. Zoals twee dagen
geleden, toen ik een
hoogbejaarde oorlogsveteraan
ontmoette, voor de tweede
keer, in Tel Aviv. Hij kwam na
de oorlog op een Duits
cargoschip te werken,
onder leiding van een
Nederlandse kapitein, van wie
hij een indrukwekkende lijst
Nederlandse scheldwoorden
leerde en ook allemaal
onthouden had. Of de
restauranteigenaar in Yaffo,
die om de paar jaar naar
Nederland komt en zo dol is op
de benoemde worsten van de
Hollandse Eenheidsprijzen
Maatschappij Amsterdam,
maar deze uitsluitend ’s nachts
eet, als niemand het ziet, want
de wordt is immers niet kosher.
Ja, mooie mensen en
situaties in Israël. Voor nu
genieten geblazen, maar
volgende week zie ik ons eigen
Jerusalem weer. Er gaat toch
niets boven je eigen stekkie en
boerenkool met uitgebakken
vet-spek. Vanuit het heilige
land een hartelijke groet,
vrede zij met u!
Maarten
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en zo 11

GEPLUKT Martijn Arts
tijdens het uitgaan in Zeilberg,
waar Monique vandaan komt. Van
2001 tot 2006 woonden ze samen
in Asten. “Dat was heel leuk, maar
we hadden allebei niet zo veel
binding daar.” Daarom besloten ze
één jaar na hun huwelijk in 2005
weer in Ysselsteyn te gaan wonen.
Inmiddels is het stel 12,5 jaar
getrouwd en hebben ze samen drie
kinderen: Myrthe (7), Julian (5) en
Marlijn (1). Martijn geniet met volle
teugen van zijn gezin. “Alle kleine
dingen, daar krijg ik heel veel
energie van.”
Samen met Monique had
Martijn tot september vorig jaar een
kinderopvang. “Doordat de regels
voor kinderopvangen steeds strenger
zijn geworden, werd het voor ons
ook steeds moeilijker. Daarom
hebben we ervoor gekozen om onze
opvang op laten gaan in een grotere
organisatie, waar Monique nu nog
steeds werkzaam is.” Martijn werkt
zelf inmiddels in Eindhoven als
manager communicatie. “Daar heb
ik veel ambitie in, dus ik hoop in
de toekomst misschien nog wat
hogerop te komen.”

‘Het dorp leefbaar
houden’

Hij is geboren en getogen in Ysselsteyn en woont daar nu, na een tijdelijke uitwijking naar Asten, weer met zijn vrouw en drie kinderen. Hij is volop
actief in het dorp en is onder andere de voorzitter van het Dorpsforum Ysselsteyn. Deze week wordt Martijn Arts (37) geplukt.
Martijn groeide op in een boerderij
in Ysselsteyn als jongste in een gezin
van vijf. Samen met zijn oudere broer
en zus had hij een fijne jeugd. “Op de
boerderij hadden we veel ruimte om
buiten te spelen met vriendjes. En
natuurlijk moest er af en toe meege-

holpen worden.” Aan het einde van
zijn basisschooltijd begon Martijn met
handboogschieten. Hij bleek talent te
hebben en schopte het tot het
Nederlands team. Tijdens zijn carrière
schoot hij op meerdere Europese
wedstrijden, WK’s en een EK.

PUZZEL

“Daarmee ben ik onder andere in
Thailand, Tsjechië, Duitsland en
Zweden geweest.”
Inmiddels had Martijn zijn vwodiploma gehaald en zijn tijd op het
Raayland College achter zich gelaten.
“Ik ben hbo communicatie gaan
studeren, bij Fontys in Eindhoven.”
Ook dat ging voortvarend. “Aan het
einde van mijn opleiding, toen ik ook
werk ging zoeken, heb ik besloten om
te stoppen met handboogschieten.

Ik had de overstap van junioren naar
senioren gemaakt en als ik daar de
top weer wilde halen, moest er nog
een tandje bij. Daar had ik geen tijd
meer voor, dus ik stopte als actief
lid.” Hij is wel nog steeds lid van de
handboogvereniging in Ysselsteyn,
maar hij schiet niet meer veel.

Terug naar Ysselsteyn
Martijn ontmoette zijn vrouw
Monique zo’n twintig jaar geleden

Eén van zijn favoriete
bezigheden is het voorzitterschap
bij het Dorpsforum Ysselsteyn.
“Daar hebben ze me ruim drie jaar
geleden voor gevraagd, na een
brainstormsessie over hoe het verder
moest met de dorpsraad.” Martijn
zet zich met plezier in voor zijn dorp.
“Het is heel leuk om samen goede
initiatieven mogelijk te maken
om het dorp leefbaar te houden,
waarbij iedereen de kans krijgt om
mee te doen. Het forum bestaat uit
allerlei verschillende commissies
en werkgroepen. In totaal zijn zo’n
tachtig vrijwilligers bezig om allemaal
iets kleins bij te dragen. Als dan blijkt
dat er samen erg veel gebeurt, dan is
dat heel mooi om te zien.”

Venray

Sudoku

Venray

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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Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray:

‘Mensen weten niet dat de gemeente
Venray een matig leefklimaat heeft’
Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray maak zich zorgen. Onder andere het Longfonds stelt dat het
leefklimaat in de gemeente Venray matig, maar veel van haar inwoners zijn hier niet van op de hoogte.
De politiek heeft haar verantwoordelijkheid laten liggen, stelt de werkgroep. Met het oog op de komende
gemeenteraadsverkiezingen roept zij alle Venraynaren op goed na te denken over hun gezondheid en
hun stem.
Begin dit jaar vonden verschillende werkgroepen uit de gemeente
Venray elkaar in hun gezamenlijke
zorgen over het leefklimaat in Venray.
“Meerdere hoeken van de gemeente
hebben overlast van geur en fijnstof”, leggen woordvoerders van de
werkgroep Gezond Leefmilieu Venray
(GLV) Peter Gommans en Jos Spanings
uit Oirlo uit. Zelf zijn ze samen vanaf
2012 met de ondernemer, buurtbewoners en Wageningen University
& Research bezig om de overlast in
hun eigen woonomgeving te verminderen. “Met de ondernemer zijn we
altijd in goed overleg”, stelt Gommans.
“Maar we voelen ons niet serieus
genomen door de gemeente.”

Fijnstof is schadelijk
voor gezondheid
De werkgroep wil vooral alle mensen in Venray ervan bewust maken
dat het leefklimaat in de gemeente
niet goed is. Onderzoek van het
Longfonds en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
laat zien dat het leefklimaat in de

hele gemeente matig is en in sommige gedeeltes zelfs slecht. “Wij denken dat maar weinig mensen in de
gemeente dit weet”, stelt Gommans.
“Wetenschappelijk is aangetoond dat
uitstoot van fijnstof schadelijk is voor
de volksgezondheid Mensen kunnen
wel ruiken dat het op sommige plekken stinkt, maar fijnstof merk je niet.”
In die onwetendheid wil GLV verandering brengen.

Coalitie neemt geen
verantwoordelijkheid
Oorzaak van stankoverlast
en fijnstof zijn onder andere de
vele veehouderijbedrijven in de
gemeente. “Het probleem zit niet bij
de welwillende ondernemers”, stelt
Spanings. “Het is ook zeker niet de
enige veroorzaker van de overlast,
ook onder andere de A73 zorgt voor
veel fijnstof. De verantwoordelijkheid
ligt echter bij de gemeente.
De huidige coalitie heeft de afgelopen
jaren haar verantwoordelijkheid
niet genomen en toegestaan dat
veehouderijbedrijven steeds verder

mogen uitbreiden. Het aantal dieren
en de uitstoot zijn de laatste jaren
alleen maar toegenomen.” Gommans
gaat verder: “De Venrayse politiek zou
juist hier kansen moeten pakken om
landelijk een voorbeeld te zijn voor
het realiseren van een voldoende tot
goed leefklimaat in combinatie met
een verantwoorde veehouderij.”
Ook met de onlangs vastgestelde
Visie Veehouderij voorspelt de
werkgroep weinig verandering in het
leefklimaat. Gommans: “Als dit de
basis is om op afzienbare termijn de
overlast en uitstoot te verminderen,
dan houden we ons hart vast.
De gemeente stelt wel wat kaders,
maar de effecten van fijnstof en
endotoxine zijn nog niet meegenomen
in de visie. Dat is voor de ondernemers
ook vervelend. Zij moeten zich nu
aanpassen en dan over drie jaar, als de
Omgevingswet wordt vastgesteld, nog
een keer.”
Niet alleen de politiek, maar ook
de inwoners zelf kunnen hun verantwoordelijkheid nemen, stelt werkgroep Gezond Leefmilieu Venray.
Gommans: “Als de volksgezondheid

volgens jou van belang is, verdiep je
dan in de verschillende partijen en
stem op een partij die zich ook inzet
voor deze gezondheid. We hebben als

werkgroep geen politieke kleur, maar
we willen vooral dat mensen gaan
stemmen en nadenken over op welke
partij ze dat doen.”

Wat vinden de Venrayse
politieke partijen?
In de stemwijzer van Omroep Venray, Burgers van Venray en
MijnVenray.nl is de mening gevraagd van alle politieke partijen over het
plaatsen van meetpunten voor onder andere luchtkwaliteit in de gemeente.
Stelling: De gemeente moet een netwerk van meetpunten voor het
constant meten van lucht- en grondwaterkwaliteit inrichten.
CDA: oneens
“Metingen zijn een goede zaak, maar dat wordt al gedaan door het Rijk en
het waterschap.”
VVD: oneens
“Niet zonder meer. Meten is instrumenteel en volgt dus op beleidskeuze.”
Samenwerking Venray: oneens
“Er zijn al meetpunten. Monitoring is van belang, maar een nieuw eigen
netwerk is kostbaar en kan pas na vele jaren iets.”
D66: eens
“Het is belangrijk dat er in de regio, samen met de provincie, meer
meetpunten komen om niet op basis van berekeningen, maar op basis van
metingen beleid uit te zetten.”
SP: eens
“In samenwerking met provincie en waterschap.”
PvdA: eens
“Meten is tenslotte weten.”
VENRAY Lokaal: eens
Bron: www.venraystemt.nl

Oproep burgemeester

Gemeente hoopt op hoger opkomst
percentage bij verkiezingen
Vier jaar geleden kwam maar net meer dan de helft van de stemgerechtigde inwoners opdagen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar hoopt de burgemeester op een hogere opkomst. Hij heeft daarvoor een
aantal maatregelen genomen.

Buurgemeenten scoren qua
opkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld ook iets hoger.
Vooral in de jaren 80 en 90 werd daar
met een gemiddelde opkomst van
zo’n 70 procent (en uitschieters van
meer dan 80 procent opkomst, zoals in
1986 in Maasbree en Boxmeer) meer
waarde gehecht aan een gang naar
de stembus. Ook de laatste jaren zien
we in buurgemeenten als Horst aan
de Maas, Peel en maas, Boxmeer en
Deurne een dalende lijn in opkomst. In
Horst aan de Maas verscheen in 2014
nog 54,4 procent, in Peel en Maas
50,2 procent.

Persoonlijke brief
aan inwoners

In 2014 kwam slechts 52,2 procent
van de kiezers naar de stembus. De
keer daarvoor, rondom de herindeling
van de gemeente, was dit zelfs nog

minder: 44,7 procent. De jaren
daarvoor was de opkomst wat hoger,
maar al sinds de jaren 80 schommelt
het rond de 60 procent. Voor de

Tweede Kamerverkiezingen is het
animo doorgaans hoger. In 2017 ging
ruim 80 procent naar de stembus, in
2012 nog bijna driekwart.

Burgemeester Hans Gilissen en de
gemeente Venray hebben nu ingezet op het verhogen van de opkomst.
In een brief aan de inwoners van
Venray stelt burgemeester Gilissen
waarom hij stemmen zo belangrijk
vindt. “Het is de kern van onze lokale
democratie: we bepalen samen hoe
de gemeenteraad eruit ziet. Het is de
gemeenteraad die het College van
Burgemeester en Wethouders controleert en aanstuurt. Er rust een zware
verantwoordelijkheid op de schouders van raadsleden. Vaak krijgen zij

uit alle hoeken van de samenleving
ferme kritiek te verduren. Politiek is
immers vaak moeilijke keuzes maken
en er bestaan nou eenmaal bijna geen
keuzes die door iedereen worden
gesteund. Soms moeten er zelfs impopulaire besluiten worden genomen.
Alleen al dáárom is het belangrijk dat
we met zoveel mogelijk kiezers meebeslissen over de personen aan wie
we deze moeilijke taak toevertrouwen.”

Drie debatten
in Venray
Naast de brief heeft de gemeente
dit keer meer acties ondernomen
om de opkomst te bevorderen. Zo
heeft ze de verkiezingsborden dit jaar
digitaal geprint om ze overzichtelijker
en netjes te houden. In diverse media
besteedt de gemeente aan de hand
van verkiezingsbijlages of berichten
aandacht aan de verkiezingen.
Ook faciliteert ze drie debatten. In
een filmpje op Facebook legt de
burgemeester ook nog uit waarom
stemmen belangrijk is. De sociale
media werden vier jaar geleden ook
al ingezet maar toen wel in mindere
mate, aldus een woordvoerder van
gemeente Venray.
(Beeld: Screenshot filmpje gemeente Venray)
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Basisschoolleerlingen in debat
Als het aan de basisschoolleerlingen uit Venray ligt, dan gaat de gemeente ieder jaar een paar
schoolzwemlessen aanbieden, het winkelcentrum kleiner maken, drugsoverlast beter aanpakken, vervoer naar
een andere middelbare school dan het Raayland College niet vergoeden en de dierenaantallen in de Venrayse
veehouderijen verminderen. Dat werd duidelijk tijdens het kinderdebat op vrijdag 9 maart.

naar een industrieterrein verhuizen.
Daar hebben minder mensen er last
en van en is er meer ruimte om te
parkeren.” Hoewel sommige scholen
vinden dat de gemeente hogere
straffen uit zou moeten delen en
bijvoorbeeld meer camerabewaking
in zou moeten zetten, is Rick van
de Petrus Banden School het
hier als enige niet mee eens.
“De gemeente doet al genoeg”, stelt
hij. “Scholen zouden zelf meer kunnen
doen, bijvoorbeeld voorlichting.” Meer
cameratoezicht ziet hij in verband met
privacy niet zitten.

‘Kosten vervoer naar
Metameer voor
rekening ouders’

Voor de vijfde keer organiseerde
gemeente Venray het kinderdebat,
waarbij kinderen van de Venrayse
basisscholen met elkaar in discussie
gaan over politieke thema’s. Iedere
school wordt bijgestaan door een
coach uit één van de politieke partijen.
Het debat werd voorgezeten door burgemeester Hans Gilissen.

‘Zwemlessen
belangrijk’
Is het de taak van de gemeente
om ieder jaar een paar schoolzwemlessen aan te bieden? De meerderheid van de basisschoolteams
vindt van wel. “Ik ken iemand die
een keer bijna verdronken is”, stelt
Jorn van basisschool EigenWijs uit
Oirlo. “Zwemveiligheid is dus heel
belangrijk.” Ook Lisanne van de
Montessorischool uit Venray vindt dat
de gemeente hierin moet bijdragen.
“Sommige ouders kunnen zwemles niet betalen’, stelt zij. Basisschool
Coninxhof uit Venray vindt die veiligheid ook heel belangrijk. “We wonen
in een waterrijk land”, aldus Jasmijn.
Tegenstanders vinden zwemlessen bekostigen niet de taak van de
gemeente, maar van de ouders.
“De verantwoordelijkheid ligt bij
de ouders”, vindt Merel van basisschool De Meulebeek uit Oostrum.
“Maar ouders die het niet kunnen
betalen, zouden wel een vergoeding
moeten krijgen.” Zara van basisschool
De Keg uit Venray wijst daarnaast
op de werkdruk van de leraren.
“Schoolzwemmen gaat weer van de

lestijden op school af en de leraren
staan al heel erg onder druk.”

‘Winkelcentrum
kan kleiner’
Dat gemeente Venray het winkelcentrum van Venray kleiner en compacter wil maken, was al bekend. De
meerderheid van de kinderen van
de Venrayse basisscholen zijn het
op dit punt met de gemeente eens.
“Kleiner is gezellig. Dus dan komen er
meer mensen”, redeneert Jasper van
de Petrus Banden School uit Venray.
Josette van basisschool De Meulebeek
ziet ook geen problemen in een kleiner winkelcentrum. “Dat moet kunnen, alles wordt tegenwoordig toch
online gekocht. En in de vrijgekomen panden kun je weer woningen
maken.” Tegenstanders van het plan
zijn vooral bang dat er straks niemand
meer in Venray wil komen winkelen.
“En als mensen verder moeten gaan
rijden voor een winkelcentrum, vervuil
je ook weer het milieu”, stelt Pleun
van basisschool St. Oda uit Ysselsteyn.
Tim van basisschool EigenWijs uit Oirlo
gaat nog een stapje verder. “Dat plan
van Jan Loonen (wethouder, red.) kan
de prullenbak in. Het is helemaal niet
nodig om het winkelcentrum nog
kleiner te maken, want de leegstand
loopt al terug.”

Venray aan te pakken, oordelen de
kinderen bijna unaniem. Sjors van
basisschool Coninxhof vertelt dat hij
bij het spelen in de speeltuin wel
eens zakjes met drugs gevonden
heeft. “Dat is gevaarlijk, daar zou de
gemeente wat aan moeten doen”,
stelt hij. Nora, van basisschool De Keg,
heeft zelf nooit drugsoverlast ervaren,
maar sprak wel met iemand die dicht
bij een coffeeshop woont. “In de
zomer kan die persoon het raam niet
openzetten vanwege de stank. En in
de buurt is parkeeroverlast.” Sten van
basisschool De Lier uit Merselo komt
met een oplossing. “Misschien moet
de coffeeshop van de Henseniusstraat

Leerlingen die naar de middelbare
school Metameer in Boxmeer willen,
hoeven niet op een reisvergoeding
van gemeente Venray te rekenen,
vinden de basisschoolleerlingen.
Rayan van basisschool De Bongerd uit
Venray: “Dat geld kan beter besteed
worden om het Raayland College aantrekkelijker te maken, zodat leerlingen
niet naar Metameer meer hoeven te
gaan.” Veel basisscholen vinden dat
kinderen die kiezen om in Boxmeer
naar school te gaan, best gewoon
kunnen fietsen. “Eventuele treinkosten moeten ouders zelf betalen, want
zij kiezen voor die school. Wij zeggen: gewoon op de fiets gaan en een
beetje doortrappen!”. Tegenstanders
wijzen op het feit dat niet alle kinderen zo’n verre afstand kunnen fietsen.
“En alle kinderen hebben het recht om
naar een school te gaan die zij willen”, vindt Guusje van De Meulebeek.
“Ook als ouders geen geld hebben
voor de trein.”

‘Drugsoverlast
aanpakken’
De gemeente doet nog niet
genoeg om de drugsoverlast in

Deze week
in jouw
brievenbus

KIES JIJ VOOR VENRAY?
KIES VENRAY LOKAAL!
www.venraylokaal.nl

LIJST 7

‘Minder varkens
en kippen’
Hoewel de Venrayse politieke
partijen nog geen overeenstemming
hebben bereikt over het wel of niet
inperken van dieraantallen, lijken de
basisschoolleerlingen uit de gemeente
duidelijk te kiezen voor minder
varkens en kippen in de gemeente.
Quin van basisschool De Klimboom
uit Venray: “Er zit een stofje in de
poep van die dieren die slecht is
voor de ozonlaag.” Mohammed van
De Keg uit Venray vult aan: “Al die
dieren zijn ook niet goed voor onze
gezondheid en voor die van de dieren
zelf.” “We hebben hier 4 miljoen
kippen en 600.000 varkens. Al die
dieren poepen en plassen en dat
is slecht voor onze gezondheid.
We hebben last van fijnstof, stank en
geluidsoverlast”, aldus Vince van de
Venrayse basisschool De Hommel.
Judith van basisschool Coninxhof is
het hier niet mee eens. “Als er minder
dieren komen, gaan boeren minder
verdienen. Wel vind ik dat bedrijven
schoner moeten worden.” Dominique
van De Bongerd vult aan: “We hebben
hier al de schoonste kippenboerderij.”
Ook Lola van basisschool St. Anna
uit Blitterswijck vindt dat boeren
hun geld moeten kunnen blijven
verdienen.

Beste debater en
beste school
Aan het eind van de ochtend won
Rayan van basisschool De Bongerd
uit Venray de titel ‘beste debater’.
Beste school werd EigenWijs uit Oirlo.
“Ieder jaar neemt het niveau weer
toe”, stelde jurylid en wethouder
Martijn van der Putten.
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Politieke partijen Venray in debat

Stelling 1

Stelling 2

Stelling 3

Stelling 4

Werken zonder loon Huisvesting
Voorbeeldgemeente
in de bijstand:
arbeidsmigranten:
als het gaat over
een goede oplossing? groot- of kleinschalig? het sociaal domein

In Venray
kosten beslissingen
te veel tijd

Werken zonder loon helpt mensen niet
uit de armoede en verdringt banen. Dat
stelde vakbond FNV tijdens het door haar
georganiseerde verkiezingsdebat op
woensdag 7 maart. De lijsttrekkers van SP,
PvdA en Venray Lokaal zijn het eens met
deze stelling. CDA, D66, Samenwerking
Venray en VVD zien juist wel voordelen aan
werken zonder loon, mits dit tijdelijk is.

De gemeenteraad werd tijdens de
laatste debatronde van het Venray Kiestdebat op dinsdag 13 maart zelf onderwerp
van discussie: duren beslissingen, zoals die
rondom het compacte centrum, de Leunse
rotonde of het winkelcentrum Brukske te
lang?

Eén van de maatregelen uit de
participatiewet houdt in dat mensen die
zonder baan komen te zitten, gestimuleerd
worden om onbetaald werk te verrichten en zo
werkervaring op te doen. Ook kan de gemeente
vragen om een tegenprestatie in de vorm van
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in ruil voor een
uitkering. Geen goede zaak, vindt het FNV. Zij
stelt onder andere dat werken zonder loon
vaste banen verdringt.

‘Behouden van
een werkritme’
PvdA, SP en Venray Lokaal spreken zich
tijdens het debat uit tegen werken zonder loon.
Je kunt mensen alleen uit de armoede helpen
met een betaalde baan, stellen de partijen.
SP-lijsttrekker Hendriks: “Onbetaald werken kan
alleen met een baangarantie.”
CDA geeft aan dat werken zonder loon
soms noodzakelijk is. “Idealiter krijgt iedereen
die werkt, salaris. Maar dat gaat niet altijd.
Als mensen in de bijstand wel kunnen werken
zonder loon, dan participeren ze in ieder geval
in de samenleving.” Ook Samenwerking Venray
stelt dat werken zonder loon kan helpen bij
het krijgen van een wel betaalde baan. “Ook
vrijwilligers kunnen heel zinvol werk doen”,
vindt Martin Leenders. D66 wijst op het
belang van het behouden van een werkritme.
“Daar kan werken zonder loon bij helpen”,
aldus lijsttrekker Daan Janssen. “Wij zijn voor
experimenteren met dit soort werk. Maar de
duur moet zo kort mogelijk zijn.”
Een verplichte tegenprestatie (zoals
vrijwilligerswerk) als je in de bijstand komt, is
alleen voor CDA en VVD een optie. PvdA, SP,
Venray Lokaal, D66 en Samenwerking Venray
stemmen tegen.

(Foto’s: Paul Poels)

Dat de arbeidsmigranten in Venray
fatsoenlijke huisvesting verdienen, daar zijn
alle politieke partijen het wel over eens.
Maar moet dat grootschalig of kleinschalig
kunnen? Coalitiepartijen CDA en D66 vinden
dat grootschalige huisvesting soms mogelijk
moet zijn, de overige partijen zijn hier fel op
tegen. De lijsttrekkers van de Venrayse
politieke partijen gingen hierover woensdag
7 maart in discussie tijdens het FNV-debat.
Samenwerking Venray geeft aan voor
kleinschalige huisvesting te zijn. Martin
Leenders: “Als er een grootschalig initiatief
komt dat breed gedragen wordt door de
samenleving, dan kunnen we daar over
meedenken. Maar tot nu toe worden die
initiatieven niet breed gedragen.” VVDlijsttrekker Harrie van Oosthout pleit ook voor
kleinschalige opvang, net als SP’er Jan Hendriks.
“Er zijn de laatste tijd al zoveel initiatieven voor
grootschalige huisvesting afgewezen: men wil
het gewoon niet”, stelt Hendriks.

‘Stelling durven nemen’
CDA-lijsttrekker Jan Loonen sluit
grootschalige opties niet uit. “We moeten
plekken vinden die gedragen worden door
de samenleving.” Voor PvdA is grootschalige
huisvesting voor arbeidsmigranten ook
nog altijd een optie. “Als partij moet je
stelling durven nemen, ook als het gaat om
impopulaire beslissingen”, verwijst hij naar het
plan voor huisvesting van arbeidsmigranten
in de Oude Melkfabriek in Leunen was.
“Kleinschalige huisvesting is qua veiligheid
en handhaving moeilijker onder controle te
houden.” Kleinschalige opvang heeft voor
D66 de voorkeur. “Maar als dat niet lukt, dan
moeten we ook durven om de grootschalige
initiatieven wel te ondersteunen”, aldus Daan
Janssen.
D66 is voor meer handhaving, net als onder
andere SP en Samenwerking Venray. CDA en
Venray Lokaal zien het niet direct zitten om
meer te gaan handhaven, ook bij kleinschalige
huisvesting. Loonen: “Moeten we dan alle
woningen sluiten waar nu vijf mensen zitten in
plaats van de toegestane vier? Dan houden we
geen plekken meer over.” Carla Brugman vraagt
zich zelfs af of dit wel ethisch te verantwoorden
is. “Waarom moeten we extra handhaven als
het om normale woningen gaat? Omdat het
arbeidsmigranten zijn in plaats van gewone
gezinnen?”

Tijdens het Venray Kiestverkiezingsdebat van dinsdag 13 maart
waren alle partijen het er over eens dat het
een stap te ver gaat om Venray een
voorbeeldgemeente te noemen. De discussie
verplaatste zich daarna naar de toekomstige
uitdagingen in de zorg en hoe die in
de gaten te houden.
In een startdebat met CDA en PvdA brengt
lijsttrekker Carla Brugman van Venray Lokaal
meteen haar stokpaardje op tafel: de partij wil
een 24-uur per dag bereikbaar zorgloket en
een onafhankelijke ombudsman. Lijsttrekker
Jan Loonen van CDA, de partij die deze
raadsperiode ook de wethouder zorg leverde,
wijst naar tevredenheidsmetingen rondom de
zorg. “Daaruit blijkt dat we het goed doen. We
leveren de zorg die nodig is en blijven binnen
budgetten.” Hij noemt onder andere jeugdzorg
een aandachtspunt voor de toekomst.
PvdA-lijsttrekker Henk Bisschops
waarschuwt voor de taken die er de komende
jaren nog bij gaan komen voor de gemeente.
“Wat gaat dat kosten? We doen het nu goed,
maar dit budget is geen garantie voor de
toekomst. We mogen best tevreden zijn, maar
we moeten het zo goed mogelijk in de gaten
houden.”

‘Eigen bijdrage WMO
afschaffen’
In het vervolgdebat stelt lijsttrekker Jan
Hendriks van SP dat er een ‘Venlo-angst
syndroom’ bestaat over de decentralisaties
in de zorg: in Venlo werden budgetten ver
overschreden. “Daarom zijn we hier een beetje
te terughoudend. We moeten juist investeren
in mensen. Schaf de eigen bijdrage bij de
WMO af.” Daan Janssen van D66 wil vooral dat
de monitoring van het systeem voor de raad
beter wordt. Een eerder voorstel van de partij
werd deze raadsperiode niet aangenomen.
“De raad heeft een controlerende taak, die
kun je anders niet uitvoeren.” Martin Leenders
(Samenwerking Venray): “Heb je dan geen
vertrouwen in de wethouder? We hebben het in
Venray goed op de rails.”
De kijkers van het Omroep Venray-debat
geven online aan dat de discussie een nekaan-nekrace is tussen CDA en Venray Lokaal.
Hier komt geen duidelijke winnaar uit naar
voren.

SP-lijsttrekker Jan Hendriks snapt waarom
het volgens sommige burgers kan lijken alsof
beslissingen te lang duren. Maar hij geeft ook
aan dat het soms nodig is, ook in verband met
mogelijke inspreekprocedures. VVD-lijsttrekker
Harrie van Oosterhout vindt dat het soms niet
korter kan. “Je moet de tijd nemen die nodig
is. Al moet je bij een crisis wel snel kunnen
handelen.”

‘Democratie
mag de tijd nemen’
De andere partijen zijn het eigenlijk
allemaal met de eerste twee sprekers eens: er
moeten vooral doordachte besluiten genomen
worden. Venray Lokaal-frontvrouw Carla
Brugman: “Soms is uitstel juist goed. Kijk naar
de rotonde in Leunen. De dorpsraad heeft nu de
tijd gekregen om met een alternatief te komen.
De vergaderingen van de gemeenteraad duren
trouwens standaard veel te lang.”
D66-lijsttrekker Daan Janssen roemt de
keuze van de raad om de afgelopen periode
meer met stakeholders te gaan praten
om te komen tot gedragen besluiten. Jan
Loonen (CDA): “Er gebeurt al veel achter de
schermen. Als het maatschappelijk relevant
is, moeten we de tijd nemen om de belangen
af te wegen. De democratie mag de tijd
nemen.” Samenwerking Venray stelde wel
voor om mensen tussentijds te informeren
waar en waarom de gemeente ergens staat.
Venray Lokaal pleit ook voor transparantie.
Daar sluit Jan Hendriks (SP) zich bij aan:
“Bij maatschappelijk relevante projecten moet
je mensen vanaf het begin betrekken. Ga
van tevoren overleggen.” “Het is te makkelijk
om te zeggen dat we nu niet goed genoeg
communiceren”, vindt CDA’er Jan Loonen. “Vaak
vertraagt het belang van een persoon of een
groep het algemeen belang. Dan lukt het ons
niet goed genoeg om dat laatste voor het
voetlicht te brengen.” PvdA’er Henk Bisschops
stelt dat er al flinke slagen zijn gemaakt: als
voorbeeld noemt hij de dialoogavonden die de
raad hield in het kader van het subsidiebeleid.
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Gemeenteraadsverkiezingen Venray 2018

Verkiezingen 2014

2014-2018

Opkomstpercentage: 52,2 procent

Opgestapte bestuurders: 2 van de 4 (50 procent)

Uitslag 2014

Wie ging er weg?

43.346

Kiesgerechtigden:
Ouder dan 50 jaar:
Niet-Westers:

ruim 34.900
54,2 procent
7,3 procent

Burgemeester:
Wethouders:

Hans Gilissen
Jan Loonen CDA
Anne Thielen CDA
Martijn van der Putten D66
Ike Busser Samenwerking Venray

Zetels:
Stemmen per zetel:

27
1.293

Coalitie (15 zetels):

CDA
D66
Samenwerking Venray

Oppositie (12 zetels):

VVD
SP
PvdA
PP2
Inventief

Verkiezingen 2018

Wie wil blijven?
Wethouders

• Hans Teunissen D66
Teunissen verliet in mei 2015 de gemeenteraad, omdat hij
aan de slag ging als gedeputeerde van provincie Limburg.
Martijn van der Putten volgde hem op als wethouder.
• Lucien Peeters CDA
In juni 2017 verliet Lucien Peeters plotseling om persoonlijke
redenen het College van B&W. Hij werd opgevolgd door
raadslid Anne Thielen.

ZETELVERDELING

FACTS

Inwoners:

Raadsleden

100%

81,5%

4 van de 4

22 van de 27

9

3

3

3

3

2

2

1

1

CDA

Samenwerking Venray

D66

SP

PP2

VVD

InVentief

PvdA

lijst Schellen

Niet herkiesbaar: Kamelya Ertürk en Arie Vullings CDA,
Esther Hoppenreijs D66, Ingeborg de Barbanson VVD en
Wim Schellen Fractie Schellen.

Stemwijzer helpt
bij keuze

Opgestapte raadsleden: 2 van de 27
• Anne Thielen CDA
Anne Thielen werd wethouder en verliet daarom de raad.
Haar plaats in de gemeenteraad werd opgevuld door
Martijn Direks.
• Remy Aarts D66
Aarts stapte in november 2016 op vanwege drukke
werkzaamheden. Hij werd opgevolgd door Emiel Beerkens.

Raadsleden die als lijstduwers op de lijst staan en dus
waarschijnlijk niet meer in nieuwe raad komen:
Ton Teeuwen-Peeters CDA en Bram Dirkx VVD.
Alle raadsleden van PP2 en InVentief zijn herkiesbaar,
maar voor hun nieuwe fusiepartij Venray Lokaal.

Overgestapte raadsleden: 1 van de 27
• Wim Schellen SP > Fractie Schellen
Schellen werd in oktober 2017 uit de lokale SP-fractie gezet
vanwege een conflict met het landelijk bestuur over zijn
raadsvergoeding. Hij begon zijn eigen partij: Fractie Schellen,
maar verscheen niet meer bij de raadsvergaderingen.

GAAT U
STEMMEN?

Op woensdag 21 maart 2018
Vergeet dan uw stempas en een
geldig legitimatie niet.

Voor wie nog steeds ‘zweeft’ en nog geen idee heeft welke
Venrayse politieke partij het best bij hem of haar past, maakte
Vic Luijkx van InnoViction in samenwerking met Omroep
Venray, opiniewebsite Burgers van Venray en Venray.nl een
stemwijzer. Deze is te vinden op www.venraystemt.nl
Aan de hand van twintig stellingen helpt de stemwijzer
de inwoners van Venray bij het maken van een keuze.
Onder andere een nieuw ziekenhuis, fietsen in de Schoolstraat,
bladkorven, de N270, arbeidsmigranten, prullenbakken en het
Sint Annapark komen aan bod. Daarnaast hebben de politieke
partijen bij iedere stelling hun mening en een korte toelichting
ingevuld. Uiteindelijk wordt een persoonlijk stemadvies
gegeven en zien mensen welke partij het meest overeenkomt
met zijn of haar eigen mening. Inmiddels hebben zo’n
1.600 Venraynaren de stemwijzer ingevuld.

Verkiezingsuitslag 2018
Omroep Venray zendt de bekendmaking van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen live uit vanuit
de raadszaal van het gemeentehuis. De uitzending begint om 22.00 uur en duurt tot de voorlopige uitslag bekend is.
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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.

VVD omdat ik hecht aan: individuele
keuzevrijheid én verantwoordelijkheid
De overheid moet mensen zo min mogelijk betuttelen en zo veel
mogelijk keuzevrijheid bieden. Daar hoort bij dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en niet altijd voor alles naar de overheid kijken.
Houdbare overheidsfinanciën
Wat we ons niet kunnen veroorloven, moeten we niet eens willen.
Het is onverantwoord onze rekenin-

gen bij de volgende generatie neer te
leggen.
Duurzaamheid, nieuwe kansen
We mogen geen ‘zooitje’ maken

van de wereld die we aan de volgende
generatie doorgeven. Zie duurzaamheid niet als belemmering, maar juist
als motor voor de nieuwe economische ontwikkeling.
Harrie van Oosterhout,
lijsttrekker VVD Venray

100 plus kiest
Inmiddels begint de verkiezingscampagne volop op stoom te komen.
Wij flyeren, staan op de markt en spreken met jong en oud over wat hen
bezighoudt in het belang van ons mooie Venray. Ook enthousiasmeren
wij de kiezers om vooral te gaan stemmen.
Willen we invloed hebben op
onze lokale democratie, dan moet je
vooral meedoen. Je stem uitbrengen
was jaren geleden nog een verplichting. Je kon er zelfs een boete voor
krijgen als je het niet deed. Die tijd

ligt gelukkig achter ons, maar deelname aan de verkiezingen is helaas
wel gezakt. Dat kan en moet beter in
Venray. Heel interessant is in dit kader
een gesprekje dat gevoerd is met een
100-jarige. Vol vuur zei ze: “Natuurlijk

maak ik van mijn recht gebruik om te
gaan stemmen.” Zij voegde hier vervolgens aan toe: “Venray Lokaal, jullie
vechten toch niet om de mensen die
gaan stemmen, maar voor de mensen
die gaan stemmen?” Een ware doordenker en een directe oproep aan de
kiezer om toch vooral naar het stemlokaal te gaan op 21 maart. En natuurlijk dan op het stembiljet het vakje bij
Venray Lokaal rood maken. Aan het

einde van het genoeglijke gesprek
met de krasse oude dame gaf ze ons
ook nog wijze raad mee en wel “Kijk
naar wat je verbindt en niet waar wat
je verdeelt”. Wijze woorden die Venray
Lokaal zeker in de nieuwe raadsperiode optimaal wil inzetten. Kiezers,
volg de 100-jarige, maak van het recht
gebruik en stem Venray Lokaal.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van Venray Lokaal

Mantelzorglijn voor ondersteuning
mantelzorgers in Venray
Vanaf 1 maart 2018 kunnen mantelzorgers dagelijks contact opnemen
met de Mantelzorglijn (tel. (0478) 51 73 90). Medewerkers van het
Steunpunt Mantelzorg geven informatie en advies over bijvoorbeeld
respijtzorg of andere voorzieningen. Of gewoon een luisterend oor. De
mantelzorglijn is er voor ook voor professionals en vrijwilligers.
Een mantelzorger zorgt langdurig en

(emotionele) ondersteuning bieden

onbetaald voor een hulpbehoevend

aan mantelzorgers die overbelast

persoon uit zijn directe sociale

dreigen te raken.

Gezinscoaches Venray:
laagdrempelig en voor iedereen
Binnen het gezin kan het soms minder goed gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat uw kind slecht slaapt, teruggetrokken is of juist heel druk. Misschien

omgeving. Mantelzorg is de extra zorg
die iemand nodig heeft. Het gaat dus

Bereikbaarheid

wordt uw kind gepest of zit het niet lekker in zijn vel door een ingrijpende

niet om de normale dagelijkse zorg die

Mantelzorgers kunnen van

gebeurtenis, zoals een echtscheiding. Om u en uw kind te helpen bij vragen

partners, ouders, (inwonende) kinderen

maandag t/m donderdag tussen

of problemen bij opvoeden en opgroeien zijn er de gezinscoaches.

of andere huisgenoten elkaar horen te

9.00 en 17.00 uur en vrijdagochtend

geven.

tussen 9.00 en 12.00 uur bellen

Gezinscoach

naar de Mantelzorglijn op

De gezinscoach is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook ouders en

Steunpunt Mantelzorg

tel. (0478) 51 73 90. Wilt u graag

opvoeders kunnen er terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

De medewerkers van het Steunpunt

persoonlijk contact, dan kunt u op

Gezinscoaches zijn aanwezig op plekken waar gezinnen ook vaak komen.

geven kosteloos informatie en advies

dezelfde tijden terecht bij het

Denk aan school, consultatiebureau, huisarts, wijkteam of sportvereniging.

over allerlei zaken die verband houden

Steunpunt Mantelzorg aan de

Als er meer specialistische zorg nodig is, dan komt de gemeente in beeld.

met mantelzorg. Zoals (respijt)zorg,

Leunseweg 51 in Venray (gebouw

Een jeugdconsulent van de gemeente brengt de situatie in kaart en zoekt

regelgeving, welzijn, wonen en

van Synthese). Een mail sturen kan

samen met het gezin naar passende hulp.

lotgenotencontact. Ook kunnen zij

naar mantelzorg@venray.nl.
Contact met een gezinscoach
De hulp van een gezinscoach is gratis en u heeft er geen verwijzing voor
nodig. De gezinscoaches zijn bereikbaar via Synthese: (0478) 51 73 00.
Ook heeft elke school in Venray een vaste gezinscoach die u kunt benaderen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.opvoeden.nl en www.venray.nl/
jeugdhulp.

Venray, focus op mensen
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Uw stem ‘Voor Venray’
Het zal u niet ontgaan zijn, maar woensdag 21 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. De kleuren van alle partijen hangen weer
overal verspreid in Venray waarbij het groen van het CDA goed is vertegenwoordigd.
Waarschijnlijk zult u uw keuze
niet alleen van de hoeveelheid
posters laten afhangen maar vooral
ook van de mensen die gekozen
kunnen worden en het verhaal dat
daarbij hoort. Het CDA Venray kiest
voor herkenbare mensen uit onze

wijken en dorpen. Mensen die dagelijks aanspreekbaar zijn en weten wat
er bij u leeft. Maar ook mensen die
vanuit de inhoud keuzes maken
waarmee Venray verder komt.
Ook soms keuzes waar niet iedereen
achter kan staan, maar ook dat hoort

bij de politiek. Geen cliëntelisme maar
afwegen op basis van argumenten en
inhoud. Uiteindelijk is Venray en de
Venraynaar daar beter mee af.
Het CDA kiest ervoor onze
gemeenschap centraal te stellen
en niet de overheid of het individu.
Vanuit gemeenschapszin werken we
aan een betere samenleving voor ons
allen. We doen het samen en degenen die een beetje hulp nodig hebben,
krijgen dat ook. Niemand staat aan de

kant en iedereen doet mee. Sterker
nog, we rekenen erop dat iedereen
een steentje bijdraagt aan een betere
omgeving en samenleving.
Uw stem op het CDA is een stem
voor de toekomst. Het CDA is al jarenlang de stabiele basis in Venray en
heeft ons gebracht waar we nu staan.
Kies daarom op 21 maart voor het
CDA, Voor Venray.
Jan Loonen,
lijsttrekker CDA Venray

Durf te kiezen voor de Venrayse politiek
Onderstaand stuk is in het Venrays dialect aangeleverd. Het wordt
echter in het Nederlands gepubliceerd, om ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk mensen het kunnen lezen.
Taal is de basis voor de democratie. Zonder taal geen overleg en
zonder overleg geen besluit. De
taal die bij Venray hoort als de Peel
en de Maas is het Venrods dialect.
Vroeger werd het hier overal gesproken. Thuis, op het werk, in het café,
op school, op het voetbalveld en bij

de gemeente. Iedereen sprak het.
Ook in de lokale politiek. Ik durf
mijn hand ervoor in het vuur te steken
dat er geen enkel belangrijk besluit is
genomen zonder dat er in het Venrods
over gesproken is. Vroeger niet, en
nog steeds niet. Zo praten we nu
weer over Sint Anna, het ziekenhuis

en De Gouden Leeuw. Ieder vanuit
zijn eigen invalshoek en idealen,
maar beetje bij beetje minder in
het Venrods. Is dat erg? Ik denk het
niet. Op elke kieslijst staan lokale
politici die lokale politiek bedrijven
over lokale thema’s. Laat je dus niet
verleiden om je stem te baseren
op landelijke thema’s, maar durf te
kiezen voor een partij die jouw idealen
vertolkt en zich hard maakt voor de
lokale thema’s die jij belangrijk vindt.

Of je moedertaal nu Venrods,
Pools, Hollands of Arabisch is, het
belangrijkste is dat we met elkaar
blijven praten, naar elkaar luisteren
en dat we elkaar proberen begrijpen.
Want samen geven we vorm aan de
Venrayse samenleving en onze omgeving. En tegenwoordig doen we dat in
overleg met zoveel mogelijk inwoners.
In welke taal dan ook.
Daan Janssen,
lijsttrekker D66 Venray

Regenboogambassadeur in Venray wordt politiek actief
Robert Westheim werd in oktober 2017 door fractievoorzitter Martin
Leenders van Samenwerking Venray uitgenodigd om te komen praten.
Dit resulteerde in de vraag of hij interesse had politiek actief te worden
in Venray. Een eervolle vraag, die na lang overleg met enkele personen
die al actief waren in Venray, Robert Westheim heeft doen besluiten zich
bij Samenwerking Venray aan te sluiten en commissiewerk te gaan doen.
Al snel werd de vraag gesteld
of deelname aan de gemeenteraadsverkiezing een optie zou
kunnen zijn. Hierop heeft Robert
Westheim ja gezegd. Robert staat bij
Samenwerking Venray op nummer
10, een eervolle plek.

Samenwerking Venray
heeft diversiteit opgenomen
in zijn programma 2018-2022,
iets waar Robert Westheim zich
als regenboogambassadeur en
kandidaat-raadslid voor wil gaan
inzetten. Samenwerking Venray

vindt een inclusieve samenleving
en diversiteit erg belangrijk en
heeft met de ondertekening van het
Regenboogconvenant in 2014 en
het Diversiteitspact op 15 februari
bevestigd dat ze in ieder geval de
komende vier jaar dit pact volledig
gaan steunen. Door het aantrekken
van de regenboogambassadeur
binnen Samenwerking Venray voegt
de partij veel ervaring omtrent de
LHBTI-doelgroep toe aan de reeds
aanwezige deskundige raadsleden en
commissieleden binnen de partij.

Als persoon ben ik zeer trots
dat Samenwerking Venray mij
de kans geeft. Deze kans om
ook in de Venrayse politiek op
te kunnen komen voor de LHBTIdoelgroep in Venray, grijp ik met
beide handen aan. Mijn functie als
regenboogambassadeur van het COC
kan hierdoor meer draagvlak bieden
en meer mogelijkheden creëren
binnen Venray.
Robert Westheim,
commissielid en kandidaat-raadslid
Samenwerking Venray

en PvdA het gelukkig met ons eens,
zo blijkt uit de stemwijzer. Van de
PvdA bleek dit overigens al tijdens de
laatste debatten in de raad over dit
onderwerp. 2. In de afgelopen periode was er in de raad geen meerderheid te vinden voor de terugkeer van
de bladkorven. Nu blijkt het CDA toch
voor. 3. Afgelopen jaar sloten CDA,
Samenwerking Venray en VVD windmolens als bron van duurzame energie
in de gemeente uit. Inmiddels is de
VVD hier blijkbaar van teruggekomen.
Deze drie zaken wil de SP na de

verkiezingen graag snel samen met
de andere partijen rechtzetten in de
gemeenteraad. Daarnaast willen we
natuurlijk onder andere vol inzetten
op onze speerpunten: armoedebestrijding, het afschaffen van de eigen
bijdrage in de zorg, het verbeteren
van onze leefomgeving en het realiseren van betaalbare woningen voor
iedereen. We wensen u veel wijsheid
toe op woensdag 21 maart. Ga vooral
stemmen.
Jan Hendriks,
lijsttrekker SP Venray

Stemwijzer
Vanaf vorige week kun je een stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen raadplegen via venraystemt.nl Complimenten aan Omroep
Venray-vrijwilliger Vic Luijkx voor dit initiatief. In de stemwijzer hebben
partijen aan kunnen geven hoe zij op dit moment denken over diverse
onderwerpen. We kunnen constateren dat partijen nu anders denken
over sommige onderwerpen dan de afgelopen vier jaar.
Over drie van deze onderwerpen
blijken andere meerderheden te zijn
ontstaan. 1. Alle partijen, behalve de
SP, hebben de afgelopen raadsperiode voor de verzelfstandiging van
alle gemeenschapshuizen gestemd,
wat betekent dat zij vanaf 1 januari

2018 hun eigen broek moeten ophouden. Wij zijn hier tegen, omdat we vinden dat de gemeente waar nodig zijn
financiële verantwoordelijkheid voor
onze dorpen, wijken en buurten moet
blijven nemen. Inmiddels zijn Venray
Lokaal, Samenwerking Venray, VVD
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Tennistoernooi Leunen
geslaagd
Het AWI-klaverbladtennistoernooi, een officieel toernooi van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond (KNLTB)
werd van 5 tot en met 11 maart in Leunen gespeeld. Het toernooi is altijd een van de eerste toernooien van het
jaar.

ATV Venray

Zwemloop in Venray
ATV Venray organiseert op zondag 8 april een zwemloop in Venray.
Deelnemers kunnen individueel of als koppel meedoen aan de wedstrijd met de onderdelen rennen en zwemmen. De wedstrijden vinden
plaats in sport- en zwemcentrum De Sprank in Venray en in het nabijgelegen natuurgebied Vlakwater.
De zwemloop is er voor jong en
oud, recreanten en wedstrijdatleten. Deelnemers kunnen individueel
meedoen, maar ook als koppel op
de afstand 500 meter zwemmen/
5 kilometer rennen of 1 kilometer
zwemmen/ 10 kilometer rennen.
Voor de jeugd bestaan de afstanden
uit 150 meter zwemmen en 1 kilometer rennen en 250 meter zwemmen en 2,5 kilometer rennen. Dit is
afhankelijk van de leeftijd.

Ironkids Project

“De start was even een lastig
moment, omdat er een pak sneeuw
was gevallen en de banen op de
eerste zaterdagmorgen niet bespeelbaar waren. Echter met de hulp van
een grote groep vrijwilligers was toch
nog snel geregeld dat de banen weer

bespeelbaar waren”, aldus de organisatie. Het toernooi telde 121 deelnemers en was volgepland. Met tien
onderdelen en dertien verschillende
verenigingen noemt organisatie TV
Leunen V-H het een erg gezellig en
geslaagd toernooi. “Op de finaledag

was het even spannend of het droog
zou blijven, maar gelukkig was het
weer prima en verliep alles volgens
planning.”
Kijk voor meer informatie
en de uitslagen op
www.tennisvereniginglvh.nl

Atletiek en Triathlon Vereniging
Venray organiseert deze zwemloop
voor de zeventiende keer. Kinderen
van enkele Venrayse basisscholen
doen mee aan het Ironkids
Project. De kinderen maken onder
begeleiding van gespecialiseerde
trainers kennis met deze

combinatie sport. Deze zwemloop
dient als evenement om deel te
nemen aan een Ironkids triathlon
evenement. Het Ironkids Project
wordt gesubsidieerd door de
Nederlandse Triathlon Bond en Huis
van de Sport. Alle kinderen kunnen
dus deelnemen aan de Iron kids
in diverse leeftijdscategorieën.
De afstanden die afgelegd worden
zijn 250 meter zwemmen en
dan 2,5 kilometer rennen en
voor de jongste deelnemers is er
150 meter zwemmen en 1 kilometer
rennen. Inschrijven kan via
www.ntbinschrijvingen.nl
Neem voor meer informatie
contact op met Franci Reintjes
0478 51 03 82 of
gtareintjes@hetnet.nl of kijk op
www.atvvenray.nl onder het kopje
zwemloop.

Limburgs circuit

Raceway Venray
wordt thuishaven
Saloon Stockcars
Raceway Venray is benoemd tot een officiële partner van de Engelse
Saloon Stock Car Association (SSCA). Met deze benoeming wordt het
Limburgse circuit een van de Nederlandse thuishavens van deze klasse.
Dat maakte Raceway Venray dinsdag 13 maart bekend.

EMD Tooling is op zoek naar
een enthousiaste collega

Medewerker
bedrijfsbureau

m/v

Ter ondersteuning van ons projectteam tijdens
implementatie van een nieuw ERP systeem
(Ridder IQ). Goede doorgroeimogelijkheden
na het implementatieproject.
Ideaalprofiel:
• Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur een
bedrijfskundige afstudeerrichting;
• Ervaring in ERP-oplossingen voor MKB-bedrijven in de
maakindustrie;
• Monitorend vermogen en inzicht om het maximale uit
een ERP-systeem te halen.
Solliciteren kan per email naar Jolanda Hermsen
j.hermsen@emdtooling.nl
De Hulst 24, 5807 EW Oostrum T +31 0478 55 65 55

www.emdtooling.nl

De Saloon Stockcar, een klasse
uit Engeland, was tot 2009 ook actief
op het circuit van Raceway Venray.
Na jaren van afwezigheid waren
ze in 2015 nog eenmaal te gast.
In 2018 keert deze klasse weer terug
en verschijnen de Saloon Stockcar
coureurs drie keer aan de start:
tijdens de Pinksterraces op 21 mei,
de Finaleraces op 28 oktober en
tijdens de Kerstraces op 26 december.
Raceway Venray vormt samen
met circuits Speedway Emmen
en NNO Ter Apel de officiële
Nederlandse thuishaven van deze
klasse. Achter de schermen wordt

druk gewerkt aan een gezamenlijk
kampioenschap.

Stalen kooiconstructie
Saloon Stockcars kenmerken zich
door een stalen kooiconstructie passend binnen het originele chassis.
Auto’s van het type Ford Mondeo, Ford
Sierra en Opel Vectra worden hiervoor
ingezet. De Saloon Stockcar klasse is
een low budget klasse. Bij deze klasse
wordt contact op de rechte stukken en
in de bochten niet geschuwd. In deze
klasse wordt rechtsom gereden.
Kijk voor meer informatie op
www.racewayvenray.com
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Ouderenbiljartvereniging van Leunen

‘Geen biljartclub zou een drama zijn’
De ouderenbiljartvereniging van Leunen bestaat al bijna 25 jaar. Voor veel leden is het de manier om in
contact te blijven met anderen en vormt de club een belangrijk onderdeel van het sociale leven. “Geen biljartclub zou voor veel mannen een drama zijn.”

dagelijks te vinden in het biljartlokaal.
“’s Morgens wordt er een onderlinge
competitie gespeeld. Op dinsdag-,
woensdag- en vrijdagmiddag spelen
we tussen september en april verder
de competitie van de bond, tegen
spelers uit omliggende dorpen”,
vertelt Van Houdt. Verheijen voegt
toe: “De contacten met de andere
verenigingen maken het ook extra
leuk. We komen regelmatig mensen
van vroeger tegen.”

Binding met alle leden
De vereniging heeft vijf
biljartteams, elk met een eigen
niveau. Verheijen: “Dat is belangrijk,
want ieder moet ook op zijn eigen
niveau kunnen spelen. Net als met
elke sport zijn er ook in het biljarten
uitblinkers en minder goede spelers.”
De leden van de biljartclub komen

Spinesport Rodheo
open tennistoernooi
in Venray

Leden van de club spelen op vrijdagochtend een pot biljart
De ouderenbiljartvereniging van
Leunen, Veulen en Heide werd officieel
in 1996 opgericht. “Van tevoren
werd er ook al wel gebiljart, maar
toen was er nog geen competitie”,
vertelt Geert van Houdt, voorzitter
van de vereniging. Inmiddels
kunnen de 25 spelende leden al
jaren iedere ochtend terecht bij het
verenigingsgebouw aan de Kapelweg
in Leunen. De leeftijd van de mannen
varieert van 60 jaar tot al in de 90.

Veel leden spelen dan ook al jaren
biljart. “Vroeger, toen we een jaar of
16 waren, speelden we al in het café”,
vertelt Ben Verheijen, die ook al lang
lid is. “Dat dat nu op onze oude dag
weer kan, maakt het extra leuk.”

Achter de geraniums
zitten er al genoeg
Voor de mannen van de biljartclub
vormen de dagelijkse uurtjes bij

de vereniging een belangrijk deel
van hun sociale leven. Ze komen
tijdens het biljarten weer onder de
mensen. “Dat is echt het belangrijkste.
Biljarten is een invulling van onze
dag, waar we bijvoorbeeld de actuele
nieuwtjes weer horen. Eigenlijk
maken we er iedere dag wel iets
mee”, vertelt Van Houdt. Hij voegt
lachend toe: “Achter de geraniums
zitten er al genoeg, daar willen we
niet bij horen.” Veel leden zijn dan ook

Tegenstander: Tantalus uit Eindhoven

Jumpers verliest
ondanks sterk begin
Door: Basketbalvereniging Jumpers ‘76
Het eerste team van Jumpers ’76 uit Venray probeerde zaterdag 10 maart revanche te nemen op het team
van Tantalus uit Eindhoven. Nadat de mannen uit Venray in de uitwedstrijd tegen Tantalus in de extra tijd
hadden verloren, wilden ze de onderlinge score met deze wedstrijd weer goedmaken.
In het eerste kwart van de
wedstrijd begon Jumpers sterk. Door
snel spel van de club uit Venray
wisten de mannen uit Eindhoven niet
precies hoe ze dit moesten stoppen.
Dit resulteerde in een stand van
28-10 in het voordeel van Jumpers.

Eindhoven had
betere strategie
Na dit dramatische begin van de
wedstrijd voor Tantalus, moest zij
iets gaan veranderen om te stand
weer enigszins haar richting op te
trekken. Doordat zij aan het einde
van het eerste kwart toch wel een
beetje hoogte van het spel van
Jumpers begonnen te krijgen, wisten
de mannen uit Eindhoven hierop
in het tweede kwart een betere
strategie toe te passen. Jumpers
bleef ook in het tweede kwart het

spelletje spelen dat in het eerste
kwart effectief was gebleken. De
scores gingen redelijk gelijk op, wat
resulteerde in een ruststand van
41-28.

Toch nog
17 puntjes
Enigszins overmoedig begon
Jumpers aan het gevreesde derde
kwart van de wedstrijd. Met een
comfortabele voorsprong werd
de concentratie bij de mannen uit
Venray een stuk minder. Tantalus had
goed door dat de focus verwaterde
bij Jumpers en maakte hier dankbaar
gebruik van. In het derde kwart
maakte Tantalus 28 punten, terwijl
Jumpers 17 puntjes bij elkaar wist
te sprokkelen. De tussenstand na
het derde kwart was 58-56 voor
Jumpers.

voornamelijk uit Leunen, Veulen
en Heide. Van Houdt: “Maar uit de
gemeente Venray is iedereen van
55 jaar en ouder welkom, zelfs al
heb je nog nooit gebiljart.” Dat uit de
gemeente komen, is wel belangrijk
voor de leden. “We willen met alle
leden binding hebben, dus daarom
hebben we die eis gesteld.”
Ondanks het enthousiasme van
de leden is het moeilijk om nieuwe
aanwas te vinden voor de vereniging.
Ouderen werken steeds langer door
en hebben daardoor minder tijd om
te biljarten. Toch zien de mannen de
toekomst wel positief in. Van Houdt:
“Mensen worden ook steeds ouder
en blijven vitaler, dus worden ze
misschien op wat latere leeftijd lid.
Zo lang we met vijf teams kunnen
blijven spelen, komt het helemaal
goed.”

Dit kon zo niet verder, waardoor
Jumpers besloot om in het laatste
kwart over te gaan op een manto-man defence. Jumpers werd
gefrustreerd dat Tantalus zich zo goed
had teruggevochten. De mannen
uit Eindhoven wisten dat ze de
winst binnen handbereik hadden en
wisten de eerste minuut meteen een
gelijkspel te bereiken. Ondanks dat
de mannen uit Venray een stuk beter
speelden dan in het derde kwart,
kwamen zij aan het einde toch net
wat tekort. Tantalus wist in dit kwart
18 punten te scoren, waar Jumpers er
13 haalde. Eindstand werd hierdoor
67-72.
Topscoorders van Jumpers waren
Dirk Laurensse (26), Jorik Wulterkens
(15) en Justin Gommans (10).
De volgende wedstrijd van Jumpers
is op 18 maart om 14.30 uur bij
Jumping Giants.

Op het tennispark van tennisclub Rodhe uit Venray wordt tussen
zaterdag 17 en zondag 25 maart een open tennistoernooi georganiseerd. Het is de negende editie van het KNLTB open tennistoernooi.
Qua inschrijvingsaantal is
het volgens de organisatie het
grootste toernooi van NoordLimburg: 275 spelers uit de wijde
omtrek van Venray nemen deel in
categorieën 3 tot en met 8. Er wordt
gestreden om de overwinning in

de heren-, dames- en gemengd
dubbelklasses. Op zaterdagavond
van het finaleweekend wordt een
feestavond met tombola gehouden
en zijn er optredens van een dj en
Gert Janssen. Zondag 25 maart staan
de finales gepland.
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Oirlosche vrienden genomineerd voor YouTube-award

‘Gewoon een beetje gek doen’
Uit verveling begonnen Rik Kleeven en Jesper Weijs uit Oirlo zo’n twee
jaar geleden met het maken van korte filmpjes. Inmiddels heeft hun
YouTube-kanaal Glowmovies meer dan 150.000 abonnees, die iedere
week een video te zien krijgen vol met trampolinestunts, shuffelen en
humor. De twee Oirlosche vrienden zijn met hun kanaal in de categorie
‘beste nieuwkomer’ genomineerd voor een Veed-award, ook wel de
Oscars van de Nederlandse YouTube-industrie genoemd.
Het begon met wat korte filmpjes
met magische trucjes die de twee
vrienden op Instagram plaatsten.
“Dat deden we vooral omdat we
niets te doen hadden. Toen gingen
we het maar gewoon proberen”,
lacht Rik. “Uiteindelijk maakten
we ook steeds meer video’s over
trampolinespringen”, gaat Jesper
verder. “Dat sloeg goed aan en we
besloten een YouTube-kanaal te
starten.” Op het kanaal posten de
jongens iedere dinsdag om 16.00 uur
een nieuwe video. De onderwerpen?
“In de zomer vooral sportieve
video’s met trampolinetricks en
het zwembad, maar ook af en toe
een ‘Q&A’, (question & answer, een
vraag- en antwoordvideo, red.) of een
shufflevideo (een dansgenre met veel
ingewikkeld voetenwerk, red.).
Hun grootste succes tot nu toe
is een video waarin de twee hun

kunsten vertonen op drie op elkaar
gestapelde trampolines. “Daarmee
zijn we echt doorgebroken. In één
week tijd gingen we van 3.000
abonnees naar 20.000. Inmiddels
hebben we er ruim 150.000.”
De meeste kijkers van hun video’s zijn
tussen de 9 en 14 jaar oud. “Als we
ergens komen waar veel kinderen zijn,
dan worden we vrij vaak herkend”,
vertelt Rik. “We waren laatst een keer
in Toverland en toen konden we echt
geen achtbaan in. We moesten nonstop op de foto. En soms komen er wel
eens kinderen bij ons aan de deur om
stickers of handtekeningen vragen.”

Ideeën ontstaan
’s avonds in bed
De succesformule van
Glowmovies? “Gewoon een beetje
gek doen. En je moet vooral blijven
doen wat je zelf ook leuk vindt. We
houden we rekening met wat onze
kijkers graag zien, maar het moet
voor onszelf ook leuk blijven”, legt
Rik uit. Jesper voegt toe: “En je moet
ook goede apparatuur hebben.
Zonder fatsoenlijke camera ben je
nergens en daarnaast moet je ook
nog een beetje kunnen monteren.”
Rik: “Onze beste ideeën bedenken
we ’s avonds in bed. Dan appen we
die naar elkaar door.” Vervolgens
staat bijna het hele weekend van
de twee in het teken van video’s
maken. Jesper: “Meestal zijn we
zaterdag de hele dag bezig met
opnemen. Op zondag gaat één
van ons dan editen. Dat kost vaak
ook de hele dag.” Jesper heeft
zijn sportvereniging inmiddels al
vaarwel gezegd, maar Rik sport in
de weekenden nog wel. “Dat is best
krap”, geeft hij toe. “Maar als ik moet
kiezen dan wordt dat sowieso het
YouTube-kanaal.”

Veed-award
Glowmovies is genomineerd
voor een Veed-award in de categorie

OPEN HUIS
DAGEN
GRATIS CADEAU

bij besteding vanaf 75 euro

KOOPZONDAG
18 en 25 maart van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

‘beste nieuwkomer’. In iedere
categorie konden kijkers stemmen
op hun favoriet. De vijf met de
meeste stemmen, waaronder
Glowmovies, kregen een nominatie.
Tot eind maart kan iedereen
opnieuw stemmen op hun favoriet
en op 24 maart wordt in Amsterdam
de winnaar bekendgemaakt.

Over een paar jaar
grote YouTubers
“Of we kunnen winnen? Geen
idee. We dachten al dat we nooit
genomineerd zouden worden,
maar dat is wel gelukt”, aldus Rik.
“Nu gaan we natuurlijk ook voor de
winst.” Over een paar jaar hopen de
twee dan ook grote YouTubers te zijn.
“Een miljoen volgers zou mooi zijn.
Misschien gaat ons dat nooit lukken,
maar we hadden ook nooit gedacht
dat we er ooit 100.000 zouden halen.
Dus wie weet.”
Bekijk de video’s van Jesper en Rik
via www.youtube.com/glowmovies
Stemmen op het tweetal kan via
www.veed.nl/stemmen

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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aan
Pom Bindels

Leesknullig
Zoals alle examen
kandidaten dit jaar zit ik me
zorgen te maken over de
eindexamens.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Pom Bindels
14 jaar
Dendron College
Geijsteren

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou heel graag willen vliegen.
Daar zit een groot voordeel aan,
namelijk: geen geld te hoeven betalen
voor een auto, geen luchtvervuiling en
geen belasting.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn beste advies dat ik heb gekregen is van mijn moeder. Dat advies
was dat ik goed in mijn eigen leven
moet staan en dat ik goed ben zoals ik
ben. Daardoor luister ik nooit naar wat
anderen zeggen over mij.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou dan James Bond willen zijn.
Ik vind hem een fantastische man
die goed is in spionage en goed is in
mooie meiden versieren. Ik vind hem
niet bij mij passen, maar ik zou hem
wel willen zijn. Het eerste wat ik zou
willen doen, is Donald Trump opzij
zetten. De persoon die ik helemaal

niet wil zijn, is juffrouw Ank van de
Luizenmoeder.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ze vertellen dat ik een aardige jongen ben die veel om zijn familie geeft
en die het heel goed kan vinden met
andere kinderen of mensen. Maar als
ik echt eerlijk moet zijn, zeggen ze
soms wel dat de discussies tussen
mijn broertje en mij zouden moeten verminderen. In groep 8 tijdens
het afscheid deed ik samen met een
paar vrienden de maillotdans en daar
lachen we nog vaak over.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan voetballen en
voetballen kijken. Ik zou het kunnen
overleven zonder, maar ik ben echt
een jongen die elk weekend voor de
tv zit en zou niet weten hoe ik het
weekend anders vol krijg.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel graag groep 8 nog eens
over willen doen, want dat was een
fantastisch jaar. Ik heb het toen heel
goed aangepakt en dat zou ik ook niet
willen veranderen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Ik heb herinneringen aan het lied

Brabant van Guus Meeuwis, want dat
heb ik keivaak gehoord toen ik voor
het eerst bij de huldiging van PSV was.
Wat is je droombaan?
Ik zou later een trainer van een voetbalclub willen zijn of commentator van
een voetbalwedstrijd. Er bestaat een
traineropleiding van de KNVB.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik bij
voetbal altijd de stand probeer te
schatten en ook welke spelers er in de
basis staan en wie er in gaat vallen.
Daarom wil ik ook trainer worden. Mijn
slechtste eigenschap is dat ik mijzelf
nooit de schuld ergens van geef, want
ik beschuldig altijd iemand anders.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De emotie die ik het vaakst gebruik,
is de lachende smiley met tranen.
De emotie die ik nooit ga gebruiken is
die met de lange neus.
Introvert of extravert?
Ik vind het gezellig om met een groep
te zijn, maar ik vind het zeker niet erg
om een dag alleen te zijn. Dat vind
ik wel rustig. Maar als ik moet kiezen welke dag ik alleen wil zijn, kies
ik voor zondag. Dat is de dag voor mij
om voetbal te kijken.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou heel graag naar Spanje, Italië,
Zuid-Amerika en Australië willen. Ik
vind het wel leuk om een hele luxe
vakantie te hebben, maar als dat niet
zo is, zou ik het ook niet erg vinden. Ik
zou het leuk vinden om dit met mijn
oom en tante te doen van mijn vaders
kant, want die doen dat al vaker.
Wat zou je nooit weggooien?
Het voorwerp dat ik nooit ga weggooien heb ik van Mieke en dat is een
zoutlamp. Die heb ik gekregen voordat
ze is overleden en zij betekent veel
voor mij.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt, is
met mijn vrienden Cas en Stan tijdens
carnaval in Blitterswijck. We hebben
die foto gewoon gemaakt, omdat we
het zo leuk vonden en omdat je dan
nog altijd kan terugkijken.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetbal.
Ik vind dat zo leuk, omdat je dat
met een groep doet en dat je altijd
moet samenwerken. Ik besteed daar
meer dan drie dagen per week aan.
Ook ben ik graag bezig met timmeren
en dingen maken.

50 hele procenten van je
slagingscijfer voor een vak
worden bepaald door de
laatste toets die je op het
Raayland of elke andere
school zult maken. Gelukkig
hebben we de andere 50
procent over de vorige twee
jaar al op kunnen bouwen, ik
dank de persoon die met dat
idee kwam. Toch, je kunt maar
beter zorgen dat je die laatste
toetsen goed maakt, anders
hang jij in plaats van je
rugzak. En als er één examen
is dat de laatste weken op
onze scholen een hel gaat
maken, is het Nederlands.
Nederlands zelf is niets mis
mee. Maar er is één onderdeel
waar noch ik noch mijn
klasgenoten ooit het nut van
in hebben gezien: leesvaardig.
En raad eens wat je
eindexamen is. Het onderdeel
waarbij je leert dat er
beschouwende en betogende
teksten zijn, maar ook
beschouwende teksten met
betogende elementen en
betogende teksten met
beschouwende elementen en
wat het verschil is weten
alleen de mensen met de
antwoordenblaadjes. Het is
echt niet dat we de teksten
niet begrijpen. We lezen al
sinds groep 3 ofzo. Je kunt ons
vragen stellen over de inhoud,
daar zou niets mis mee zijn.
Maar wat boeit het of we
tussenkopjes bij de juist
alinea’s kunnen plaatsen?
Wat boeit het of alinea 5 en 6
een uiteenzettend verband
hebben? Een eindexamen
hoort een test te zijn van alles
wat je geleerd hebt de
voorbije jaren, maar bij
leesvaardig kun je soms net zo
goed gokken.
Tom
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Vrijwilliger bij de Lymevereniging

‘Vermoeiend en confronterend,
maar het geeft voldoening’
Leo Philipsen uit Ysselsteyn is vrijwilliger bij de Lymevereniging. Al een paar jaar geeft hij voorlichtingen en
lezingen en staat hij op beurzen om mensen te informeren over de ziekte van Lyme. Een ziekte waarvan veel
mensen de soms grote gevolgen niet kennen, stelt hij, maar waar hijzelf via zijn dochter mee in aanraking
kwam.

tegen Lyme.” Hij is in zijn lezingen
daarom vooral bezig met preventie.
“Je kunt nooit helemaal voorkomen
dat je een tekenbeet oploopt, maar
als je er snel en alert op reageert
en op tijd een goede antibioticakuur
krijgt, ben je genezen. Overigens raak
je van 80 procent van de tekenbeten
niet besmet.”

Hele persoonlijke
ziekte

De ziekte van Lyme wordt
overgebracht via een tekenbeet. In
2006 gebeurde dit bij de dochter van
Leo. Ze kreeg een antibioticakuur en
ging er vanuit dat ze was genezen.
Later bleek de kuur echter te licht te
zijn geweest. “Ze bleek chronisch
Lyme te hebben en kreeg last van
vervelende bijverschijnselen. Ze viel
bijvoorbeeld enorm af en was heel
moe.” Inmiddels gaat het door een

combinatie van reguliere en
alternatieve behandelingen weer vrij
goed met zijn dochter. Toch heeft hij
gezien hoe groot de gevolgen van
Lyme kunnen zijn. “Het was een heel
heftige periode. Ik zag dat er werk
aan de winkel was op het gebied van
de ziekte van Lyme.”
Leo besloot daarom vrijwilliger te
worden bij de Lymevereniging, samen
met zijn vrouw Ans. “Het begon met

het geven van wat lezingen en op
beurzen staan. Inmiddels coördineer
ik dit ook allemaal en in april treed
ik toe tot het landelijk bestuur.”
Geen gemakkelijke taak, waar
Leo wekelijks toch wel vijftien tot
twintig uur mee bezig is. “We doen
het graag, maar het is vermoeiend.
Hoewel het voldoening geeft, is het
tegelijkertijd is heel confronterend
hoe machteloos we eigenlijk zijn

Wijkcentrum ‘t Stekske

Familiebrunch Landweert
Landweert Leeft organiseert op zondag 18 maart een familiebrunch waarbij alle wijkbewoners alleen of met
familie, vrienden tussen 11.00 en 13.30 uur in wijkcentrum ’t Stekske in de Venrayse wijk Landweert kunnen
komen brunchen.

Helaas neemt het aantal
Lymepatiënten toe en gaat in
Nederland nog niet alles zoals het
moet gaan, stelt hij. “Nederland loopt
heel erg achter op het gebied van
Lyme. Zo zijn er bijvoorbeeld geen
testen die volledig betrouwbaar zijn.
Van onze testen is slechts 60 tot
70 procent echt betrouwbaar. Ook
de behandeling is moeilijk, omdat
het een heel persoonlijke ziekte is.
De behandeling is niet voor iedereen
hetzelfde, het is echt maatwerk.”
In Duitsland en Oostenrijk zijn ze
bijvoorbeeld al veel verder, waardoor
veel patiënten daar naar uitwijken,
vertelt Leo. “Maar dat brengt ook
veel hogere kosten met zich mee,
die verzekeraars niet vergoeden.
Hetzelfde geldt trouwens voor
de alternatieve, homeopathische
behandelingen. Veel mensen hebben
er wel baat bij, maar het wordt in
Nederland niet vergoed.”
In 1994 is de Lymevereniging op
gericht om als patiëntenorganisatie
op te komen voor de belangen van de
lymepatiënt. Na een moeizame start

heeft de vereniging in de afgelopen
jaren ook het één en ander bereikt.
“De kennis over Lyme in Nederland
neemt toe en ook huisartsen gaan
steeds alerter reageren. Vaak geven
ze bijvoorbeeld preventief al een
antibioticakuur.” Daarnaast wordt
er in april van dit jaar een virtueel
centrum over de ziekte van Lyme
gelanceerd. “Dit is een samenwerking
tussen het AMC, het Radboud UMC,
het RIVM en de Lymevereniging.
Op dit platform wordt de kennis van
deze instanties gebundeld, waarmee
we hopen een goede database
te creëren.”

Lezingen geven
Ondanks deze positieve
ontwikkelingen, heeft de
Lymevereniging nog een lange weg
te gaan. “En dat is niet gemakkelijk.
Ze kampt met een groot tekort
aan vrijwilligers. Ik heb in de regio
Limburg, Brabant en Gelderland qua
lezingen net genoeg bemanning.
Maar voor Noord-Nederland is er
slechts één persoon die lezingen
geeft, net als in Zeeland. Alles komt
steeds op dezelfde mensen neer
en dat kan gewoon niet.” Wat het
nog moeilijker maakt, is dat veel
vrijwilligers zelf ook Lyme hebben.
Leo: “Er zijn maar weinig mensen
die voor 100 procent genezen van
Lyme. Zij moeten dus toch heel erg
opletten dat ze af en toe wat gas
terugnemen. Toch staan ze er wel,
iets waarvoor ik veel bewondering
heb en dat motiveert me om ermee
door te gaan.”

Knutselmiddag
Brukske
Activiteitenvereniging Brukske Aktief organiseert op zaterdag
17 maart een knutselmiddag. Deze middag begint om 13.00 uur.
De knutselmiddag vindt
plaats in wijkcentrum Brukske
in Venray. In de pauze krijgen

kinderen limonade aangeboden.
De middag duurt tot ongeveer
15.00 uur.

Alzheimer Venray

Dementheek Café
Venray
BiblioNu Venray organiseert op maandag 19 maart van 14.30 tot
16.30 uur een Dementheek Café. Vrijwilligers van Alzheimer Venray zijn
aanwezig voor het beantwoorden van vragen en verstrekken van
informatie.

Er is een speelhoek en de kinderen
kunnen zich weer laten schminken.
Er is plaats voor honderd deelnemers,
dus geïnteresseerden wordt gevraagd
zich aan te melden via 0478 581 913

of info@landweertleeft.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal personen.
De volgende Samen aan Tafel
van Landweert Leeft is op dinsdag

27 maart. Ook hier wordt deelnemers gevraagd zich van tevoren aan
te melden. Dit vijfgangendiner voor
ouderen en alleenstaanden begint om
13.00 uur.

BiblioNu beschikt over een
dementheek met boeken over
vroeger, over geheugenproblemen,
over de zorg voor mensen
met dementie en boeken met
onderwerpen die jeugdherinneringen
oproepen. Ook staan er spellen,
films, romans over dementie,
de Eerste Hulp bij Dementie-

koffer en herinneringskoffers.
In herinneringskoffers zitten
herkenbare spullen, waarmee familie
en mantelzorgers gemakkelijker
contact kunnen maken met
mensen met dementie en bij hen
persoonlijke herinneringen kunnen
ontlokken. Kijk voor meer informatie
op www.biblionu.nl
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Bijenoase in Castenray
In Castenray komt in het kader van ‘Heel Limburg zoemt’ een bijenoase te liggen. Zaterdag 10 maart werd er
op de hoek van de Castenrayseweg en de Horsterweg een insectenhotel en een promotiebord geplaatst.
De bedoeling is dat hier bij de bijenstalling van imker Cox bloemperken komen en een rustbank wordt geplaatst.

Het insectenhotel en promotiebord zijn geplaatst bij imkerij Cox in Castenray.
Op de foto staan John Albers, Robert Cox en Ties Dinghs. (Foto: Jan Strijbos)

Gemeente Venray is dit jaar
ambassadeurgemeente van Heel
Limburg zoemt. Eerder plantte
wethouder Martijn van der Putten in
Oirlo een kersenboompje bij de agrariërs Peter en Ruud van Dijck en ook in
Castenray heeft de dorpsraad onlangs
werk gemaakt van de extra aandacht
die de bijen dit jaar in de gemeente
gaan krijgen. De Castenrayse
dorpsraad werd b
 enaderd door
de Plattelandscoöperatie om mee
te werken aan de bijenpromotie.
“Biodiversiteit stimuleren is iets dat
we allemaal kunnen doen en aanjagen. Hiermee kunnen we de bijen helpen en ervoor zorgen dat bestuiving,
en daarmee ons hele systeem, een
bloeiende toekomst heeft”, liet Ron
Janssen van de Plattelandscoöperatie
weten. Castenray had er wel oren naar
en in samenwerking met de plaatselijke imker Robert Cox werd een plan
opgezet.
De eerste fase van het plan werd
afgelopen zaterdag gerealiseerd met
het plaatsen van een insectenhotel en
een promotiebord op de hoek van de
Castenrayseweg en de Horsterweg.

De bedoeling is dat op deze locatie,
bij de bijenstalling van imker Cox,
bloemperken komen en een rustbank wordt geplaatst. Het insectenhotel is bedoeld voor de overwintering
van onder meer wilde bijen, vlinders en lieveheersbeestjes. Ook de
gaasvlieg vindt er het hele jaar door
een schuilplek. De dorpsraad is voor
nemens om op meer plaatsen in het
dorp stroken in te zaaien met een
zaadmengsel van inheemse bloemen die als waardplanten dienen
voor vlinders, bijen en andere stuifmeel- en nectarzoekende insecten.
De bedoeling is dat men uiteindelijk
komt tot een route voor een insecten
wandeling, waarbij op enkele locaties functionele kunstwerkjes en
rustbanken komen. Voor de kunstwerkjes heeft men al de voelhorens
uitgestoken bij de Kunstwerkplaats
Venray, waarmee met name de
Castenrayse heemkundestichting uitstekende ervaringen heeft. De dorpsraad wil graag vaart zetten achter
de plannen en wil in onderhandeling
met de gemeente om een en ander
gefinancierd te krijgen.

Fietsvierdaagse breidt kinderactiviteiten uit
Tijdens de jaarlijkse Fietsvierdaagse Venray wordt een aantal ‘kinderspelen te organiseren. Sinds enkele jaren heeft de organisatie hier een
speciale commissie op gezet. Elke dag zijn er activiteiten voor kinderen.
“Elke dag hebben wij op één
van onze centrale rustplaatsen en
bij zalencentrum De Witte Hoeve de
‘Kinderspelen’ ingericht en kunnen
de kinderen heerlijk genieten
van kegelen, sjoelen, steltlopen,
behendigheidsspellen en actieve
spellen”, aldus het bestuur van
stichting Fietsvierdaagse Venray.
“De kinderen krijgen bij vertrek een
stempelkaart waar de verdiende
punten op genoteerd worden en bij
inlevering op de laatste dag krijgen ze
een prijsje.”
Woensdag van het evenement is
sinds enkele jaren uitgeroepen tot de
dag van de kinderen. Dan organiseert
de stichting een speciale fietstocht
van ongeveer 18 kilometer speciaal
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Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

voor kinderen en hun begeleiders.
Dit jaar wordt de route voor de achtste
keer gehouden. Omdat er grote
belangstelling voor is, besloot de
organisatie onlangs om ook op vrijdag
een ‘kinderroute’ te organiseren.
Daarnaast vindt na deze editie
een bestuurswissel plaats. Bestuurslid
en pr-verantwoordelijke Michel
Thomassen stopt na ruim veertien
jaar met zijn vrijwilligerswerk voor
de stichting. Hij wordt opgevolgd
door Ernst-Jan Kleinbussink. “De aankomende maanden zullen in het
teken staan van de overdracht”, aldus
Thomassen. De 34e Fietsvierdaagse
Venray vindt dit jaar plaats van 24 tot
en met 27 juli. Kijk voor meer informatie op www.fietsvierdaagse-venray.nl

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090

24

verenigingen

15
03

Tussen carnaval en Pasen

Vastenactie voor oorlogsweduwen
in Sri Lanka
De vastenactie wordt ook dit jaar weer in Venray georganiseerd. De organisatie hoopt dat men in de vastenperiode, tussen carnaval en Pasen, wat minder luxe leeft en zo wat geld overhoudt. Dit geld kan aan de
Vastenactie worden geschonken, die met het bedrag dit jaar oorlogsweduwen in Sri Lanka gaat steunen.

Via die actie kunnen mensen de
vastenactie ook weer steunen.” De
afgelopen jaren was de vastenactie
een succes, vindt de organisatie. “We
halen elk jaar toch wel ruim 10.000
euro op, als het niet meer is”, vertelt
Elbers. Daarmee heeft de vastenactie
al veel goede doelen kunnen helpen.
“In het verleden hebben we onder
andere een zorgboerderij in Nepal,
een psychiatrisch centrum in Indonesië
en een weeshuis in Uganda gesteund.”

Vasten steeds
meer in trek
Vasten is iets dat weer steeds

meer in trek raakt, merkt de organisatie. Elbers: “Ik zie in mijn naaste
omgeving steeds meer mensen die
besluiten na carnaval een periode wat
te minderen. Niet eens altijd via het
geloof, soms ook gewoon omdat ze
zich bewust zijn van de grote verschillen die er zijn op de wereld. Wij hebben het hier heel goed, maar er zijn
ook mensen die veel minder hebben dan wij.” Hij voegt lachend toe:
“En als het dan Pasen is, de chocolade
zo lekker.” Wat serieuzer vervolgt hij:
“Maar toch besluiten ook steeds meer
mensen daarna weer op minderen
verder te gaan, want vasten geeft een
heel goed gevoel.”

Anton Thurayappah en Ger Elbers bij een kaart van Sri Lanka
De Vastenactie is al een heel oude
traditie, maar werd in de jaren 50 van
de vorige eeuw weer opnieuw opgestart door bisdommen in Nederland.
Rogeer Hoedemaekers van de
Vastenactie Venray vertelt: “Door zelf
in de vastenperiode wat minder te
nemen, houd je iets over om te
delen.” Ger Elbers, ook betrokken bij
de actie, vult aan: “Een periode geen
snoep, gebak en andere luxeproducten
levert ieder jaar een heel mooi bedrag
op.” Zo steunt de vastenactie ieder
jaar een ander project in een land
waar mensen het minder goed hebben. Dit project heeft altijd iets te

maken met de gemeente Venray. “De
link met de gemeente is van belang.
We steunen een project van een
inwoner van Venray, die een link
vormt tussen de mensen daar en de
mensen hier”, vertelt Hoedemaekers.

Tien families helpen
Dit jaar is er gekozen voor het
steunen van een project in Sri Lanka,
waarbij kippenboerderijen voor
oorlogsweduwen worden neergezet.
Anton Thurayappah, oorspronkelijk uit
Sri Lanka, maar inmiddels uit Venray,
kwam met dit idee. “In Sri Lanka is 25
jaar oorlog geweest. Dit project focust

zich op een dorp waar veel vrouwen
hun man hebben verloren. Zij hebben
daardoor geen inkomen meer.
Door het neerzetten van kippenfarms,
kunnen ze weer een bestaan
opbouwen en het hoofd boven water
houden.” Met het vastenactieproject
kan voor tien families een kippenfarm
worden neergezet.
De vastenperiode begint de dag na
carnaval, op Aswoensdag, en duurt tot
Pasen. Hoedemaekers: “We trekken
de vastenactie door tot één week na
Pasen, dan duurt ze zeven weken.
Op die manier kunnen we ook
Zo gaan de kippenverblijven
deelnemen aan de goededoelenactie. in het dorp Vaharai er uit zien

Deze week in jouw
brievenbus
Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Street Vibes 2.0
Dansschool Soul Community organiseert op zaterdag 31 maart in samenwerking met café De Koets uit
Venray Street Vibes 2.0, een cultureel straatfestival voor jongeren. Tijdens het festival zijn er workshops,
demonstraties en battles.
Tijdens Street Vibes 2.0 worden
er gratis workshops rap en breakdance gegeven. Ook worden demonstraties van rap, dance en ‘paint’
verzorgd en is er livemuziek van
We Are The Message. Daarnaast zijn
er wedstrijden: er worden dans- en

The Southern Blues Rock Band
treedt op bij de bluesmiddag

Blues Afternoon
in De Witte Hoeve

rap battles georganiseerd. “Met dit
festival willen wij de jeugd een
cultureel platform aanbieden, waarbij ze zichzelf bezighouden met de
leuke maar ook leerzame workshops,
demonstraties, competities en live
muziek”, aldus Ricardo en Iza van Soul

Community. Street Vibes 2.0 begint
om 12.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
De activiteiten vinden plaats in het
Schoutenstraatje bij Soul Community
en bij café De Koets. Toegang en
deelname aan de workshops zijn
gratis.

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

In De Witte Hoeve in Venray wordt op zondagmiddag 25 maart een
bluesmiddag georganiseerd. Vanaf 15.00 uur treden de Venrayse bands
The Southern Blues Rock Band en Harry & de Rest op.
De twee bands treden deze middag afwisselend op. Ze spelen stevige blues-rock, afgewisseld met
ballads en alles wat daar tussen zit.
Harry & de Rest speelt met frontman
Harry Janssen, die ook de blues harp
bespeelt. De gebroeders Faessen zijn
bekend en Luuk bespeelt de basgitaar.
De band is onlangs nog gecompleteerd
met gitarist Peter Bonants.
Bij The Southern Blues Rock Band
is geen blues harp te horen, maar des
te meer wordt de sound daar bepaald
door Ley van den Beuken, meester

gitarist. Ook de ritmesectie met Gerard
en Marijn is mede bepalend voor hun
sound. Johan teistert als vanouds
de geluidsboxen en wellicht speelt
Hammond-speler Colly Franssen die
middag al mee. Mogelijk speelt de
band ook nog wat eigen nummers,
want er staat een cd op de planning.
De middag begint om 15.00 uur
in de Ursulazaal en de medewerkers
van De Witte Hoeve. De middag is een
voorproefje voor Hoeve Blues, dat dit
jaar op zaterdag 3 november plaatsvindt. De entree is gratis.

Venrayse voorleeskampioenen
niet naar finale
Venrayse voorleeskampioenen Beau Joosten van basisschool Eigenwijs uit Oirlo en Sjoerd
Liebrand van basisschool De Meent uit Leunen namen als afvaardiging van alle Venrayse voorlezers
deel aan de regionale voorleeswedstrijd op dinsdag 13 maart in Schouwburg Venray. Zij bereikten de
finale niet: van de acht winnaars van de lokale wedstrijden gingen de drie finale plekken naar
voorleeskampioenen uit Heijen, Tienray en Horst. Het was de 25e keer dat de voorleeswedstrijd
werd georganiseerd.

’t Is W.A.T.

‘De erfenis
van tante Bella’
Toneelvereniging ’t is W.A.T. uit Wanssum speelt op vrijdag 16,
zaterdag 17 en zondag 18 maart het toneelstuk De erfenis van tante Bella.
De uitvoering vindt plaats in De Zandhoek in Wanssum.
De klucht is geschreven door Henk
Roede. De tante, tante Bella, van Coby
en Albert is overleden. Coby en Albert
hebben hier niet zo erg om gerouwd,
want een band met de tante hadden
ze niet. Sterker nog: eigenlijk zijn ze
zelfs wel blij met haar overlijden, want
ze hebben nu immers een erfenis.
En de erfenis bestaat uit een wat verpauperde beautysalon. Coby is er van
overtuigd dat de beautysalon met een
likje verf en wat kleine aanpassingen
voor goud geld te verkopen is. Maar
is dit allemaal wel zo’n goed plan?
Tot de verkoop moet de beautysalon

natuurlijk wel gewoon doordraaien
en dan is er wel personeel nodig.
En dat is niet het enige probleem waar
broer en zus mee te kampen hebben, want zo’n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu ook weer
niet. Trouwens, zijn Coby en Albert wel
de enige erfgenamen? De voorstelling vindt plaats in de Zandhoek en
begint op vrijdag 16 maart en zaterdag 17 maart om 19.30 uur. Bezoekers
zijn vanaf 19.00 uur welkom in de zaal.
Op zondag 18 maart begint het toneelstuk om 14.00 uur en is de zaal open
om 13.30 uur.

Lezing: NederlandsDuitse grens vanaf 1815
De Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. organiseert op maandag 19 maart een lezing in het
Odeon in Venray over de Nederlands-Duitse grens vanaf 1815 en de invloed op de inwoners. De lezing wordt
verzorgd door Ragdy van der Hoek en begint om 20.00 uur.
In de 16e en 17e eeuw hoorde
Venray bij het Hertogdom Gelre.
In de 18e eeuw hoorde het bij
Pruisen. Dat gold voor het gebied
van Kessel tot Venray. Aan de andere
kant van de Maas reikte het gebied
van Afferden tot aan Venlo. Venlo
was niet Pruisisch, maar Staats.
Daarna kwam de Franse tijd die
duurde tot 1815. Tijdens het Congres
van Wenen werd vastgelegd dat
Venray Nederlands zou worden.
Er werd een nieuwe grens getrokken
tussen Duitsland en Nederland.
Noord-Limburg was arm, er viel niet
veel te halen. Daarom werd de grens
tamelijk willekeurig op een paar kilo-

meter ten oosten van de Maas vastgelegd. In de lezing wordt onder andere
het opheffen van de Duitse Bond in
1866 besproken, net zoals de
Kulturkampf, dialecten, het einde van
het goede nabuurschap door de Eerste
Wereldoorlog en de Tweede
Wereldoorlog en de ontspanning in de
verhouding van de laatste 20 jaar.
In het tweede deel van de voordracht
worden enkele verschillen belicht
tussen Noord-Limburg en Duitsland op
het gebied van leven, politiek, de
wijze van bouwen, eten, de omgangsvormen, de werkomgeving, de taal en
de humor.
Ragdy van der Hoek uit Venlo

studeerde geschiedenis aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
Hier specialiseerde hij zich in de
persgeschiedenis van de 19e eeuw.
In 2005 promoveerde hij aan
dezelfde universiteit op een
proefschrift over de Horster
politicusjournalist Leopold Haffmans
(1826-1896). Van der Hoek schreef
tientallen historische boeken, doet
onderzoek en houdt lezingen over
uiteenlopende thema’s. Over het
onderwerp van de lezing is een boek
verschenen met de titel ‘Over de
grens, über die Grenze’.
De lezing is zowel voor leden als
niet-leden toegankelijk.
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Open dag

Avondwandeling Durpsrundje
trug noar de alde Hei

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Groene Kruis Wijkverpleging Venray
Locatie: medisch centrum Antoniusveld Venray

Tijd: start tussen 18.15 en 19.15 uur
Organisatie: Muziekvereniging Moed en IJver en
zangvereniging Erato
Locatie: start plein Blitterswijck

Dansevent Dutch Open West Coast
Swing 2018

Toneelvoorstelling De erfenis van
tante Bella

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Hotel Restaurant Asteria Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: toneelvereniging ’t Is W.A.T.
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Cabaretvoorstelling
Jasper van Kuijk – Janus

AMC Open darttoernooi

Reprise cabaretvoorstelling
Tineke Schouten – T-splitsing

Toneelvoorstelling Bruintjes bier
bruist beter

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Comedia
Locatie: MFC De Baank Leunen

De Theetantes op de koffie

Cabaretvoorstelling Martijn Koning
– Koning te Rijk

Tijd: 14.30-16.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Dansevent Dutch Open West Coast
Swing 2018

Tijd: 18.00-20.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Venray en Synthese
Locatie: BiblioNu Venray

Filmavond
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Spelen doe je zo!
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Muziekvoorstelling Samba Fever
– Lilian Viaira Grupo
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dansevent Dutch Open West Coast
Swing 2018
Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Hotel Restaurant Asteria Venray

Musical Koopavond
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Spinesport Rodheo open tennis
toernooi (t/m zondag 25 maart)
Organisatie: TC Rodhe
Locatie: tennispark TC Rodhe Venray

Knutselmiddag
Tijd: 13.00-15.00 uur
Organisatie: Aktiviteitenvereniging Brukske Aktief
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Hotel Restaurant Asteria Venray
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Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: aannemer Spitters
Locatie: MFC De Baank Leunen

Informatieavond over
echtscheidingen
Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Mediator Leo Heldens
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Lezing De Nederlands-Duitse grens
vanaf 1815 en de invloed op de
inwoners
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: zaal Odeon Venray

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Belastingspreekuur

Dementheek Café

Inloopbijeenkomst glasvezel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: ’t Allemanscafé Oostrum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Garde- en showdanstoernooi

Inloopbijeenkomst glasvezel

Tijd: 09.15-19.15 uur
Organisatie: Dansvereniging Peel Dancers Ysselsteyn
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: aannemer Spitters
Locatie: gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen

Uitwisselingsconcert

Jaarlijkse dorpsvergadering

Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: opleidingsorkesten Harmonie St.
Catharina Leunen, Grubbenvorst en Ysselsteyn
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Heide
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Familiebrunch
Tijd: 11.00-13.30 uur
Organisatie: Landweert Leeft
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Venray
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Tijd: 17.00-18.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: toneelvereniging ’t Is W.A.T.
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Geeks en Games

Cabaretvoorstelling
Niet Schieten – Tijd voor een Trio

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: toneelvereniging Comedia
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 07.30-21.00 uur
Locatie: stemlokalen gemeente Venray

Eten bij eetpunt EVA

Toneelvoorstelling
De erfenis van tante Bella

Toneelvoorstelling Bruintjes bier
bruist beter

Gemeenteraadsverkiezingen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Inloopbijeenkomst glasvezel
Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: aannemer Spitters
Locatie: gemeenschapshuis De Hei Heide

Familievoorstelling Lang geleden
– Een muzikale tijdreis

Première toneelvoorstelling
Groeten uit de Veluwe

Cabaretvoorstelling
Marc-Marie Huijbregts - Getekend

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Een muzikale tijdreis

Dansevent Dutch Open West Coast
Swing 2018

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Van Hoorne Entertainment
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Hotel Restaurant Asteria Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Theatershow Guido’s Orchestra
bij Schouwburg Venray
Guido’s Orchestra staat op vrijdag 23 maart met een theatershow in Schouwburg Venray. De show begint
om 20.15 uur.

Guido’s Orchestra neemt bezoekers
mee op een reis door vele muzikale
stijlen. Zij brengen onder leiding van
maestro Guido Dieteren orkestarrangementen ten gehore. Tijdens de show

Maestro of Music kan het publiek
luisteren naar muzikanten die klassiek,
pop en humor combineren. Zangeres
Wendy Kokkelkoren vult deze show
aan. Guido’s Orchestra is onder andere

bekend van Symphonica in Rosso en
werkt samen met Marco Borsato en
Lionel Richie. Voor meer informatie
over de voorstelling, kijk op
www.schouwburgvenray.nl

Schilderijen van Marion Geyer

Expositie bij BiblioNu Venray
Marion Geyer exposeert haar ‘Healing Art’ tot vrijdag 30 maart bij BiblioNu in Venray. De beeldend
kunstzinnig therapeut geeft in de boekenweek ook healingen in de bibliotheek.
De schilderijen van Marion Geyer
worden ‘intuïtief werk’ genoemd.
Deze ontstaat door middel van kleur-

beleving en sfeer creëren met een
intentie, mythologie of sprookje.
“Het is een innerlijke beleving die

ontstaat op nat papier en aquarel”,
aldus BiblioNu. Kijk voor meer
informatie op www.hetkooysebos.nl

Tap Factory in Schouwburg
De internationale showproductie Tap Factory komt op zondag 15 april naar Schouwburg Venray. Tap Factory is
volgens Schouwburg Venray te omschrijven als een combinatie van STOMP, The Blue Man Group en Tap Dogs.
In de show worden tapdans,
percussie, acrobatiek en hiphop naar
het publiek gebracht. “Het gezelschap
kent de beste dansers, fenomenaal
voetenwerk, ongeëvenaarde ritmes

en prachtige percussie. De stoere,
acrobatische dansers worden tijdens
deze show begeleid door energieke
slagwerkers”, aldus de schouwburg.
De Tap Factory geeft acht shows

in Nederland. Eerder speelden ze
tournees in Europa, Azië en ZuidAmerika.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Garde- en showdanstoernooi
in schouwburg Venray
Dansvereninging Peel Dancers uit Ysselsteyn organiseert op zondag 18 maart een garde- en
showdanstoernooi. Dit word gehouden in de Schouwburg te Venray en duurt van 09.15 tot 19.15 uur.
Het toernooi wordt georganiseerd
in samenwerking met het NDO en
word conform de richtlijnen van EFDO
gehouden. Dit is de Europese Bond
die op 4, 5 en 6 mei het EK organiseert in Dornbirn (Oostenrijk). Op het
Peel Dancers toernooi komen ruim 350
deelnemers en er worden ongeveer
honderd dansen uitgevoerd.
Dit jaar heeft DV Peel Dancers vijf
solisten. Direct na de opening start
de eerste soliste Sanne Bruynseels.
Zij danst een showdans in de categorie show solo junioren klasse. Hierna
zijn de volgende drie meiden aan de

beurt. Dit zijn Meike Franssen, Floor
Hellegers en Vera van Dijck. Zij dansen in de categorie garde solo junioren
vrije klasse rond 09.40 uur. In de categorie garde solo jeugd sport klasse
komt de vijfde soliste Anne Konings
uit. Zij start rond 15.00 uur. De jongste
danseresjes Shine oefenen ieder week
om hun gardepasjes onder de knie
te krijgen. Shine komt uit in de garde
polka minioren klasse. Zij starten om
11.20 uur. Hierna komt de volgende
garde groep Flair. Deze groep bestaat
uit negen meiden en ze dansen in de
categorie Garde polka junioren vrije

klasse rond 11.40 uur. De volgende
gardegroep Divine komt uit in de categorie garde polka jeugd vrije klasse
om 16.20 uur. Als laatste is de groep
Vibe. Zij komt uit in de categorie show
modern hoofd sportklasse en start
om 17.50 uur. Dit is een showdansgroep met elf meiden uit Ysselsteyn
en omstreken.
Tijdens het toernooi worden
verschillende soorten en stijlen dans
getoond. Iedere dans wordt door een
vakjury beoordeeld op choreografie,
presentatie, houding, moeilijkheid,
spreiding en verplichte elementen.
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