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Lyon vlogt
over edelstenen
Lyon Hendriks (12) uit Venray maakt samen met zijn vader Xander vlogs over hun passie voor edelstenen en mineralen. Met de filmpjes, die Lyon post op zijn YouTubekanaal, hoopt hij zoveel mogelijk mensen te bereiken, zodat hij iedereen dingen kan leren over zijn hobby. Lees verder op pagina 03

Op zoek naar een flexibele baan?

Raad wil alle opties open houden

Toverbal nog in de race voor
locatie Aldi
Voormalige school De Toverbal blijft voor de gemeenteraad van Venray een kanshebber voor de locatie
van de nieuwe Aldi in Venray. Hoewel het College van B&W alleen haar voorkeurslocatie rondom de
Dr. Poelsschool wilde onderzoeken op haalbaarheid, werd tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag
17 april beslist dat ook de reservelocatie De Toverbal meegenomen moet worden hierin. Op dit moment heeft
de raad nog niet genoeg duidelijkheid om al te kiezen voor één locatie, stelde zij.
Aldi wil in plaats van de twee
kleinere vestigingen die zij nu in
Venray heeft, één grote, duurzame
vestiging van zo’n 1.100 vierkante
meter. Het College van B&W gaf
eerder aan deze nieuwe winkel
te vestigen op het terrein van
de oude Dr. Poelsschool bij de

parkeerplaats van supermarkt Emté
in Venray.

Past goed binnen
supermarktbeleid
Zo komt de nieuwe supermarkt
dicht bij het al bestaande

winkelgebied te liggen, wat goed
past binnen het supermarktbeleid
van de gemeente. Wel zou de
Dr. Poelsschool die momenteel nog
gebruikt wordt door Omroep Venray
en Zangers van St. Frans, gesloopt
moeten worden.
Lees verder op pagina 04

Wij zoeken:

Barbecue & Gourmet Party Service

BEZORGERS/
CHAUFFEURS m/v
VERKOOP/ADMINISTRATIEF
MEDEWERKERS m/v

Interesse? kijk op www.a-z.nl/vacatures
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Zoektocht naar pater

HPV op bezoek bij Venrayse pater Smits
Historisch Platform Venray was op zoek naar een pater Servatius
Smits, van wie zij dachten een foto in hun archief te hebben.
De zoektocht leidde naar een andere pater Smits uit Venray, Thijs Smits,
die inmiddels in Maastricht woont.
HPV probeert altijd met grote
zorgvuldigheid haar foto’s en
beschrijvingen op de website
RooyNet te plaatsen. Beschrijvingen
worden meestal door iemand
bevestigd, voordat ze op de site
worden geplaatst. Zo ging het
ook met een foto uit het archief
van Harrie Coopmans/Jan van der

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl

Putten. Vrijwilligers hadden een sterk
vermoeden dat deze foto iets met
de familie Smits uit de Schoolstraat
te maken had, maar wisten het niet
zeker. Een snuffeltocht door oude
edities van het weekblad Peel en
Maas leerde dat er twee geestelijken
in die familie Smits waren. Het zou
gaan om pater Servatius Smits, die op
18 maart 1917 door Mgr. Schrijnen tot
priester werd gewijd.

Twee
geestelijken
In de weekbladen werd over
nog een pater Smits geschreven.
Deze was naar Brazilië vertrokken,
maar over zijn terugkomst was niets
te lezen. “Na lang zoeken werd
ontdekt dat, deze in Venray geboren

Pater Thijs Smits

www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

priester, nu in Maastricht woonachtig
is. Hij geniet van zijn welverdiende
rust en is nog erg bij Venray
betrokken”, aldus HPV.

Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

‘Hij sprak nog
Venrays’

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt
Anne Jakobs
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

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

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Heeroom Smits

In maart bracht een vrijwilligers
een bezoekje aan pater Thijs in
Maastricht. Het hoofdonderwerp
werd al snel het Venray van vroeger
Ze vervolgt: “Deze pater
en pater Thijs wilde weten wat
Thijs Smits was dan ook aangenaam
er met zijn informatie is gedaan.
verrast, toen hij een telefoontje uit
Zijn computer werd aangezet en
Venray kreeg met de vraag of hij
weldra stond de website van RooyNet
ene pater Servatius gekend heeft.
Hij sprak het Venrayse dialect alsof hij op zijn scherm. Na de naam Servatius
Smits ingetikt te hebben, kwam
nooit anders had gesproken. Op de
heeroom in beeld. HPV: “Dat was nog
vraag hoe hij die foto toegestuurd
eens thuiskomen. De website werd
wilde hebben, zei hij de 87-jarige
onder favorieten gezet en pater Thijs
spontaan: ‘Stuur maar via e-mail’.
had als blijk van dank een hele brok
En zo geschiedde. Binnen het uur
Venrayse historie voor het grijpen.
kwam de verlossende bevestiging:
Bij het afscheid zei hij met warme
‘Het is niemand minder dan mijn
heeroom!’. Daarmee was het ook een woorden: ‘Doe ze ien Venroj de
oom van Henk Smits, die lange tijd in groete van meej!’”

Els Hekkenberg
Kris Wijnands

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl

de Schoolstraat een ijzerwarenhandel
heeft gehad. De gelijkenissen zijn
treffend.”

Pater Servatius Smits

Bezwaarmaker uitbreiding centrum
Landweert krijgt geen gelijk
De vrouw uit Venray die bezwaar maakte tegen het bestemmingsplan Centrum Landweert Venray van de gemeenteraad van Venray heeft donderdag 12 april geen gelijk gekregen van de Raad van State. De bezwaarmaakster was bang voor overlast door de uitbreiding van supermarkt Plus
en wijkcentrum ‘t Stekske.
De gemeenteraad van Venray
stelde begin februari bestemmings
plan Centrum Landweert Venray
vast. Dit bestemmingsplan maakt
het mogelijk voor supermarkt Plus
uit te breiden met een opslag- en
expeditieruimte van ongeveer 150
vierkante meter. Ook kan het daar
naast gelegen wijkcentrum ‘t Stekske
uitbreiden met een kookstudio van
zo’n 80 vierkante meter. Plus wil met
de uitbreiding ervoor zorgen dat er
alleen nog binnen geladen en gelost
gaat worden.
Volgens de gemeenteraad wordt
door de uitbreiding van de opslag
centrum van de Plus overlast voor de
omwonenden tegengegaan, maar

één van de buurtbewoonsters zag dat
anders. Zij ging in bezwaar tegen het
bestemmingsplan. De gemeenteraad
wijzigde het plan op enkele punten,
maar sommige punten waartegen de
vrouw uit Landweert bezwaar maakte,
bleven ongewijzigd. Zij ging daarop in
beroep bij de Raad van State.

Overlast
Ze stelt onder andere dat ze al
jarenlang overlast ondervindt van
vrachtverkeer dat de supermarkt
bevoorraadt. Volgens haar is in het
nieuwe plan niet gesteld dat die
overlast tot het verleden behoort. Zij
stelt dat niet goed is vastgelegd dat
er en waar er inpandig geladen en

gelost moet worden. Ook staat niet in
het plan dat vrachtwagens niet ach
teruit mogen rijden en dat laden en
lossen alleen met gesloten deuren
mag plaatsvinden. De Raad van State
keurt het beroep op dit punt af. Deze
stelt dat wel goed is vastgelegd dat
er inpandig geladen en gelost moet
worden. Waar en hoe dit gebeurt en
of vrachtwagens daarbij wel of niet
achteruit mogen rijden, hoeft volgens
de Raad van State niet in een bestem
mingsplan vermeld te worden.
Daarnaast stelt de bezwaarmaak
ster dat de gemeenteraad onvol
doende rekening heeft gehouden met
de parkeerproblematiek rondom de
supermarkt en dat er in het gebied

ten onrechte horeca-activiteiten zijn
toegestaan. Beide argumentaties
kunnen niet op goedkeuring van de
Raad van State rekenen. De gemeen
teraad heeft erkend dat er parkeer
problemen in de wijk zijn, maar
is volgens de Raad van State niet
verplicht met dit bestemmingsplan
al die problemen in één keer op te
lossen. Ook hoeft de gemeente
raad in de stedelijke omgeving van
Landweert horeca niet volledig uit te
sluiten.
De gemeenteraad hoeft het
bestemmingsplan dus niet te
wijzigen. Wel moet zij het door de
bezwaarmaakster betaalde griffie
recht van 168 euro vergoeden.
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Lyon vlogt
over edelstenen
Lyon heeft zijn passie voor edel
stenen overgenomen van zijn ouders.
Vader Xander vertelt: “Bij ons begon
het 16 jaar geleden, toen mijn vrouw
en ik op huwelijksreis waren. Uit Italië
brachten we een steen mee en sinds
dien nemen we er overal waar we
komen wel een mee.” Hij voegt toe:
“En je ziet het vaak: als ouders iets
interessant vinden, dan worden de
kinderen ook besmet.” Zo nam Lyon de
passie van zijn ouders over. Xander en
Lyon hebben inmiddels een behoor
lijke verzameling edelstenen en mine
ralen. “Hoeveel weet ik niet precies”,
lacht Lyon. Wel heeft hij een aantal lie
velingsstenen. “De labradoriet vind ik
heel mooi, vooral vanwege zijn glans
en werking. Hij werkt tegen negatieve
energieën.”

Herkomst en werking
van de steen
Een paar weken geleden besloot
Lyon om zijn hobby via YouTube met
anderen te delen door filmpjes te
maken over edelstenen. In die filmpjes
geeft hij de kijkers informatie over bij
voorbeeld de herkomst en de werking
van de steen. Het zijn niet de eerste
vlogs die Lyon maakt, hij heeft al wat
ervaring. “Vóór de edelstenen vlogde
ik ook al, over wat ik doe in mijn vrije
tijd. Daarvoor werd ik geïnspireerd
door vrienden, maar ook door vlog
ger Dylan Haegens.” Vloggen is een
manier om jezelf te laten zien, volgens
Lyon. “Voor sommige mensen is het
eng om zich voor de camera te uiten.
Maar je kunt wel je hobby laten zien
en dat maakt het heel leuk.” Hoewel
het begon met filmpjes over zijn vrije
tijd, richt Lyon zich nu heel specifiek
op edelstenen en mineralen. Vader
Xander spoorde hem hiertoe aan:
“Lyon wilde zoveel mogelijk abonnees,
maar om dat te bereiken moet je je
onderscheiden en iets zoeken wat je
echt heel interessant vindt. Daar kun

je dan een serie over maken.” Lyon
begon met zijn vlogs over edelstenen
en inmiddels heeft hij al zo’n tien film
pjes klaar. “Papa en ik kiezen samen
een steen uit en daar zoeken we dan
informatie over. Zo komen we zelf ook
nieuwe dingen te weten. Zo was de
tijgeroog vroegernet zoveel waard
als een diamant, omdat die toen heel
weinig werd gevonden. Nu is die
steen niet meer zo zeldzaam, dus ook
niet meer zoveel waard”, vertelt hij.
“Als we genoeg informatie hebben,
schrijven we een tekst en dan nemen
we de video op, die we elke donder
dagavond online zetten.”

Boete voor asociaal rijgedrag
Politie Venray Gennep kreeg op donderdag 12 april rond 18.15 uur een melding van asociaal rijgedrag.
Zij vertrok daarop naar de Kruidenlaan in Venray.
bestuurder een stopteken, maar deze
reed door.
“Na een achtervolging kon de
bestuurder ontkomen. De scooter werd
enkele minuten later aangetroffen.

Volgens de melders zou een
zwartkleurige scooter zonder
kentekenplaat asociaal rijgedrag
vertonen. De agenten troffen de
scooter al rijdend aan. Ze gaven de

De bestuurder was niet meer aan
wezig”, aldus de politie. De politie
nam de scooter in beslag en voorziet
de bestuurder na onderzoek van een
proces-verbaal.

Bronzen waarderings
penning Marijke Cieraad
Marijke Cieraad heeft zondag de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray ontvangen. Zij kreeg
deze uit handen van loco-burgemeester Martijn van der Putten onder andere voor haar jarenlange inzet voor de
Venrayse kunstwereld.

Zoveel mogelijk
abonnees
Vanuit zijn omgeving krijgt
Lyon leuke reacties op de filmpjes.
Deze motiveren hem om door te gaan
met de vlogs. “Vrienden op school
zien de filmpjes en zeggen bijvoor
beeld: ‘dat is echt cool, dat wist ik nog
niet’. En daar word ik dan heel vrolijk
van. Dan denk ik: yes, ik heb weer
iemand iets nieuws geleerd!”, ver
telt Lyon. Het vloggen verveelt hem
dan ook nog lang niet. “Ik wil nog
veel meer vlogs maken en mensen op
die manier dingen leren. Ik hoop dat
iedereen zich dan ook meer met edel
stenen gaat bezighouden.” Lyon moest
onlangs een nieuw kanaal openen
op YouTube, waardoor hij al zijn vol
gers, ‘abonnees’, kwijtraakte. “Ik kon
niet meer in mijn oude account, dus
ik moest weer op 0 beginnen.” Hij
had op zijn oude kanaal 35 abon
nees. Op zijn nieuwe kanaal, genaamd
‘Lyon Hendriks’, heeft hij er nu in een
heel korte tijd alweer 17 verzameld.
“Elke week komt er een nieuw film
pje op over een andere steen. Ik hoop
nog steeds dat ik over een tijdje heel
veel abonnees heb. Dat is denk ik wel
de ultieme droom van elke YouTuber”,
zegt Lyon.

Daklozenhuis
later open
De trajectwoning in Venray waar daklozen onder begeleiding zelfstandig leren te wonen, gaat later open dan gepland. In eerste instantie zou
vanaf 1 april van start gegaan worden, maar het vinden van een woning
was moeilijker dan gemeente Venray van tevoren had gedacht.
Gemeente Venray gaat dit jaar
samen met de zeven andere NoordLimburgse gemeenten aan de slag
met een nieuwe aanpak voor maat
schappelijke opvang voor daklozen.
Waar eerst alle opvanglocaties voor
daklozen in Venlo gevestigd zaten,
komt er nu ook één kleinschalige tijde
lijke opvanglocatie voor drie personen
in Venray. De drie andere trajecthuizen
staan in Venlo. In deze huizen wonen
de daklozen voor maximaal drie maan
den. Daarbij worden ze begeleid door
zorginstellingen en leren ze zelfstandig
te wonen. Daarna is de bedoeling dat
ze doorstromen naar een zelfstandige
woning, een vaste plek bij vrienden of
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familie of misschien blijkt dat ze beter
op hun plaats zijn in één van de instel
lingen. Het trajecthuis in Venray zou in
april van start gaan, maar het vinden
van een geschikt huis in Venray heeft
wat vertraging opgelopen vanwege
het aanbod vanuit de corporaties,
stelt gemeente Venray. “We hebben
inmiddels wel een woning op het
oog, maar deze is nog niet klaar voor
gebruik. We verwachten wel dat dit
voor de zomer gaat lukken”, aldus
een woordvoerder. De locatie maakt
de gemeente niet bekend. Wel zorgt
zij ervoor dat de directe buren zijn
geïnformeerd en dat de politie op de
hoogte is van de locatie.

Marijke Cieraad (67) is al decen
nialang één van de kartrekkers in
de Venrayse kunstwereld. Voordat
zij in 1987 als secretaris van de
Stichting Venrayse Kunstkring begon,
was zij jarenlang (gast)docent crea
tieve vakken op diverse basisscho
len in Noord-Limburg, docent aan de
Vrije Academie en edelsmid. Vanaf
1987 was ze betrokken bij diverse
tentoonstellingen voor hedendaagse
kunst in Venray. Samen met Joop
Wismans stond ze aan de wieg van
het beeldenpark, het huidige Stichting
Odapark. Marijke was jarenlang pro
jectleider en mede-curator van diverse

tentoonstellingen, manifestaties en
het Beeldenbos in het Odapark. Dat
brengt hedendaagse kunst onder de
aandacht van een breed publiek. Zo
is er een educatieprogramma voor
jongeren, maar ook voor volwasse
nen (met of zonder kennis en erva
ring met kunst) en rondleidingen. En
de tentoonstellingen die vele bezoe
kers uit binnen- en buitenland trek
ken. Marijke heeft zich hier meer
dan 25 jaar voor ingezet. Een van de
hoogtepunten was de internationale
manifestatie De Waan in 2002 over
kunst en psychiatrie op St. Anna, in het
Odapark en in de openbare ruimte in

Venray. Hierdoor kreeg Venray naam
in de internationale kunstwereld.
Vanuit haar werk voor het Odapark
was Marijke Cieraad ook lid van de
Regionale Advies Commissie van de
provincie Limburg en bestuurslid bij
Union By Fiction.
Het college van burgemeester en
wethouders wil Marijke Cieraad hier
voor bedanken en heeft haar daarom
de Bronzen Waarderingspenning van
de gemeente Venray toegekend.
De onderscheiding werd zondag uit
gereikt door de loco-burgemeester bij
gelegenheid van Marijkes afscheid van
het Odapark. (Foto: Foto Hoedemaekers)

BEKRO
B.V.
Bronboringen & Bronbemalingen
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

www.bekro.nl

Tuinberegenings
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Nachtje logeren

Waardering voor
mantelzorgers

Toverbal nog in de race
voor locatie Aldi

Venrayse inwoners die mantelzorg ontvangen, kunnen vanaf nu bij
gemeente Venray mantelzorgwaardering aanvragen voor hun
mantelzorger. Deze waardering bestaat uit een nachtje logeren en
daarnaast hebben aanvragers de keuze uit een waardebon, geldbedrag
of respijtzorg.
uur per week zorg verleent aan een
Gemeente Venray stelt vanaf nu
inwoner van Venray.
mantelzorgwaardering beschikbaar
De mantelzorgwaardering
voor mantelzorgers. “Mantelzorgers
bestaat uit verschillende opties.
zijn van onschatbare waarde”, stelt
Er kan gekozen worden voor een
zij. “Dankzij mantelzorg kunnen
geldbedrag, een kunst- en cultuur
mensen vaak langer thuis blij
waardebon, een horeca- en
ven wonen en contacten met hun
winkelwaardebon, een combinatie
eigen omgeving blijven onderhou
van deze twee bonnen of respijt
den. De gemeente Venray vindt het
belangrijk dat mantelzorgers gewaar zorg. Respijtzorg houdt in dat een
ander tijdelijk de zorgtaken van de
deerd worden voor hun inzet.”
Een mantelzorger is een familie mantelzorger overneemt. Daarnaast
krijgt iedere aanvrager sowieso een
lid, partner, vriend of kennisdie
waardebon voor één nacht logeren
langdurig of intensief voor zijn
in Logeerhuis Kapstok in Venray.
naaste zorgt. Mantelzorg is de
Hier kunnen personen die mantel
extra zorg die iemand nodig heeft.
zorg ontvangen voor korte tijd
Het gaat niet om de normale, dage
logeren, waardoor de mantelzorger
lijkse zorg die partners, ouders,
even tijd heeft voor zichzelf.
kinderen of andere huisgenoten aan
De mantelzorgwaardering aan
elkaar geven. Voorwaarde om in
aanmerking te komen voor de waar vragen kan tot 1 september via het
dering is dat de mantelzorger langer online aanvraagformulier op
dan drie maanden en minimaal acht www.venray.nl/mantelzorgwaardering

Optie 1: Dr. Poelsschool

Rechtgezet
In de editie van HALLO Venray van donderdag 12 april werd ten
onrechte beweerd dat de locatie aan de Dr. Poelsstraat de voorkeurs
locatie van het College van B&W is voor een nieuwe Aldi in Venray.
Dit moest zijn: de locatie
bij de Dr. Poelssschool. Deze
ligt niet aan de Dr. Poelsstraat,

Barbecue & Gourmet Party Service

maar bij de kruising van
de Langeweg met de
Hoenderstraat.

Kronenbergweg 11
5976 NV Sevenum
T 077 - 467 72 00
I www.barbecue.nl

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde

ALLROUND
m/v
PRODUCTIEMEDEWERKER
(schoolverlater/starter)
Taken:
• Assembleren van kratten met barbecue- en
gourmetsauzen en salades
• Samenstellen van barbecue- en gourmetpakketten
• Reinigen, controleren en inpakken van materialen
• In ontvangst nemen van de goederen

Functievoorwaarden :
•
•
•
•
•

Fulltime dienstverband
Hygiënisch en secuur
Werken in een gekoelde omgeving is geen bezwaar
Kan zowel in teamverband als zelfstandig werken
Bereid om in de weekenden en op feestdagen te werken

Heb je interesse? Stuur dan jouw CV naar P&O@a-z.nl
Voor vragen: 077-4677207 (Marion Hoeymakers)

Optie 2: De Toverbal
Tweede keuze voor het college
is de locatie van de oude basisschool
De Toverbal, aan de Sint Ursulalaan
in de noordwesthoek van Venray.
Het college stelde de gemeenteraad
voor de voorkeurslocatie Dr.
Poelsschool alvast uit te gaan werken.
Mocht die locatie toch niet geschikt
zijn, kon gekeken worden naar De
Toverbal.
Onder andere PvdA maakt tijdens
de gemeenteraadsvergadering duide
lijk graag beide locatiekeuzes uitge
werkt te willen zien op het gebied van
verkeersafwikkeling, parkeren, finan
ciële gevolgen, laden en lossen en
stedenbouwkundige inpassing. Hierbij
zou ook afstemming met bewoners
van de buurt moeten plaatsvinden.
Als reden geeft PvdA dat vertegen
woordigers van Aldi eerder al aan
gaven om vanwege de tijdsdruk het
liefst beide locaties uitgewerkt te wil

len zien. “Bij een gevoelig onderwerp
als dit moet de raad met een duide
lijke meerderheid een besluit kunnen
nemen”, aldus fractievoorzitter Henk
Bisschops.
“Het voorstel is nog niet voldra
gen”, stelt ook Tino Zandbergen van
Venray Lokaal. Aan de voorkeursloca
tie bij de dr. Poelsschool zitten volgens
zijn partij nogal wat haken en ogen.
“Er komen daar nog meer verkeers
stromen op een toch al drukke bin
nenring, er moet een forse ruimtelijke
ingreep komen, er is nog geen uit
spraak gedaan over het feit dat de
school mogelijk op de monumenten
lijst komt en het financiële aspect blijft
ook vaag.”
Ook D66 pleit voor extra onder
zoek naar de locatie De Toverbal. Daan
Janssen: “Spreiding van supermarkten
is belangrijk en in de Noord-Westhoek
van Venray ontbreekt er een.

Daarnaast kan een supermarkt daar
nog allerlei andere functies hebben.
Er kan een ontmoetingsplaats komen
en misschien is er ruimte voor klein
schalige commerciële bedrijvigheid of
een buurtgebouw. Het enige pluspunt
van de Dr. Poelsschool is het verster
ken van het centrum. Dat weegt voor
ons niet op tegen de voordelen van De
Toverbal.

Te vroeg
Hoewel SP en CDA voorzichtig een
voorkeur uitspreken voor de locatie
bij de Dr. Poelsschool, erkennen zij
ook dat het nog te vroeg is om al voor
één locatie te kiezen. “Zo lopen we
een fuik binnen waar we straks niet
meer uit kunnen”, aldus VVD’er Harrie
van Oosterhout. De partijen komen
overeen dat het haalbaarheidsonder
zoek gedaan moet worden naar beide
locaties.
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Basisschoolleraren Venray
in staking

Dodenherdenking
in Venray

Leraren van basisscholen in Venray hebben vrijdag 13 april het werk neergelegd. Ze staakten opnieuw om
aandacht te vragen voor een eerlijk salaris en een goede bekostiging van de sector. Ook bij basisschool St. Oda in
Ysselsteyn waren de juffen en meester deze dag niet aan het werk, maar voerden ze actie.

In Venray vindt op vrijdag 4 mei een Dodenherdenking plaats.
Deze start om 18.45 uur in de Grote Kerk. Om 19.45 uur is er een stille
tocht naar het oorlogsmonument in het Stadspark.
Op 4 mei herdenken we elk jaar
in heel Nederland hen die gevallen
zijn voor de vrede en vrijheid in ons
land en overal ter wereld. Het thema
van de nationale dodenherden
king dit jaar is Vrijheid geef je door:
‘Verzet als voorbeeld’.
Het programma begint om
18.45 uur met een herdenkings
plechtigheid in de Grote Kerk. Aan de
dienst werken onder andere burge
meester Hans Gilissen, de oecume
nische werkgroep en kinderen van
de basisscholen de Kruudwis en

de Krokodaris mee. Gastspreker is
André van Goch. Fanfare St. Oda uit
Merselo en het zangduo Tamara en
Stef Koonings zorgen voor een pas
sende muzikale omlijsting. Na afloop
van de dienst, om 19.45 uur, is er
een stille tocht naar de oorlogs
monumenten in het Stadspark.
Na de kranslegging door de burge
meester en de voorzitter van het
Oranjecomité is er om 20.00 uur
twee minuten stilte. Daarna leggen
vertegenwoordigers van diverse
organisaties nog een krans.

Secretaris gevonden

Nieuwe bestuursleden
dorpsradenoverleg
De Limburgse en Brabantse
basisschoolleraren staakten deze
dag bijna allemaal voor vooral een
vermindering van de werkdruk.
Het verschil tussen het salaris van
leraren in het voortgezet onderwijs
en het basisonderwijs is volgens
de Algemene Onderwijsbond te
groot. Dat maakt het werken als
leraar op een basisschool niet
aantrekkelijk. Waardoor leraren
volgens de bond zouden overstappen
naar het bedrijfsleven. Ook moeten
hogere salarissen ervoor zorgen
dat studenten eerder kiezen voor

de lerarenopleiding, de pabo, stelt
zij. Zo zijn er ook in de toekomst
voldoende leraren. Vorig jaar staakten
de leraren ook al twee keer voor een
verlaging van de werkdruk en meer
salaris.
Op basisschool St. Oda in
Ysselsteyn vroegen de leraren onder
andere bij de supermarkt in hun dorp
aandacht voor de actie. “Vroeger was
ik full time leerkracht, nu doe ik
het erbij naast mijn andere werk
op school”, staat op één van hun
actieborden. “We proberen de ballen
hoog te houden”, staat op een ander

pamflet te lezen. Ook op basisschool
Petrus’ Banden in Venray werd vrijdag
gestaakt. De leraren overlegden deze
dag onder andere over hoe zij de
werkdrukgelden komend schooljaar
in gaan zetten. Ook volgde een aantal
leraren een ICT-opleiding. “Een zinvolle
dag”, stelt de school. Leraren van
De Meent in Leunen waren deze
stakingsdag aanwezig bij de PO in
Actie-manifestatie in Eindhoven.
“Voor minder werkdruk en een eerlijk
salaris, voor onze leerlingen, voor
nu en in de toekomst”, aldus de
basisschool.

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

Het dorpsradenoverleg (DRO) van gemeente Venray heeft onlangs
twee nieuwe leden benoemd. Erwin Janssen uit Vredepeel wordt de
nieuwe secretaris. Ook Leon Janssen uit Heide is lid geworden. Het DRO
was al enige tijd op zoek naar een nieuwe invulling van het dagelijks
bestuur, nadat een aantal bestuursleden haar taken had neergelegd.
Het DRO gaf al eerder aan op
een nieuwe manier te willen gaan
werken om de werkdruk te verdelen.
Zij verwacht nu van ieder dorp een
vertegenwoordiger in één van de
commissies waarmee zij gaat wer
ken. Het dagelijks bestuur is met de
komst van secretaris Erwin Janssen
en Leon Janssen nu aangevuld. De

overige functies worden binnen het
bestuur verdeeld. Na de zomer wil
het DRO haar nieuwe opzet gereali
seerd hebben en dan wil zij ook de
nieuwe bestuursfuncties als voor
zitter en penningmeester verdeeld
hebben. Eerder gaf het DRO al aan te
kampen met weinig animo voor de
invulling van het dagelijks bestuur.

Oostrummer
voor rechter voor
verkrachting
Een 34-jarige man uit Oostrum die verdacht wordt van het gewelddadig verkrachten van een vrouw uit Venray in december 2016, moet
op vrijdag 20 april voor de rechter verschijnen.
De 21-jarige vrouw fietste op
vrijdag 9 december 2016 richting
Oostrum, toen de verdachte naast
haar kwam fietsen. Hij bedreigde
de vrouw en dwong haar om mee
te gaan naar de Hulstweg, waar ze
af moest stappen en seksueel werd
misbruikt, stelt het OM. De man ging
er vervolgens vandoor, maar werd

Week van het Water geopend
Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray opende maandag 16 april officieel de Week van
het Water in Venray. Deze week wil Jongeren op gezond gewicht (JOGG) Venray het drinken van
water in plaats van ranja of frisdrank stimuleren onder kinderen en hun ouders. De officiële opening
van de themaweek vond plaats bij peuterspeelzaal De Mierenhoop in basisschool Coninxhof in
Venray. De wethouder hief het eerste glas water en de kinderen dronken water en mochten waterspelletjes doen. Samen met verschillende kinderopvangcentra, Synthese, GGD, Bibliotheek Venray
en gemeente Venray staat JOGG deze week stil bij het thema water. Water drinken is niet alleen
gezond, maar ook lekker en leuk, stelt zij. Tot en met vrijdag 20 april staan er allerlei water
activiteiten op het programma in de gemeente.

later alsnog opgepakt. De zitting op
20 april betreft een pro-formazitting.
Dat is een zitting waarop een zaak
niet inhoudelijk wordt behandeld.
Een pro-formazitting is nodig als een
zaak binnen een bepaalde termijn op
een zitting moet zijn geweest, maar
het nog te vroeg is om deze inhou
delijk te behandelen.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Te weinig animo

Pilot kwetsbare jongeren gaat toch niet door
De pilot voor extra ondersteuning voor kwetsbare jongeren, die gemeente Venray aankondigde in oktober
vorig jaar, gaat toch niet door. Reden is onder andere dat er te weinig jongeren meedoen.
De gemeente wilde in een pilot
ongeveer vijftien ‘onzichtbare jonge
ren’, jongeren die zonder diploma het
onderwijs hebben verlaten en geen
werk hebben, extra gaan ondersteu
nen om weer naar school of aan het

werk te kunnen. De gemeente schatte
toen dat er in regio Venray, waaronder
ook Gennep, Bergen en Horst aan de
Maas worden gerekend, zo’n honderd
jongeren tussen de 18 en 23 jaar zou
gaan die geen diploma en geen werk

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.

Rommelmarkt Wieneshof Horst
zondag 22 april van 9.00-15.30 uur
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

WE GAAN BEGINNEN
DE MOOISTE ZOMERBLOEIERS
ZIJN WEER VERKRIJGBAAR
GERANIUMS V.A. 0,50 • DAHLIA’S 0,50
200 SOORTEN PERK-, HANG- EN
KUIPPLANTEN

Voor groenteplanten o.a. komkommers,
tomaten, paprika enz., aardbeienplanten,
cyrstantenstekken, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

uitvaart
onderneming

hebben. In het traject zou naast bege
leiding richting een opleiding extra
aandacht zijn voor bijvoorbeeld zorg,
wonen, financiën, relaties en (sociale)
vaardigheden.

‘Kostenplaatje afgezet
tegen deelnemers’
Toch hebben zich niet genoeg
jongeren gemeld voor de pilot.
Ondanks dat er intensief is
samengewerkt aan het verder
invullen van het programma en
dat de coaches al verschillende
workshops en werkbezoeken hebben

gedaan, is toch besloten de pilot niet
door te laten gaan. Het starten met
de pilot blijkt niet haalbaar, aldus
de gemeente. Zij ziet onvoldoende
basis om het integrale en intensieve
programma op korte termijn aan te
kunnen bieden. “Dat heeft onder
andere te maken met een stuk
visieontwikkeling, externe en interne
factoren en het kostenplaatje afgezet
tegen het geringe aantal deelnemers
op dit moment.” In totaal hebben
zich zeven jongeren aangemeld voor
de pilot. Wat die visieontwikkeling
en factoren precies inhouden, kan
een woordvoerder van de gemeente
desgevraagd nog niet zeggen. Verder
stelt de gemeente dat de economie
op dit moment weer verder aantrekt

en dat ze steeds meer jongeren aan
het werk zien gaan.

Onderzoek naar
toekomstige pilot
De gemeente gaat nu
onderzoeken of zij in de toekomst wel
opnieuw aan de slag gaat met een
dergelijke pilot, op welke termijn dat
zou zijn en in welke vorm. Voor de
jongeren die zij nu al in beeld heeft,
is ze bezig om begeleidingstrajecten
op te starten om daarmee tegemoet
te komen aan hun behoefte om via
een intensief begeleidingsprogramma
de stap naar school, werk of een
passende dagbesteding te kunnen
maken.

Beleid wordt gewijzigd

Duijf Gemeente geen
voorstander van tweede
kermis in Venray

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo

Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

Kantoor Venray

OPENINGSTIJDEN:

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

Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

KWEKERIJ DE LIFRA

24 uur bereikbaar

LORBAAN 12A,VEULEN - T: 06 14 21 76 97

Gerrie

Gemeente Venray is geen voorstander van twee kermissen in de kern Venray. Op Koningsdag, vrijdag
27 april, heeft evenementenfirma Hoefnagels en Zn. een vergunning aangevraagd voor een minikermis voor
kinderen. De gemeente kan op basis van bestaand evenementenbeleid de vergunning niet weigeren, maar geeft
wel aan voor volgend jaar de regels te wijzigen en nog maar één kermis per kern in de gemeente toe te staan.

van den
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

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

Print & Sign in Venray

De zomerkermis in Venray moet
volgens het college de enige blijven in Venray

Huwelijk of jubileum?
Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

Voor het eerst heeft de kern
Venray dit jaar niet alleen in de zomer,
maar ook tijdens Koningsdag een ker
mis. De firma Hoefnagels en Zn. orga
niseert van donderdag 26 tot en met
zondag 29 april een minikermis voor
kinderen op het Gouden Leeuwplein.
Er komt onder andere een rups,
draaimolen, cake walk en een aantal
kraampjes te staan.
Gemeente Venray, die ook organi
sator is van de zomerkermis in Venray,
en verantwoordelijk wethouder Ike
Busser (Samenwerking Venray) zijn
niet blij met een tweede kermis in
de kern Venray, maar kan de vergun
ningsaanvraag voor de kermis niet
weigeren. De kermis voldoet aan alle
veiligheidseisen en juridisch kan de
burgemeester de vergunning daarom
dit jaar niet weigeren. In het evene

mentenbeleid van de gemeente wordt
geen apart onderscheid gemaakt voor
kermissen, waardoor het organiseren
van een tweede kermis in Venray dus
niet in strijd is met dit evenementen
beleid. Sterker nog, het organiseren
van evenementen wordt juist in dit
beleid gestimuleerd.
Om te voorkomen dat dit vol
gend jaar opnieuw gebeurt, gaat het
College van B&W een wijziging in haar
evenementenbeleid doorvoeren. In
overleg met de kermisbonden wordt
er een kermisparagraaf opgenomen
in het evenementenbeleid om dit te
reguleren. Zij verwacht dat rond de
zomer hierover iets kunnen besluiten.
Zo wil de gemeente ervoor zorgen dat
er in alle kernen van Venray nog maar
maximaal één kermis per jaar kan
worden georganiseerd. Hiermee wil zij

grip houden op het aantal kermissen
in Venray. “We hebben een kermisbe
leid in de gemeente Venray. Venraycentrum en de kerkdorpen hebben
jaarlijks één kermis. En dat willen
we zo houden”, stelt een woordvoer
der van de gemeente. Een teveel
aan kermissen legt beslag op open
bare ruimte en brengt geluidsover
last met zich mee, aldus het college.
“Daarnaast zal de kwaliteit per kermis
verslechteren en als te veel kermis
sen georganiseerd worden. Dit is niet
bevorderlijk voor de sociale cohesie in
gemeente Venray”, stelt het college.
De kermis wordt donderdag
26 april om 16.00 uur geopend.
Op Koningsdag is de kermis vanaf
10.00 uur geopend. Op de overige
dagen is het publiek vanaf 13.00 uur
welkom. (Foto: Kermis Venray)
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Bredere toekomstvisie

Onderhoud vak O naar Historisch Platform
Venray
Historisch Platform Venray gaat in 2018 het klein onderhoud van vak O op begraafplaats Bosschuizen op zich
nemen. Dit maakt deel uit van een bredere toekomstvisie die de gemeente opstelt voor het vak. In vak O zijn
graven te vinden die daar in de jaren 70 naartoe zijn gebracht vanuit het oude kerkhof bij de Petrus’ Bandenkerk
in Venray.

Het gemeentebestuur wil
graag een toekomstvisie hebben
over hoe om te gaan met de
graven en grafrechten op vak O.
Tussen 1972 en 1974 zijn de graven
met kruizen en grafbedekkingen
van het oude kerkhof bij de Petrus’
Bandenkerk overgebracht naar vak
O van de algemene begraafplaats
Boschhuizen. Sinds 2008 is de
inning van de grafrechten voor deze
graven opgeschort. De gemeente wil
graag advies over hoe om te gaan
moet worden met deze graven en
grafrechten op vak O. Daarom richtte
zij een klankbordgroep op met
vertegenwoordigers van onder andere
Historisch Platform Venray en Stichting
Kruisen en Kapellen. Hieruit kwam
onder andere naar voren een
werkgroep op te starten die het klein
onderhoud richt. Later volgt ook een
bredere toekomstvisie. De werkgroep,

geleid door Historisch Platform
Venray, start in de vorm van een
pilot. Aan het eind van dit jaar wordt
bekeken of er aan de verwachtingen
van de klankbordgroep en van de
gemeente is voldaan. Historisch
Platform Venray ontvangt 2.500 euro
van de gemeente voor onder andere
de aanschaf van klein materieel voor
het onderhoud. De vrijwilligers die
het onderhoud gaan doen, kunnen
gebruik maken van de faciliteiten
op de begraafplaats. In totaal gaan
ongeveer zes personen het werk op
zich nemen. Zij gaan het vak onkruiden bladvrij houden, de paden en
graven schoonhouden, controleren
op waterschade en kleine reparaties
aan de graven uitvoeren. Ook wordt
er een werkplan opgesteld over
de onderhoudsniveaus per graf.
(Foto: Frans de Roos, Stichting Venray
Monumentaal)

Wandeling over vak O

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Van der Putt Advocaten en Welkoop Sevenum

Het Rooys Gidsen Gilde heeft sinds kort een wandelroute gemaakt
over vak O. “In dit vak ligt de geschiedenis van Venray begraven”, stelt
zij. “De leden van de Schaapscompagnie, de oud-burgemeesters, de
geestelijkheid en andere voorname Venraynaren, maar ook gewone burgers,
elk met hun eigen levensverhaal.” De gidsen hebben deze geschiedenis
onderzocht en een wandelroute gemaakt over dit deel van de begraafplaats.
Van de meeste graven kennen zij de achterliggende verhalen. “Wie was
deze persoon? Wat heeft hij of zij voor Venray betekend? Het zijn vaak
indrukwekkende verhalen, soms triest, soms met een glimlach, maar altijd
een verhaal dat met veel respect voor de overledene door de gids wordt
verteld.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het VVV voor alle
informatie over de wandelroute.

Wat zijn de gevolgen
SP Venray
van de nieuwe
‘Minimumloon
gemeenschap voor
geldt voor iedereen
ondernemers?
in Venray’

Door: Marion van den Aker-Grofffen, advocaat en mediator
Voor iedereen die na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje stapt, geldt de nieuwe beperkte gemeenschap van
goederen. Dit houdt in dat al het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, gemeenschappelijk is.
Het vermogen dat één van de echtgenoten al had bij de huwelijkssluiting wordt niet gemeenschappelijk.
Ook erfenissen en schenkingen (zonder uitsluitingsclausule) hoeven niet meer te worden gedeeld.
Als u tijdens uw huwelijk een onderneming start, dan valt de onderneming in de gemeenschap van goederen. Dat is niet veranderd. De waarde
van uw eenmanszaak, van de
aandelen in de bv of van het aandeel
in de vof of maatschap moet u ingeval
van een echtscheiding bij helfte delen
met uw (ex) echtgeno(o)te.

een andere wijze aan de echtgenoten
ten goede is gekomen.

Als u de onderneming al had voordat
u in het huwelijk trad, dan blijft deze
buiten de gemeenschap en hoeft u de
waarde ervan niet te delen.

Artikel 1:95a BW geldt ook voor iedereen
die vóór 1 januari 2018 in gemeenschap
van goederen is getrouwd en bij wie de
onderneming buiten de gemeenschap
valt, omdat deze is gefinancierd met een
schenking of erfenis onder uitsluitingsclausule.

Nieuw is dat bij echtscheiding mogelijk een ‘redelijke’ vergoeding door de
onderneming moet worden betaald
aan de gemeenschap (artikel 1:95a
BW) als er geld in de onderneming is
blijven zitten, tenzij dit geld al niet op

Wat een ‘redelijke’ vergoeding is, geeft
de wet niet aan. Dit zal de rechter moeten bepalen. In ieder geval moet u er als
ondernemer rekening mee houden dat
bij echtscheiding een dergelijke vergoeding van u gevraagd kan worden.

Voorafgaande aan de huwelijkssluiting
blijft het voor een ondernemer verstandig om naar de notaris te gaan. Want

ook al blijft de onderneming buiten de
gemeenschap, bij een echtscheiding
kan het zijn dat u toch een vergoeding
moet betalen.
Hebt u vragen? Neemt u gerust
contact met mij op. Marion van den
Aker-Grofffen, advocaat en mediator
bij Van de Putt Advocaten in Venray

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl

SP Venray heeft tijdens de raadsvergadering van 17 april een aantal
voorstellen gedaan over het minimumloon voor mensen met een arbeidsbeperking. SP-fractievoorzitter Jan Hendriks wil onder andere dat het
minimumloon ook echt het minimumloon blijft en dat het College van
B&W zich hiervoor hard moet maken bij het kabinet. Het voorstel werd
uitgesteld naar een latere gemeenteraadsvergadering.
De voorstellen van de SP kwa
men naar aanleiding van het plan
van staatssecretaris Van Ark, dat het
mogelijk moet maken om mensen
met een arbeidsbeperking onder het
minimumloon te laten verdienen, stelt
de SP. “Staatssecretaris Van Ark hoopt
dat op deze manier mensen met een
arbeidsbeperking makkelijker aan het
werk komen. Na bezuinigingen vanuit
het kabinet Rutte II in sociale werk
plaatsen is dat voor deze groep moei
lijker geworden.”
De SP roept het college op te
garanderen dat in Venray het mini
mumloon voor iedereen het mini
mumloon blijft. Ook wil de partij dat
het college zich richting het kabinet
uitspreekt tegen het plan om men
sen met een arbeidsbeperking min

der dan het minimumloon te betalen.
SP-Raadslid Jan Hendriks. “Als het aan
het kabinet ligt, mogen mensen met
een arbeidsbeperking onder het mini
mumloon gaan verdienen én wordt
hun pensioen afgepakt. Maar het
minimumloon is niet voor niets het
minimum. Dat geldt voor iedereen.
Wij staan niet toe dat er mensen in
onze gemeente, vanwege hun beper
king, door de bodem zakken.”
Hoewel ook de overige partijen
aangeven niet willen dat mensen met
een arbeidsbeperking onder het mini
mumloon gaan verdienen in Venray,
wordt toch besloten het voorstel pas
op een later moment te behande
len. Eerst moet er meer duidelijk
heid komen over de ontwikkelingen
rondom het plan van Van Ark.
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Raad wil meer bomen terug

Gemeenteraad keurt bomenkap goed
Gemeente Venray wil 193 essen en 80 kastanjes gaan kappen. De bomen zijn aangetast door essentaksterfte
en de kastanjebloedingsziekte en kunnen gemakkelijk takken verliezen. Voor de veiligheid kunnen ze beter
helemaal worden gekapt. De gemeenteraad stemde dinsdagavond 17 april in met de plannen van het College
van B&W.

Onder andere de bomen aan de
Laagheidseweg in Venray blijken aangetast te zijn
De laatste tijd zijn er steeds meer
bomen in Venray aangetast door
zowel de essentaksterfte als de kas
tanjebloedingsziekte. Uit inspectiege

gevens van gemeente Venray blijkt
dat 50 procent van alle paardenkas
tanjes op grondgebied van gemeente
Venray is aangetast. Tachtig bomen

(17 procent) zijn zelfs zwaar aange
tast. Met de essen gaat het al niet
veel beter: 31 procent blijkt aangetast.
Naar verwachting wordt 80 procent

Ben jij (bijna) afgestudeerd aan HBO
elektrotechniek of vergelijkbaar en
wil je werken bij een innovatieve
technische organisatie?
Wij bieden jou een mooie
opleidingsplek waarin je wordt
opgeleid tot bijvoorbeeld Engineer,
Calculator of Projectleider.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit en
onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 230
medewerkers. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie!

Vanwege verdere groei zijn wij op zoek naar een:

Trainee Electrical Engineering (m/v)
Als Trainee Electrical Engineering ontwikkelen we jou verder tot een vak volwassen professional binnen de Elektrotechniek.
Tijdens het traineeship krijg je een kijkje in de keuken van het bedrijf. Je werkt op verschillende afdelingen en komt zo
te weten op welke plek jij het beste tot je recht komt. Tijdens de rondgang door het bedrijf brengen ervaren collega’s je
de benodigde (technische) kennis bij. De functies waar je als trainee in kan stromen zijn verschillend: van engineer tot
werkvoorbereider, van projectleider tot programmeur.

Wij vragen:

Wij bieden:

• Je hebt recent een HBO opleiding richting Elektrotechniek, Mechatronica of Werktuigbouwkunde afgerond
of wil je HBO leiding in een duaaltraject gaan behalen;
• Je bent ambitieus en gedreven;
• Je bent communicatief sterk en kan met alle lagen in de
organisatie effectief communiceren;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de
Nederlandse taal.

• Een kans op een mooie carrièrestart;
• uitdagende functie met binnen een groeiende
organisatie;
• Een prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Wil jij werken bij een innovatieve en groeiende organisatie?
Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. Lian Achten (HR Manager)

van de paardenkastanjes en essen
aangetast door ziektes. Dat houdt
in dat de komende vijftien jaar zo’n
450 kastanjes en 2.380 essen gekapt
moeten worden.
“Het vervangen van zwaar aange
taste bomen is vanuit het oogpunt van
veiligheid onontkoombaar. Risico’s op
takbreuk of het omvallen van bomen
neemt toe zodra bomen in blad staan.
Vanwege die reden is het onwenselijk
de maatregelen uit te stellen tot 2019.
Ondanks dat de ziekte an sich dus al
eerder bekend was, is de acute ernst
van de situatie voor 2018 onvoorzien”,
stelt het college. “Het is niet anders”,
zegt Carla Brugman van Venray Lokaal
tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 17 april. “Pijnlijk hoeveel
bomen er gekapt moeten worden,
maar we kunnen er niet aan ontko
men.” Ook andere partijen waren het
daar mee eens. “Een noodzakelijk
kwaad”, vinden Bram Jeurissen van
CDA en Henk Bisschops van PvdA.

Op de meeste plekken worden
de kastanjes en essen vervangen
door nieuwe bomen. Hierbij wordt
gekozen voor verschillende booms
oorten, waardoor de risico’s op uit
val van gehele lanen in de toekomst
afnemen. In eerste instantie zouden
er 240 bomen worden teruggeplant,
maar de gemeenteraad geeft aan
graag minstens evenveel bomen terug
te zien komen in de openbare ruimte
van Venray. Daan Janssen van D66:
“Op dezelfde locatie waar ze gekapt
zijn, maar desnoods op een andere
duurzame locatie. Als er maar even
veel bomen terugkomen.” Wethouder
Busser geeft aan zijn best te doen voor
de 33 extra bomen. “Al gaat dat wel
een paar euro extra kosten.” In totaal
gaat het kappen van de bomen de
gemeente zo’n 160.000 euro kosten.
Deze kosten heeft de gemeente van
tevoren niet aan zien komen en wor
den betaald uit het potje voor onvoor
ziene uitgaven.

Gemeenteraad
wil herziening
tel- en stemsysteem
De gemeenteraad van Venray wil het huidige stem- en telsysteem
voor verkiezingen in Venray herzien. Zij roept het College van B&W op
zich hiervoor hard te maken in Den Haag. Dat werd duidelijk tijdens de
raadsvergadering van dinsdagavond 17 april.
Na de gemeenteraadsverkiezin
gen van afgelopen maart zijn er in
diverse gemeenten in Nederland om
diverse redenen hertellingen aange
vraagd en gehonoreerd, waaronder
ook in Venray. Na de hertelling werd
geconstateerd dat slechts bij 3 van
de 26 stembureaus foutloos geteld
was en de uitslag na de hertelling
had een andere samenstelling van
de raad tot gevolg, stelt initiatiefne
mer van het voorstel Venray Lokaal.
“Het vertrouwen in de politiek en het
proces rond de verkiezingen is een
groot goed”, aldus Carla Brugman
van Venray Lokaal. “Het huidige
stem- en telsysteem is zeer kwets
baar. Daarom zouden we graag elek
tronisch stemmen in heroverweging
willen nemen. Ook de burgemeester
heeft aangegeven dat er een tech

niek gevonden moet worden om
‘de verkiezingen naar het niveau
van de 21e eeuw te krijgen’ en dat
het tijd is dat er gesproken wordt
over een nieuwe manier van tellen.”
De huidige manier van stemmen en
tellen is niet meer van deze tijd en
brengt te grote foutrisico’s met zich
mee, vinden de partijen. Daarom
roepen zij het College van B&W op
om bij de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties aan te
dringen op een herziening van het
stem- en telsysteem bij verkiezin
gen. Burgemeester Hans Gilissen
geeft aan blij te zijn met de oproep
van de raad. “Ik kan jullie hier alleen
maar dnkbaar voor zijn”, stelt hij.
De reactie van de minister wil de
raad graag in de raadsvergadering
van 1 juli horen.

Bestuurder rijdt
door na aanrijding
Op de kruising van de Zuidsingel met de Plataanstraat in Venray
vond op dinsdag 10 april rond 13.25 uur een aanrijding plaats tussen
een personenauto en een fietser. De bestuurder van de personenauto is
doorgereden.
De bestuurder is na de aanrijding
weggereden zonder zich over de
fietser te ontfermen of zijn gege
vens achter te laten. Het slachtoffer
en een getuige melden dat er een
andere getuige achter de betref
fende personenauto is aangereden.

Deze getuige zou in een blauwkleu
rige BMW rijden. De politie komt
graag in contact met de getuige in
de blauwkleurige BMW. Getuigen
kunnen zich telefonisch melden bij
de politie via 0900 8844 of bij Meld
Misdaad Anoniem via 0800 70 00.

en zo 09
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GEPLUKT Dorien Peeters

Ze groeide op in Deurne, maar is inmiddels helemaal gelukkig met haar gezin in Merselo. Momenteel is ze bezig met een opleiding in voetreflex,
waarin ze ook een eigen praktijk aan het opzetten is. Daarnaast werkt ze inmiddels alweer 25 jaar in de ouderenzorg. Deze week wordt Dorien Peeters
(45) geplukt.
Dorien groeide op in Deurne zon
der broers of zussen. Ze had daar een
fijne jeugd, waarin ze veel buiten
speelde met vriendjes en vriendinne
tjes. Ze volgde de basisschool en ging
daarna naar de huishoudschool, beide
in Deurne. Daarna volgde ze een mbo-

opleiding in de zorg in Venray. “Ik heb
toen gekozen voor de richting oude
ren. Na mijn opleiding heb ik eerst
op Schuttersveld in Venray gewerkt.
Dat bestaat nu niet meer. Inmiddels
werk ik bij woon- en zorggebouw
De Mulder.”

PUZZEL

In 2016 besloot Dorien dat ze
iets anders wilde. “Ik wilde me
gaan verdiepen in iets nieuws.”
Ze volgt nu, naast haar werk in de
ouderenzorg, een deeltijd hboopleiding in voetreflex. “Dat vond
ik altijd al interessant. Ik heb
ook nog even gedacht over iets
met pedicure, maar daar zijn er
al zoveel van.” Het werd dus de
voetreflex. “Dat houdt in dat je door
middel van massages op bepaalde
zones van de voet bij mensen

Neem contact op voor een demonstratie of meer
informatie 077-4632341

Sudoku

EEN COMPLEET ASSORTIMENT

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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Oplossing vorige week:
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Tuinfrezen van 5,5 pk t/m
14 pk. Veel aanbouwwerktuigen uit voorraad
leverbaar:

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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lichamelijke en geestelijke klachten
kunt verhelpen of verminderen.
Je biedt hulp bij diverse klachten
als rugpijn, hoofdpijn en
spijsverteringsklachten, maar ook bij
bijvoorbeeld depressies.” Eén keer
in de veertien dagen heeft ze een
lesdag. Daar blijft het niet bij, ook
thuis moet ze aardig wat doen voor
de opleiding. “Naast de 12 uur
werken in de zorg en mijn gezin is
het behoorlijk pittig, maar ook heel
leuk een leerzaam.”

Ze is nu tweedejaars en hoopt zich
in het derde jaar van de opleiding
te kunnen verdiepen in kinderen.
“Na 25 jaar werken met ouderen
lijkt me dat een erg leuke omslag.”
Hoewel ze nog in opleiding is, is
ze erg gedreven en heeft ze al een
beginnende eigen praktijk aan huis.
“Na het afronden van het eerste jaar
mag je daar al mee starten. Dat heb ik
meteen gedaan en het begint nu een
beetje te lopen.” Haar doel is om haar
eigen praktijk verder op te starten.
“Een goedlopende praktijk, dat is
wel een droom van me.” Voorlopig
blijft ze echter ook aan het werk in
de ouderenzorg en geniet Dorien
daarnaast alvast van de opleiding in
voetreflex en van het werken in haar
beginnende praktijk. “Het mooie
aan dit werk vind ik dat je mensen
kunt helpen met hun klacht en hen
echt weer goed in hun vel kunt laten
komen”, vertelt ze.
Naast haar werk en haar opleiding
heeft Dorien nog andere bezigheden.
“Als kind heb ik altijd gedanst,
eigenlijk al vanaf dat ik een kleuter
was. Het begon met klassiek ballet
en daarna heb ik ook nog een tijdje
jazzballet gedaan. Na de middelbare
school vond ik het wel genoeg
geweest, mijn hart lag toch niet echt
bij dansen”, lacht ze. “Wel sport ik
nog steeds één keer per week in de
sportschool om fit te blijven.”
Ook haar gezin is belangrijk voor
haar. Dorien ontmoette haar man
Bart alweer bijna 16 jaar geleden.
“Op de kermis in Deurne”, grinnikt
Dorien. In 2005 trouwde het stel en in
2006 werd hun eerste zoon Thijs (11)
geboren. Later volgden ook nog zoons
Guus (8) en Tren (6). “Ik onderneem
graag leuke dingen met de jongens,
dat is zeker een hobby van me.”
Samen met haar gezin woont ze
in Merselo op een boerderij, waar
Doriens man Bart een eigen bedrijf
heeft met varkens en vaste planten.
“In 2006 zijn we hier komen wonen.
Daarvoor woonden we in Deurne,
maar ik zit hier nu helemaal op mijn
plaats.”

5

7

1

9

3

6

4

2

8

2

8

9

7

4

1

3

6

5

3

6

4

5

8

2

7

1

9

1

4

3

8

7

5

6

9

2

9

5

8

2

6

3

1

7

4

6

2

7

4

1

9

5

8

3

4

9

5

6

2

7

8

3

1

7

1

2

3

5

8

9

4

6

8

3

6

1

9

4

2

5

7

•
•
•
•
•
•

maaibalk,
klepelmaaier,
rotorkopeg,
overtopfrees,
frontveger,
etc.

Lozeman
tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
tel: 077-4632341
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Demi Jakobs
17 jaar
Castenray
Gilde Opleidingen Venray

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou heel graag nog een keer wil
len helpen op een school in een
derdewereldland. Ik sta er altijd ver
steld van dat een klein dorpje een
eigen school heeft kunnen bouwen.
Ik ben nog nooit in een derdewereld
land geweest, maar ik hoop dat ik er

ooit kom met de reden dat ik op een
school mag helpen.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde het liefste met poppen en
dan graag alleen, want ik zat dan ook
echt in mijn eigen wereldje. Of buiten
spelen, dat vond ik ook altijd erg leuk
om te doen.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Ik zou heel graag nog een keer een
giraffe willen aaien. Mijn lievelingsdier
is een giraffe, vandaar.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?

aan
Demi Jacobs

Een kam waardoor je haar altijd goed
zit. Ongeacht wat voor haar je hebt
en ongeacht wat je die dag wil met
je haar. Het zit zoals jij het wil heb
ben zitten. Ik heb vaker een slechte
haardag dan een goede dag. Ik zou die
kam kopen.
Wat is je droombaan?
Leraar worden. Ik loop nu stage op
een basisschool en dat is best leuk,
maar volgend jaar ga ik stagelopen
op het voortgezet onderwijs en dan
bij een Engels docent. Ik hoop dat dat
echt is wat ik wil gaan doen.

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in de hele gemeente Venray en dat wordt
uitgegeven door Kempen Media. Voor de verzorging van onze jongerenrubriek zijn wij per direct op zoek naar een

jongerenredacteur
Je uitdaging
Eén keer in de twee weken een jongerencolumn
schrijven over een onderwerp naar keuze.
Misschien heb je die week iets leuks of bijzonders
meegemaakt op school of met vrienden? Of is er iets
waar je je al dagen aan ergert of waar je juist heel
vrolijk van wordt? Vertel het heel Venray in een column!
Daarnaast verzorg je één keer in de twee weken het
15-vragen interview. Hierbij interview je (telefonisch of
per mail) leeftijdsgenoten over hun leven.

www.hallo-venray.nl

m/v

Wie ben je?
n Je bent een scholier en tussen de 14 en 18 jaar oud.
n Je houdt van schrijven.
n Je vindt het leuk om je eigen artikelen iedere week
terug te zien in HALLO Venray.
Wat bieden wij
n Een contract op basis van 0-uren.
n Een leuke en leerzame kans om ervaring op te doen in
de journalistiek.
n Een passend salaris.
Solliciteren
Wil je aan de slag voor de jongerenpagina van HALLO
Venray? Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar
redactie@hallo-venray.nl of neem contact op met de
redactie via 0478 74 55 01.

Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
Ik zou graag een kat willen. Ik ben zelf
meer een kattenpersoon dan een hon
denpersoon. Waarom ik een kat wil,
is omdat ik ze niet hoef uit te laten en
je kan er wel gewoon mee knuffelen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Het meest zenuwachtig was ik toen
ik te horen ging krijgen of ik geslaagd
was of niet. Ik was zo zenuwachtig!
Eigenlijk voor niets, omdat ik met de
punten die ik voor mijn examens had
gehaald gewoon geslaagd moest zijn,
maar ik was toch nerveus.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als een aardig en vriendelijk meisje.
Veel mensen die ik voor het eerst zie,
zeggen ook dat ik zo overkom en dat
vind ik best fijn om te horen.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik vind bijna alle Disney Channelprogramma’s leuk. Maar als ik echt
zou moeten kiezen, zou ik gaan voor
Girl meets world. Het is afgeleid van
een oudere serie Boy meets world.
Het gaat over de dochter van de twee
hoofdpersonen van Boy meets world,
Cory en Topanga, en hoe zij de wereld
ingaat.
Wat voor opleiding doe je op het
moment?
Op het moment studeer ik voor onder
wijsassistent op het Gilde in Venray.
Tot nu toe vind ik de opleiding leuk.
De stage is ook erg leuk. De opleiding
duurt drie jaar en momenteel zit ik in
het eerste jaar.
Festival of discotheek?
Ik ga niet vaak uit en ben nog nooit
op een festival geweest, maar ik denk
dat ik toch ga voor een festival, omdat
mij de sfeer altijd erg leuk lijkt. Als het
zou kunnen, zou ik graag een keer naar
Coachella gaan. Dit is een Amerikaans
festival.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Vaak de emoticon met de smiley op
de kop. Omdat ik soms nog wel eens
klunzig ben en dan weet ik vaak niet
welke emoticon ik moet gebruiken, dus
gebruik ik vaak die.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Olivia Gatwood. Zij is een Amerikaanse
poëet. Ze doet ‘spoken word poetry’ en
ze is een motiverende spreker. Ze gaat
naar best veel scholen toe om daar te
spreken.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo slim. Waarom? Omdat het
mij best leuk lijkt om twee keer zo slim
te zijn dan dat ik nu ben.
Hoe zou je je eigen stijl omschrijven?
Ik heb een vrij unieke stijl. Het ligt er
ook een beetje aan hoe ik me voel.
Als ik me vrolijk voel, laat ik dat vaak
in mijn kleding zien. Het is dan vaak
tegen het chique aan en een beetje
mijn eigen stijl, bijvoorbeeld een
choker. Als ik me wat minder voel, is
het vaak wat simpeler. Zoals een broek
met trui en een simpel T-shirt en verder
niks bijzonders.

Rust
momentje
Bijna iedere dag zie ik de
gele treinen van de NS
aankomen en tientallen
mensen uitstappen. Is er nog
een plekje? Een reis van
anderhalf uur is best lang
namelijk als je niet kunt
zitten.
Meestal heb ik geen
probleem met het openbaar
vervoer, omdat het een
rustmomentje in de dag is. Je
kan even wat dingen bijwerken,
een boekje lezen of gewoon
met iemand appen. Maar in
twee weken tijd heb ik al drie
keer bijna de aansluitende trein
gemist of meer dan één uur om
moeten reizen, omdat de trein
niet reed door een of andere
storing. Het wordt steeds
frustrerender om voor de
zoveelste keer te zien dat de
trein niet rijdt door een
seinstoring, en dat hierdoor de
slagbomen niet dichtgaan.
Logisch dat er dan geen treinen
rijden, dit zou een beetje
gevaarlijk zijn. Maar om dan
weer te horen dat er bussen
worden ingezet. Die bussen
komen na anderhalf uur, als er
onderhand tweehonderd
mensen staan en een klein
busje eigenlijk geen verschil
meer maakt. Behalve als je in
de bus zit natuurlijk.
Gelukkig gaat het vaker
goed dan fout met de treinen
die ik neem. Dan kom ik voorbij
de files die staan op de weg en
moet ik stiekem lachen. Ik mag
lekker wel doorrijden.
Anne
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 15

We moeten terug naar elektronisch stemmen
De stelling van vorige week was dat we beter terug kunnen gaan naar
elektronisch stemmen in Venray. Het stemmen met het rode potloodje heeft
immers voor veel gedoe gezorgd afgelopen gemeenteraadsverkiezingen.
Bijna alle stemmers, 97 procent, waren het eens met de stelling. Slechts één
persoon stemde tegen.
Met de hand tellen leidde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van
maart tot fouten, bleek tijdens de hertelling. Het merendeel van de kandidaatraadsleden bleek bij de tweede telling een andere uitslag te hebben en één
persoon moest zelfs weer afstand doen van haar raadszetel, toen ze toch niet
genoeg voorkeursstemmen bleek te hebben. Bijna alle stemmers op deze poll

twijfelen dan ook over de telmethode. Is elektronisch stemmen niet betrouw
baarder en sneller? In het verleden werd dat ook zo gedaan. Met de hand tel
len leidt altijd tot menselijke fouten en is tijdrovend. Is het rode potlood in het
digitale tijdperk nog wel nodig, vragen zij zich af. Tegenwoordig is er echt wel
een manier te bedenken waarop elektronisch stemmen zo min mogelijk frau
degevoelig wordt. Want dat is nog wel een belangrijk punt, vindt bijvoorbeeld
Mariël van den Munckhof. “Eens met de stelling”, reageert zij. “Maar dan moet
het wel veilig kunnen en niet te hacken zijn.” Eén van de stemmers ziet elek
tronisch stemmen toch niet zitten. Is dat wel betrouwbaar? Computersystemen
kunnen gehackt worden en op die manier kan er gefraudeerd worden.

Politieke partijen horen zich vast te
houden aan standpunten
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Op het moment dat dit geschreven wordt zijn de politieke partijen van de
gemeente Venray nog volop in overleg over de te vormen coalitie. Een proces
waarbij veel ideeën worden uitgewisseld, over en weer voorstellen gedaan
worden, de partijen elkaar beter leren kennen, maar bovenal compromissen
gesloten moeten worden.
Daar is geen ontkomen aan. Waar veel standpunten elkaar kruisen, sneu
velen er enkele om zodoende een samenwerking tot stand te kunnen brengen.
Sommige partijen moeten water bij de wijn doen om überhaupt een zegje te
kunnen hebben in de coalitie. Liever dat er een paar standpunten sneuvelen,
dan dat een partij helemaal niet in de coalitie komt. Democratie is nu eenmaal

gefundeerd op het feit dat iedereen iets te zeggen heeft.
Anderzijds kun je het zien als kiezersbedrog als een partij inlevert op
bepaalde punten, om op die manier samen te kunnen werken met andere par
tijen. Veel kiezers hebben na een hoop wikken en wegen een keuze kunnen
maken voor een partij. Eén bepaald standpunt kan de doorslag vormen voor de
stemkeuze. Wat is de waarde van die stemkeuze als juist het doorslaggevende
punt sneuvelt? En als dan net dat ene punt doorgang vindt waardoor je niet
voor die andere partij koos? Waarom steken de partijen moeite in het promo
ten van standpunten als deze toch vervallen in de coalitievorming? Politieke
partijen horen zich vast te houden aan standpunten. Wat vindt u?

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil jij ook onderdeel
uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de magazijnmedewerker
met oog voor detail, waarmee wij verder kunnen groeien?
Dan zoeken we jou!
Wij zoeken magazijnmedewerkers met de volgende eigenschappen:
• Signaleren van kansen om het
logistieke proces te verbeteren

• Teamplayer
• Begrijpen (lezen en verstaan) van

• Enthousiast en gemotiveerd

• de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

Wij zoeken
magazijnmedewerkers

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

Geldig t/m 24-04-2018

Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

wij waarderen jou

Zomers plezier!
Alle Azalea’s

Vol knop en bloem
Enorme keuze in
soorten en
maten!

• Wisselende werktijden
• Salaris: € 10,71 - € 11,80 per uur

-20%

Solanum jasmijn
Hangpot

Uit eigen kwekerij!
Vol knop en bloem.
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www.plantencentrumvelden.nl

Toedeloe
Twingo
’s Ochtends vroeg, bijna
aangekomen vanuit Nijmegen
op de redactie in Venray,
beginnen opeens alle lampjes
in mijn auto te knipperen.
Hortend en stotend komt
mijn geliefde Twingo tot stilstand op de vluchtstrook van de
afrit. Even later schudt de
aardige ANWB-meneer zuchtend
zijn hoofd. “Distributieriem
geknapt. Dan weet je het wel.”
Ik kijk hem niet-begrijpend aan
–wat is in godsnaam een distributieriem?- en hij geeft me dit
keer iets duidelijker het slechte
nieuws: Twingo kan naar de
sloop.
Goed, het was niet moeders
mooiste, die paarse Twingo
(Purple Rain, hebben we hem
gedoopt). En ook niet moeders
meest praktische. Gaandeweg
maakte hij steeds vreemdere
geluiden, was hij gaan roesten
en bij iedere nieuwe reparatie
hield ik mezelf optimistisch voor
dat nu toch wel alle onderdelen
een keer vervangen waren en
dat hij dus weer als nieuw was.
Er was geen airco of normaalwerkende verwarming in dat
ding, dus de temperatuur was
welk seizoen dan ook onaangenaam. Bob Dylans harmonica
deed pijn aan mijn oren door de
blikkerige autoboxen en op de
snelweg moest ik geregeld met
één hand de deur dichthouden,
omdat ik weer eens vergeten
was dat die alleen goed sloot
als ik hem met letterlijk alle
kracht die ik in me had,
dichtsmeet. Maar het was míjn
auto en vooral mijn eerste auto.
En die ga ik missen, inclusief al
zijn gebreken.
Tijd voor een opvolger dus.
God, wat voelt dat volwassen,
een tweede auto kopen. Bij
dezen beloof ik plechtig beter
voor de toekomstige vervanger
te zorgen. Onderhoudsbeurten,
poetsbeurten, niet meer vals te
zingen of vloeken in de auto en
al helemaal geen stoeprandjes
meer te raken. Kijken hoe lang
ik dat volhoud.
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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.

Busreis door Venray
Op 13 april zijn wij met een mooi gezelschap van medewerkers van
de gemeente en raadsleden op pad geweest langs zestien verschillende
projecten binnen Venray en de dorpen. In het kader van een raads
introductiedag. Rode draad in deze reis was het verhaal dat wij niets
gerealiseerd kunnen krijgen zonder de daadkracht in de samenleving als
zij iets gerealiseerd willen hebben.
De tijd van verbieden en regelen
is voorbij. Gelukkig bespeurde ik
bij de medewerkers een duidelijke

onze inwoners te kijken naar de
mogelijkheden in plaats van de
onmogelijkheden. Dit vergt een
andere manier van werken en denken
en de aansturing van het ambtelijke
apparaat zal daar ook door gaan
veranderen. Zij kunnen zich niet
meer verschuilen achter regels en
beleidsuitgangspunten en dienen te
zoeken naar draagvlak. Ook van de

bestuurders (wethouders en raad) zal
meer flexibiliteit gevraagd worden.
Een grotere verantwoording komt dan
te liggen bij B&W die daar tussen moet
laveren. Zij zullen deze flexibiliteit
ook moeten blijven eisen van de
medewerkers van de gemeente,
daartoe aangespoord door de raad.
Jac Derikx,
raadslid CDA

ruimte aan te bieden. Uit de gehou
den informatieronde met de nieuwe
gemeenteraad op woensdag 4 april is
gebleken dat de partijen sterk verdeeld
waren over de locatie Dr. Poelsschool.
weer van profiteren. De locatie waarop VENRAY Lokaal staat bij deze locatie
ook niet te juichen. In tegenstelling tot
de voormalige basisschool de Toverbal
nu nog staat, is minder geschikt geacht. wat de bedoeling is wordt het cen
Zo is ook de vestiging op winkelbou
trum niet compacter, maar uitgebreid.
Daarnaast blijkt uit gegevens dat circa
levard De Brier afgevallen, omdat een
klein jaar geleden de meerderheid van 80 procent van de consumenten de
Aldi met de auto bezoekt, de goede
de gemeenteraad heeft besloten om
hier via het bestemmingsplan geen
ren inlaadt en weer vertrekt. Dit bete

kent een extra verkeersstroom op de
drukke binnensingel, en uitbreiding van
parkeerplaatsen. En het is vreemd dat
het besluit om de Dr. Poelsschool een
monumentenstatus te geven, nog niet
is genomen. Gaan we dan een monu
ment slopen? Ruimtelijke besluiten die
bijna een generatie overstijgen verdie
nen een zorgvuldige afweging. Hopelijk
denkt de nieuwe gemeenteraad daar
ook zo over.
Tino Zandbergen,
raadslid Venray Lokaal

wil om meer van binnen naar buiten
te gaan denken en handelen. Dus
meer het veld in om samen met

Locatie Aldi
Aldi Veltum en Aldi Brukske willen samen op één locatie verder,
maar waar? Dat is de vraag die de nieuwe gemeenteraad dinsdag heeft
beantwoord. Het nu nog zittende college heeft voorgesteld om de locatie
Dr. Poelsschool aan te wijzen.
De plek is na een zoektocht door
Venray boven komen drijven. Het
zogeheten aanjaagteam van Venray
Centrum heeft die ook, als de plek
bij uitstek, voor versterking van het
koopcentrum bestempeld. Een Aldi
trekt als supermarkt kooppubliek aan
en daar zou het centrum dan ook

Meld nu uw mantelzorger aan voor de
mantelzorgwaardering
Tot uiterlijk 1 september 2018 kunt u weer een mantelzorgwaardering
aanvragen voor uw mantelzorger. Mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Dankzij mantelzorg kunnen mensen vaak langer thuis blijven
wonen en contacten met hun eigen omgeving blijven onderhouden. De
gemeente Venray vindt het belangrijk dat mantelzorgers gewaardeerd
worden voor hun inzet.

Waar kunt u terecht met vragen of
zorgen over uw kind?

Venrayse inwoners die mantelzorg

Kies zelf welke waardering

ontvangen kunnen een mantelzorg-

U kunt kiezen uit verschillende

waardering aanvragen voor hun

waardebonnen, een geldbedrag of

mantelzorger. Dit kan via het online

respijtzorg. Respijtzorg is tijdelijke

aanvraagformulier op www.venray.nl.

zorgverlening om mantelzorgers even

Is uw kind snel boos, verdrietig, onzeker of vaak ziek? Of zorgen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van

vrijaf te geven. Iedere aanvrager (18+)

moeilijke situaties zoals een scheiding of pestgedrag ervoor dat

het formulier? Bel dan de gemeente op

krijgt sowieso een waardebon voor

uw kind vastloopt? In dit soort situaties kunt zich als ouder of

(0478) 52 33 33 (keuzemenu toets 1).

één nacht logeren in Logeerhuis

opvoeder soms behoorlijk machteloos voelen. Gelukkig staat u er

Kapstok. De waardebonnen zijn mede

niet alleen voor.

tot stand gekomen door Cultura
Venray, Venray Centraal en Logeerhuis

U kunt voor vragen en ondersteuning rondom de opvoeding of ondersteuning

Kapstok. Meer informatie leest u

van uw kind terecht bij meerdere professionals. We kunnen ons echter

op het aanvraagformulier op

voorstellen dat u niet altijd goed zicht heeft bij wie u voor welke vragen

www.venray.nl.

terecht kunt.
Overzicht van alle professionals
Om die reden heeft de gemeente Venray een folder ontwikkeld. In deze folder
geven we u een overzicht van alle professionals die samenwerken met uw
school, wat ze voor u en uw kind kunnen betekenen en hoe ze bereikbaar
zijn. Deze folder wordt deze maand op alle Venrayse basisscholen verspreid.
Informatie over deze verschillende professionals is ook terug te vinden op:
www.venray.nl/jeugdhulp

Venray, focus op mensen
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Lezing over voedselbossen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 23 april een lezing over
voedselbossen als natuurrijke landbouwmethode. De lezing start om
20.00 uur in zaal De Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Wouter
van Eck.
Tijdens de lezing geeft Wouter
van Eck uitleg over voedselbossen
als natuurrijke landbouwmethode
aan de hand van voorbeelden uit het
Voedselbos Ketelbroek bij Groensbeek.
“Landbouw en natuur lijken elkaar
tegenwoordig uit te sluiten. Aanleg
van voedselbossen kan helpen deze
kloof te overbruggen”, aldus IVN
Geijsteren-Venray. Wouter van Eck
legde samen met Pieter Jansen acht
jaar geleden op een kale maisakker bij
Groesbeek het eerste voedselbos van
Nederland aan. Een voedselbos levert
na enige tijd een hoge productie van

fruit, noten en eetbaar blad. Van Eck
was campagneleider Landbouw en
Voedsel bij Milieudefensie en direc
teur bij Stichting Floron. Nu zet hij zich
namens Stichting Voedselbosbouw
Nederland in om de kennis over voed
selbossen te stimuleren. “Het gaat
hierbij om een duurzaam landbouw
concept, omdat het systeem geen
(kunst)mest, bestrijdingsmiddelen of
kunstmatige beregening nodig heeft”,
vertelt IVN Geijsteren-Venray.
De lezing is gratis voor leden van
IVN-Geijsteren-Venray, maar iedereen
is welkom.

Landelijke goede doelen

Gezamenlijke collecte levert
ruim 75.000 euro op
De derde gezamenlijke collecte voor goede doelen in Venray heeft ruim 75.000 euro opgehaald.
Dat is 8 procent meer dan de opbrengst in 2017.
In de week na Pasen vond de
derde gezamenlijke collecte plaats
van de Stichting Goede Doelen in
Venray. Zo’n 250 collectanten gingen
op pad om voor zestien landelijke
goede doelen geld in te zamelen.
“Het is gebleken dat de collecteweek
voor Goede Doelen meer bekend
heid heeft gekregen. Voor veel
mensen is het inmiddels een ver
trouwd verschijnsel: de envelop in
de bus en in de week erna bezoek

van de collectant”, aldus de organi
satie. De opbrengst wordt verdeeld
over zestien landelijke goede doelen
KWF Kankerbestrijding, Nederlandse
Hartstichting, Longfonds, Nierstichting,
Prinses Beatrix Spierfonds, Neder
landse Rode Kruis, Reumafonds,
Fonds Verstandelijk Gehandicapten,
Nederlandse Brandwondenstichting,
Amnesty International, Nationaal
Fonds Kinderhulp, Epilepsiefonds
Maag Lever Darm Stichting, Alzheimer

Nederland, Nationaal MS fonds en
de Hersenstichting. De gezamenlijke
collecte voor de goede doelen vond
dit jaar voor de derde keer plaats.
De organisatie was in handen van de
stichting Goede Doelen Venray. Deze
stichting bestaat uit vrijwilligers van
de zestien goede doelen. Voor 2019
is de stichting alweer op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Geïnteresseerden
kunnen zich melden via
collectanten@goededoelenvenray.nl

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

HORTENSIA’S
(heel veel soorten)
LITTLE LIME E.A. PLUIMHORTENSIA,
MAGICAL, BOEREN, ANNABELLE

www.poetszorg.nl

Viburnum, vlinderstruik e.a. heesters
(op stam), laurier, taxus, buxus-vervangers,
bodembedekkers. Info:

Tel. 06 14 82 72 00

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open zaterdag van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers
zijn Retail ketens en handelsbedrijven in Europa.
Wij onderscheiden ons door het kunnen aanbieden van grotere
volumes met een constante, hoge kwaliteit én uniformiteit.
Hierbij stellen we ons zeer flexibel en klantgericht op.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt hierbij ons
uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op de
voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Ter uitbreiding van ons wagenpark en om onze klanten nu en in de
toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij op zoek naar:

Chauffeurs
Weekendchauffeurs
Oproepchauffeurs
M/V

M/V

M/V

Onze klanten verwachten van ons een hoge servicegraad met
vakbekwame medewerkers. Onze chauffeurs worden dagelijks
ingezet voor het transport van verse groenten naar onze klanten,
hoofdzakelijk binnen Nederland en België.

Wij vragen:

Treibballwedstrijd in Venray
Wendy Seuren organiseerde zondag 15 april een treibballwedstrijd voor honden in Venray.
Het was de eerste wedstrijd van het jaar. Bij treibball staat samenwerking met een hond op afstand
centraal. De hond leert grote ballen onder controle te houden en deze naar de juiste plaats te
duwen. Treibball is een laagdrempelige hondensport geschikt voor alle rassen. Alle starters kregen
deze dag een diploma. (Foto: Rob Beckers)

je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
in bezit chauffeursdiploma + CE en code 95:
je beschikt over nationale ervaring in het (gekoeld)
goederentransport:
flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
goede communicatieve vaardigheden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Ehbo-cursus bij Match
voor vrijwilligers

Publiekswandeling
Op den Buus

Match voor vrijwilligers en Synthese organiseren cursussen
bedrijfshulpverlening basis en herhaling. De cursussen vinden plaats
in mei en juni.

IVN Geijsteren-Venray organiseert zondag 22 april een publiekswandeling in het gebied op den Buus, de
onbekendere kant van de Boschhuizerbergen in Venray. Deze wandeling start om 10.00 uur bij de parkeerplaats
Boschhuizerbergen, Maasheseweg tegenover afslag Smakt/Holthees.

De cursus bedrijfshulpverle
ning (BHV) basis is een combinatie
van E-learning, een internetlespro
gramma en een eendaagse prak
tijkopleiding. In overleg wordt
bepaald welke het meest geschikt
is: de tweedaagse opleiding of de
Blended Learning opleiding. Met
het E-learning programma bereiden
cursisten zich in hun eigen tempo op
een door hen zelfgekozen tijdstip en
plaats voor op de eendaagse prak
tijk. Cursisten worden toegelaten tot
de praktijkdag als zij het toelatings
certificaat van het E-learning pro
gramma hebben behaald.
Het E-learning programma
bestaat uit de modulen: Niet-spoed
eisende Eerste Hulp, Spoedeisende
Eerste Hulp, Brandbestrijding,
Ontruiming. De cursisten beste
den gemiddeld zes tot acht uur aan

het doorlopen van het E-learning
programma. Het verplichte prak
tijkgedeelte duurt een dag. Het
BHV-diploma is een jaar gelding.
Na een jaar kan de cursist de geldig
heid van het diploma verlengen door
het volgen van een op de herhaling
afgestemd Blended Learning traject.
De cursus wordt gegeven op de don
derdagen 17 en 24 mei van 19.00 tot
23.00 uur. De herhalingscursus is een
korte praktijkgerichte cursus. Er wor
den twee onderwerpen behandeld:
EHBO met de module Levensreddend
handelen en bandveiligheid met
ontruiming. Deze cursus vindt plaats
op woensdag 30 mei en woensdag
6 juni van 19.00 tot 23.00 uur.
In september vinden nieuwe cur
sussen plaats.
Kijk voor meer informatie op
www.matchvoorvrijwilligers.nl
“Iedereen kent wel de stuifzan
den en jeneverbesstruwelen van
de Boschhuizerbergen”, stelt IVN
Geijsteren-Venray. Tijdens deze wande
ling laat ze die stuifzanden echter links
liggen en gaat ze op zoek naar de onbe

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl

SPECIALE
LENTEDAGEN!

kende kant van de Boschhuizerbergen:
het gebied ‘op den Buus’.
“We lopen eerst door het bos en
bereiken dan aan de noordoostzijde
deze laaggelegen zone met vochtig
weiland, broekbos, veenbos en een

oude Maasbedding. Het relatief natte
gebied, met zijn specifieke flora en
fauna, vormt een enorm contrast met
het even verderop gelegen stuifzand
gebied”, aldus de natuurorganisatie.
Deelname aan de wandeling is gratis.

Avontuurlijke avond
wandeling voor jeugd en
jongeren
Jeugd- en Jongeren-IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdagavond 21 april een avondwandeling voor
jeugd en jongeren van 6 tot 16 jaar in de Geijsterse Bossen. De wandeling start om 19.30 uur bij de voormalige
voetbalkantine in Geijsteren.

t/m zaterdag 21 april
Tijdens onze lente dagen mag u
gratis bij aankoop vanaf € 50,een leuk cadeau uitzoeken!
Graag tot ziens bij:

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

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Op deze avondwandeling nemen
gidsen Ruud van Veen en Wim
Mommen de jonge deelnemers mee
voor een tocht met opdrachten in
de schemer. Daarbij gaan ze niet
alleen over de gebaande paden,
maar soms ook over kleine smalle

paadjes, dwars door het bos.
“Een avondwandeling is anders
dan overdag, je hoort heel andere
geluiden, ziet minder kleuren en
voelt een andere sfeer”, aldus het
IVN. Aan het einde van de tocht, om
21.00 uur, schuiven de deelnemers

aan bij een kampvuur. Hier mogen
ze broodjes bakken, naar een
spannend verhaal luisteren en
meezingen met een gitaarspelende
troubadour.
Deelname is gratis. Aanmelden
kan via info@ivn-geysteren-venray.nl
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Ovalbanen gaan samenwerken
Drie ovalbanen uit Nederland, Raceway Venray, NNO Ter Apel en Speedway Emmen, gaan samenwerken op
het gebied van de Saloon Stockcar klasse. Samen gaan zij de Dutch Open voor saloon stockcars organiseren.
De editie van 2019 wordt gehouden op Raceway Venray in Ysselsteyn.

Venray verliest opnieuw
Door: voetbalvereniging SV Venray
De mannen van het eerste team van voetbalvereniging SV Venray moesten zondag 15 april aantreden tegen
Bekkerveld uit Heerlen, dat zich in de stand in een soort niemandsland bevindt. Het was prachtig voetbalweer,
maar Venray wist niet te winnen.
De eerste kans van de wedstrijd
was voor de bezoekers uit Heerlen.
In de achtste minuut kregen zij
een hoekschop. Doelman Dirk van
Enckevort redde. Venray kreeg in de
elfde minuut ook zijn eerste kans.
Stijn Brinkman gaf een voorzet richting
de penaltystip. Stef van Dijck kreeg
zijn hoofd tegen de bal, maar kopte
de bal over. In de 21e minuut kwamen
de bezoekers op een 0-1 voorsprong:
er werd een aanval aan de rechter
kant van het veld opgezet. Vervolgens
kreeg Thommie Vluggen de bal en die
schoot de bal laag in de verre hoek
tussen de palen. In de 31e minuut
leek het alsof Jesse Peeters klem zat
bij de cornervlag, maar hij wist de bal
toch nog voor te geven. Zijn voorzet
kwam bij de vrijstaande spits Dimitrios
Touratzidis terecht, maar hij kopte de
bal naast het doel van doelman Rik
Klyn. Voordat beide teams de kleed
kamer opzochten, kwam er nog een

doelpunt, wederom van Bekkerveld.
In de 42e minuut kreeg hij een hoek
schop. De bal kwam bij Thijmen van
Iersel terecht. Van Iersel kapte een
speler uit en schoot de bal vervolgens
knap vanaf 20 meter in de linker krui
sing: 0-2.

‘Venray geloofde
er weer in’
Bij SV Venray had in de rust een
wissel plaats gevonden: aanvoerder
Joy Koenen zagen we niet meer op
het veld, in zijn plaats kwam Armend
Shala. Na rust was de eerste kans
voor de thuisploeg. Spits Dimitrios
Touratzidis kreeg een steekpass in
de diepte. De bal ging voorlangs.
Venray deed iets terug. In de 68e
minuut kon Stijn Brinkman richting
het doel van Rik Klyn dribbelen. Op
25 meter van het doel besloot hij op
doel te schieten. Met een ongelofe

lijke zwabberbal bracht hij de stand
op 1-2. Venray geloofde er opeens
weer in. In de 71e minuut maakte
Bram Vievermans een mooie actie
aan de rechterkant. Vievermans
kwam naar binnen en schoot op doel.
Armend Shala schoot vervolgens uit
de rebound over. Bekkerveld kwam in
de 78e minuut op een 1-3 voorsprong.
In het zestienmetergebied van Venray
werd er een speler na een scrimmage
onderuit getrokken en de bal ging
op de stip. Thommie Vluggen schoot
de bal overtuigend binnen. In de 87e
minuut werd het 1-4. Wouter Peters
schoot de bal, na een overtreding van
Venray in het zestienmetergebied,
vanaf 11 meter in de rechter kruising.
Venray verloor ondanks een aantal
goede kansen opnieuw en komt maar
niet weg uit de onderste regionen van
de 1e klasse D. De ploeg van Sijbers
zal nog alle zeilen bij moeten zetten
om zich te handhaven.

Race om de beker
geëindigd voor SVOC
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde donderdagavond 12 april de kwartfinale van
bekerwedstrijd tegen topklasseploeg Spes 1 uit Milsbeek. Het lukte niet om de wedstrijd echt spannend te
maken en de race om de beker hield hier op voor SVOC.
Het doel van SVOC was er vol voor
gaan. De spelers hadden immers toch
niks te verliezen. Met deze doelstelling
gingen ze de wedstrijd in. Dit werd
al na drie minuten beloond met een
1-0. Helaas werd SVOC de volgende
10 tot 15 minuten overrompeld door
Spes en kwam zij op een voorsprong
van 1-7. Hierna herpakte het team zich
en waren er tot de rust nog zes scores
aan de kant en van SVOC vijf aan die

van de tegenstander. Zo gingen ze de
rust in met een stand van 7-12 in het
voordeel van Spes.
In de rust werden goede aanwij
zingen gegeven, waarmee Spes zou
kunnen worden uitschakeld. Vol goede
moed gingen de spelers de tweede
helft in. In het begin van de tweede
helft duurde het aan beide kanten
lang om te scoren, maar toch was het
SVOC’01 die als eerste wist te scoren.

Spes reageerde hier meteen op, waar
door het scorebord 8-13 aangaf. Steeds
verder in de wedstrijd wisten ze weer
te scoren, maar het duurde vaak niet
lang en Spes had hier weer een reactie
op. Het lukte uiteindelijk dus niet om
het tot een spannende wedstrijd te
maken. De wedstrijd werd uiteinde
lijk met 13-19 verloren. Al met al een
leuke ervaring, maar helaas houdt de
race om de beker hier voor SVOC op.

Al eerder dit jaar werd bekend
gemaakt dat Raceway Venray was
benoemd tot een officiële part
ner van de Engelse Saloon Stock Car
Association (SSCA). Hierdoor werd het
circuit een van de Nederlandse thuis
havens van deze klasse. NNO Ter Apel
en Speedway Emmen ontvingen deze
benoeming al in 2017.
Om dit partnerschap meer lading
te geven, sloegen deze banen de han
den ineen voor een gezamenlijk kam
pioenschap: de Dutch Open. Ieder jaar
wordt er op één van de circuits de
Dutch Open verreden. NNO Ter Apel
krijgt de eer om de eerste editie te
organiseren en faciliteren, omdat zij
sinds 2017 al partner van de SSCA is
en deze klasse ondersteunt. In 2019 is
het de beurt aan Raceway Venray.
Naast de Dutch Open zijn tijdens
alle wedstrijden tot augustus, die ver
reden worden op deze drie banen,
belangrijke punten te verdienen zijn.
Punten die meetellen voor een plek op

de startgrid van het wereldkampioen
schap op 18 augustus in het Engelse
Kings Lynn. Nadat alle wedstrijden zijn
verreden, bemachtigt de top 4 een
startplek. “Het eerste jaar dat de SSCA
Saloon Stockcars actief is in Nederland
was al een groot succes”, aldus de
partners. “Dat willen we voortzetten
in 2018. Inmiddels zijn er 32 nieuwe
startnummers uitgegeven en met het
ontstaan van de Dutch Open, de kwa
lificatiewedstrijden voor het wereld
kampioenschap en Raceway Venray als
derde Nederlandse thuishaven belooft
het een mooi jaar te worden.”
Tijdens de Pinksterraces komen
de saloon stockcars voor het eerst dit
jaar in actie op het circuit van Raceway
Venray. Daarnaast zijn ze ook tijdens
de Finaleraces/GoldCup Stockcar F2
junioren op 28 oktober en tijdens de
Kerstraces op 26 december van de
partij.
Voor meer informatie, kijk op:
www.racewayvenray.com

Twee keer winst
voor SV Oostrum
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste team van Oostrum trof donderdag 12 april GFC uit
Grubbenvorst. Een paar dagen later moest het opnieuw aantreden, dit
keer tegen RKSV Meterik. Beide wedstrijden werden gewonnen door de
ploeg uit Oostrum.
GFC was de tegenstander waar
van de openingswedstrijd van dit
seizoen relatief makkelijk werd
gewonnen. Deze avond stond er ech
ter een heel andere tegenstander,
een ploeg die de afgelopen weken
de overwinningen aaneen wist te
rijgen. Van meet af aan was duide
lijk dat dit een lastige avond ging
worden. In de openingsfase kregen
beide ploegen een enorme kans op
de openingstreffer. Deze werden
echter jammerlijk gemist, al moet
gezegd worden dat GFC de pech had
dat hun prachtige inzet via de paal
weer het veld in kwam. De eerste
helft was GFC de iets makkelijker
combinerende ploeg, de brilstand
bleef echter op het bord. Nadat GFC
direct na rust de paal wederom
raakte, was het Joris Rutten die liet
zien hoe het wel moet. Zijn solo
eindigde met een prachtig schot dat
Oostrum doelman Plum te machtig
was: 1-0. Oostrum moest komen en
probeerde het ook wel. Het kreeg
bovendien best wat kansjes waar
meer ingezeten had, maar het mocht
vanavond niet zo zijn. GFC was net
wat beter en bekroonde een goede

wedstrijd met de 2-0 in de 97e
minuut van Bas van Beckhoven.
Drie dagen later kregen de
roodwitten alweer de kans om zich
te revancheren in de uitwedstrijd
tegen Meterik. Een ietwat geha
vend Oostrum vandaag dat aan
moest treden zonder een kwartet
aan basisspelers. Daarbij kwam nog
het uitvallen van Ruben Nohlmans
na tien minuten met een op het
oog vervelende schouderblessure.
Na een half uur kwam de koploper
toch op voorsprong toen Marwin
Hermans een scrimmage voor het
doel afrondde: 0-1. Dit was tevens
de ruststand. De tweede helft pro
beerde Meterik wel te komen, echt
grote kansen waren echter nauwe
lijks te noteren. Tien minuten voor
tijd was het de ingevallen Max van
Gogh die de zege veilig stelde voor
Oostrum met een prachtig doelpunt.
Alleen voor de doelman krulde hij de
bal prachtig binnen: 0-2. Komende
week weer twee wedstrijden op de
rol. Eerst donderdag 19 april tegen
SVEB en vervolgens zondag 22 april
tegen Hegelsom. Beide wedstrijden
zijn thuis op sportpark de Spar.
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Run for Health organiseert bevrijdingstocht

Eerbetoon aan slachtoffers en helden uit
de Tweede Wereldoorlog
Hardloopgroep Run for Health Venray organiseert op Bevrijdingsdag, zaterdag 5 mei, voor het eerst een
bevrijdingstocht. Leden van Run for Health rennen en fietsen die dag zo’n 60 kilometer, langs vijftien oorlogsmonumenten in elf dorpen in de gemeente Venray. Op die manier vragen ze aandacht voor de bevrijding van
Venray, in oktober volgend jaar 75 jaar geleden.

pen zelf”, legt Claassen uit. Naast de
monumenten zijn er ook militaire
voertuigen aanwezig tijdens de tocht.
“Jan Gielen heeft drie legertrucks
beschikbaar gesteld. In die voertui
gen kunnen de kinderen van de leden
meerijden.”
“De deelnemers mogen de tocht
helemaal rennen of afleggen in een
combinatie van hardlopen en fietsen.
Hoe ze de dat verdelen, is een vrije
keuze, maar het accent ligt op hardlo
pen,” vertelt Claassen. De leden zijn
tot nu toe erg enthousiast. “Zeker nu
het steeds bekender wordt. We heb
ben inmiddels vernomen dat mensen
later de route nog graag willen nafiet
sen.” Omdat dit op 5 mei niet gewenst
is, hebben de drie mannen beslo
ten de fietsliefhebbers hierin tegen
moet te komen. “Normaal gesproken

zouden we op 5 mei na afloop van
de tocht alles opruimen. Nu ruimen
we maandag 7 mei pas op, zodat er
op zondag nog gelegenheid is om de
route op eigen verantwoordelijkheid
na te fietsen. De route wordt aange
duid met gele pijlen.”
De bevrijdingstocht van Run for
Health vindt plaats op zaterdag 5 mei.
Om 07.00 uur wordt van start gegaan
op het Schouwburgplein in Venray
richting de Merseloseweg. De tocht
voert onder andere langs het Duitse
kerkhof in Ysselsteyn, de monu
menten aan de Oosterbosweg en de
Lollebeekweg in Castenray en langs
het monument bij het Oude Kasteel
in Geijsteren. De lopers komen naar
verwachting rond 16.00 uur via de
Schoolstraat weer binnen op het
Schouwburgplein in Venray.

Schutterij
Venray goed uit
de startblokken
Wim Claassen, Wiel Freriks en Bert
Linders zijn de initiatiefnemers van
de tocht. Het idee ontstond na een
oproep van Cultura Venray, waarin
inwoners van Venray werd gevraagd
mee te denken over 75 jaar bevrij
ding. Wim Claassen: “Wij organiseren
een paar keer per jaar een hardloop
evenement met een knipoog naar
een maatschappelijk thema. Zo heb
ben we al activiteiten gehad rondom
onder andere Stichting Het Vergeten
Kind, Metakids, het AutismeFonds,
het Jeugdsportfonds, de Alpe d’HuZes
en Hospice Zenit Venray. Ook een
evenement rondom de bevrijding
van Venray past goed in onze visie.”
Wiel Freriks voegt toe: “We heb
ben op 5 mei 2015 samen met lopers

van atletiekvereniging ATV mee
gedaan aan een estafettetocht van
Wageningen naar Venray, die in het
teken stond van Bevrijdingsdag, dus
ook dat heeft bijgedragen aan het
idee.”
Vanuit Run for Health werd een
idee gelanceerd en dat wordt nu in
eigen beheer voorbereid. Bert Linders:
“Vanuit de gemeente hebben alle
medewerking gekregen, waardoor
het evenement nu echt vorm krijgt.”
Dit jaar is er bewust voor gekozen om
de tocht alleen voor leden te orga
niseren. “In de toekomst wordt het
misschien wel groter, maar voor een
eerste keer wilden we het beheers
baar houden”, aldus Claassen.
Momenteel zijn de mannen

druk met de laatste voorbereidin
gen voor de tocht, die geheel in het
teken van de bevrijding staat en de
slachtoffers en helden uit de Tweede
Wereldoorlog eert. “Het idee is dat
we in de dorpen met oorlogsmonu
menten minimaal langs één monu
ment komen. Zo komen we dan door
Venray, Ysselsteyn, Veulen, Heide,
Leunen, Castenray, Oirlo, Blitterswijck,
Wanssum, Geijsteren, Oostrum en ein
digen we weer in Venray. Daar wor
den we binnengehaald door harmonie
Euterpe Venray en staan we nog even
stil bij de bevrijding. De dorpsraden
van de kerkdorpen vragen we om iets
te doen bij de monumenten. Dat kan
een bloemetje zijn, een kaars of
iets anders, maar dat is aan de dor

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Door: schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
De schutters van ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray zijn goed van
start gegaan in de Schutterscombinatie Noord-Limburg. Op zaterdag
14 april vertrokken zij naar de schutterij Ons Genoegen uit
Siebengewald voor de eerste schietwedstrijd.
Het A-Zestal begon met een
lichte wijziging ten opzichte
van vorig jaar aan de wedstrijd.
Pascal de klein verving zijn vader
in de basisopstelling die daarnaast
werd gevormd door Patrick de
Klein, Geert Hendriks, Alex Lamers
en Hans van Rhee, goed voor
het maximale van 72 punten en
een gedeelde eerste plaats. Het
C1-Zestal evenaarde deze prestatie
en vooropschutter Sjaak van Rhee
nam het zestal, verder bestaande

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders

Wintergroene
leibomen
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
T 0478 533702 • M 06 54366249
3,5 meter hoog
vol rek
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Voor al uw dakwerkzaamheden

T 0478 533702 • M 06 54366249

T 0478 533702 • M 06 54366249
LANDBOUWMACHINES
TE KOOP GEVRAAGD
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
o.a. ploegen, kopeg,
spitmachine, kieper, weisleep,
weibloter, mesttank, schudder,
hark, maaier, tractor en
vee/paardentrailer enz.
ALLES AANBIEDEN VIA
TEL. 06 19 07 69 59

uit Piet van Lierop, Bianca Krijnen,
Marco van der Valk, Annemie van
Lierop en Ciska Bom mee en ook
72 punten en een eerste prijs in de
C-klasse.
De B behaalde 70 punten
(gedeelde vijfde plaats), de C2 67
punten (gedeelde derde prijs) en het
C3-Zestal 60 punten (achtste plaats).
Zondag 22 april staat de tweede
wedstrijd op de planning, als de
tocht gaat naar Sint Sebastianus uit
Sevenum.

€ 99,- per stuk

Eénjarige
planten en
kuipplanten
tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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De Jonge Eksters

‘Jongeren enthousiast maken voor kunst’
De Jonge Eksters is een groepje jongeren uit Venray en omgeving dat zich bezighoudt met alle vormen van
kunst en meer jongeren naar het Odapark wil krijgen. Een half jaar geleden werd gestart met het initiatief en op
dinsdag 1 mei organiseert de groep de eerste open activiteit voor jongeren: een workshop van studenten
Creatieve Therapie.

verschillende kunstdisciplines. Zo kun
nen we ook echt nieuwe dingen leren
en tegelijkertijd ons netwerk uitbrei
den. En dat allemaal voor en door
jongeren.”

Interactieve workshop
Het groepje Jonge Eksters, dat
nu uit zeven leden bestaat, heeft
al wat kleinere activiteiten gehad.
Leoni: “Zo hebben we al wat
rondleidingen door het Odapark gehad
van kunstenaars die hun werk hier
tentoonstellen.” Ook voor grotere
activiteiten heeft de groep al plannen
gemaakt. “We hebben contacten
gelegd voor een schrijfworkshop en
hebben ook ideeën voor activiteiten

met beeldende kunst, fotografie en
illustraties.” De eerste grote, open
activiteit staat inmiddels gepland.
Alle jongeren die geïnteresseerd
zijn in kunst zijn die dag welkom.
“Op dinsdag 1 mei, de dinsdag in de
meivakantie, organiseren we voor
alle jongeren tussen de 12 en de
25 jaar een workshop”, vertelt Leoni.
“Er komen dan studenten Creatieve
Therapie van de Hogeschool Zuyd en
door een interactieve workshop gaan
we leren over wat dans, beeldende
kunst, drama en muziek voor mensen
kan betekenen.” Meer informatie
over de activiteit en over de groep is
te vinden op de Facebookpagina van
De Jonge Eksters.

GEDICHTEN
Klokkenspel
In de voormalige Vredeskerk
Doet nu de Thuiszorg haar nuttige werk.
Ieder uur speelt daar een klokkenspel
Vrolijke wijsjes, U kent ze wel!
Rondom de Kemphaan kun je het horen,
’t Is echt een féést voor een ieders oren.
’t Is altijd mooi, en het steelt ieders hart,
Als oorlogsaandenken is dat gestart.
Roel Sanders kwam met het idee
voor De Jonge Eksters. Hij benaderde
wat mensen, waaronder de zusjes
Leoni en Marieke Janssen. “Hij bedacht
het om meer jongeren naar het
Odapark te krijgen. Die kunnen daar
dan andere jongeren ontmoeten die
ook geïnteresseerd zijn in kunst en
samen dingen opzetten”, vertelt Leoni.
Marieke voegt toe: “Het sprak ons
meteen ontzettend aan. Samen iets
met kunst doen is veel lastiger dan bij
voorbeeld samen iets met sport doen.
De Jonge Eksters geeft ons hiertoe wel
de gelegenheid.”
De naam De Jonge Eksters is geko
zen vanwege het karakter van de

ekster. “Eksters zijn sociaal, intelligent
en nieuwsgierig”, vertelt Marieke.
“Bovendien is de ekster ook het sym
bool dat bij de Heilige Oda hoort en
omdat onze bijeenkomsten in het
Odapark zijn, past dat ook.” De Jonge
Eksters komen nu één keer per maand
bij elkaar.

‘Sociaal, intelligent en
nieuwsgierig’
“Dan bespreken we wat voor
plannen we hebben, wat we willen
gaan organiseren en hoe we bijvoor
beeld meer leden willen gaan werven.
Dat kost wel wat tijd, maar omdat je
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het samen doet, is het ook ontzettend
leuk”, legt Leoni uit.
In november 2017 kwam de
groep voor het eerst bij elkaar.
“Toen moesten we gaan bepalen wat
we wilden en hoe”, vertelt Marieke.
De groep zat meteen bomvol ideeën.
Inmiddels hebben de jongeren een
duidelijk doel gesteld voor zichzelf.
Marieke: “We willen jonge men
sen enthousiast maken voor kunst.
Het is niet saai en ouderwets, het
is heel leuk, zeker als je het samen
kunt delen.” Marieke zelf houdt zich
veel bezig met muziek en Leoni met
beeldende kunst. “We proberen acti
viteiten te organiseren met allerlei

Onder anderen wordt vaak gespeeld
Hoe onze zon toch een ieder ‘bedeelt’.
’t Zonnetje gaat van ons scheiden,
Avondrood kleurt weer het veld.
Zoete rust mogen wij beiden.
Niet door veel zorgen gekweld.
Hoort gij, hoe ’t klokje, met lieflijke klank
Ons weer naar huis roept, tot beé en tot dank.
Luid nu, oh klokje, luid vóórt.
Slapen wij straks óngestoord.
Mogen in Venray die klokken steeds spelen,
En onze oren nog láng blijven strelen!
Hilly Breukink, Reekgraafstraat, Venray

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

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
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Agenda t/m 26 april 2018
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Kick-off:
Pannatoernooi en side games

Optreden Saull
Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Odapark, centrum voor hedendaagse kunst
Venray

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Jongerenwerk The B
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Muziekvoorstelling Ernst Jansz –
De Neerkant

Avontuurlijke avondwandeling
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: jeugd- en jongerenwerk IVN GeijsterenVenray
Locatie: start voormalige voetbalkantine, Geijsterse
Bossen Geijsteren

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

vr
20
04

Match on tour
‘Ouderen in beweging’

wo
25
04

Familievoorstelling
De Kleine Cowboy

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Match voor vrijwilligers
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Workshop De natuur als spiegel

Optreden Buren van de Brandweer

Oranjeconcert

Tijd: 09.30-12.30 uur
Locatie: Natuurbegraafplaats Weverslo Heide

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: jongerencentrum OJC Jera 70 Ysselsteyn

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Vocal Group Transparant
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Belastingspreekuur

Cabaretvoorstelling Bert Gabriëls
- Gelukzoeker

Slagerij van Kampen – Lip/Stick

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kick-off week: We like it

Toppers in Rooj

Stunt – pyjama party

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 22.00-03.00 uur
Organisatie: Raayland Stunt en Social Events
Locatie: The B Venray

Kennismakingsconcert
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging De Peelklank
Ysselsteyn
Locatie: De Smelehof

zo
22
04

Muziekvoorstelling
Nederpop All Stars
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kienen wijk Zuid
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw Beukenlaan 4, Venray

Toneelvoorstelling In de Vlaam
sche Pot – Theater van de Klucht
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
21
04

di
24
04

Excursie door gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum
Tijd: 08.30-11.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

ma
23
04

Tuning Day 4 All
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Team GAS
Locatie: Raceway Venray Vredepeel

Jubileummis en receptie
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Kemmerekoor Geijsteren
Locatie: Willibrorduskerk en zaal De Kei Geijsteren

do
26
04

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.00 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Spirituele beurs

Workshop Grip op chaos

Tijd: 10.00-18.00 uur
Organisatie: LiKraLi
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: Match voor vrijwilligers
Locatie: Match Venray

Mooie praatjes, mooie plaatjes – een
avond over radicalisering en loverboys

Cabaretvoorstelling Rob en Emiel
Blow me Away

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: activiteitencentrum Injaz, Pretty
Woman en Politie Midden-Nederland
Locatie: activiteitencentrum Injaz Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Publiekswandeling Op den Buus

Optreden poprockband Channel-5

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start parkeerplaats Boschhuizerbergen
Venray

Tijd: 22.00-02.00 uur
Locatie: Allemanscafé Oostrum

Lezing Voedselbossen
door Wouter van Eck
Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Avond met schrijver, reiziger en
journalist Jan Brokken
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Adelbertvereniging en Literair Café
Venray
Locatie: dans- en partycentrum Anno’54 Venray

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

Nederlands- en Duitstalige app

Nieuwe audiotour gepresenteerd op Duitse
militaire begraafplaats
Bij de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn wordt op maandag 23 april een nieuwe audiotour gepresenteerd. De audio-app ‘Aufrecht gehen’ voert langs 32.000 betonnen kruisen over 17 hectare grond.
Na de internationale
luistervoorstellingen en het
luisterboek presenteert ‘Aufrecht
gehen’ nu de Nederlands- en
Duitstalige app. ‘Aufrecht gehen’ is

een theatrale audiotour op de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn.
“Aufrecht gehen is er voor je oren,
waarin iedereen een stem krijgt.
Welke grens bepaalt of je held, dader

of slachtoffer bent? Aufrecht gehen
vertelt de waargebeurde verhalen
waar je nog nooit oren naar had en
zoekt alle denkbare grenzen op in het
nadenken en spreken over vrijheid en

vrede. Juist hier. Juist nú, tijdens het
Jaar van Verzet. Want verzet houdt niet
op bij een landsgrens, ook niet als het
oorlog is. Voel jij je veilig genoeg om
over de grens van je land, je huis, je
huid te reiken?”, aldus de makers.
‘Aufrecht gehen’ is een
associatie van journalistiek en

theater in samenwerking met
vredeseducatiecentrum JOC Ysselsteyn.
‘Aufrecht gehen’ wordt gemaakt
door onder andere Stichting Laudio,
tekstschrijfster Annet Bremen,
documentairemaker Lubert Priems,
stemacteurs Christian Cadenbach,
Gregg Nottrot en Jürgen Brucker.
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Activiteitencentrum Injaz

Mooie praatjes,
mooie plaatjes

Kemmerekoor Geijsteren
start jubileumjaar
Het Geijsterse Kemmerekoor bestaat dit jaar 50 jaar en start haar gouden jubileum met het opluisteren van
de jubileummis op zondag 22 april om 10.00 uur in de St. Willibrorduskerk in Geijsteren.

Activiteitencentrum Injaz organiseert op zondag 22 april Mooie
Praatjes, Mooie Plaatjes, een avond over radicalisering en loverboys.
De film Bloedlink! wordt vertoond en daarna volgt een gesprek met de
makers van de film. De middag is onder andere gericht op jongeren en
ouders met een migratieachtergrond.
In december 2014 vond in
Brukske de bijeenkomst Mooie
Praatjes plaats, vooraf gegaan door
een bijeenkomst voor meisjes op
het Raayland College. Het ging over
radicalisering en loverboys, omdat
jongeren door mooie praatjes over
gehaald worden door loverboys en
ronselaars.

‘Het was tijd voor
een vervolg’
“Maar ook op social media wor
den jongeren omgepraat door mooie
praatjes, namelijk om mooie plaatjes
(foto’s, red.) te posten of te sturen.
De gevolgen kunnen groot zijn en
jongeren, met name meisjes, met
een migranten achtergrond kunnen
er vaak nergens mee terecht”, aldus
Stichting Injaz. “Tijdens een bijeen
komst over dit onderwerp vorig jaar
bij Synthese waren geen ouders
met een migrantenachtergrond
aanwezig, terwijl het voor hen ook

of misschien juist zo belangrijk is.
Het was dus tijd voor een vervolg.”
Daarom vindt op 22 april Mooie
Praatjes, Mooie Plaatjes plaats in het
Activiteitencentrum Injaz. Hiervoor
komen vanuit Utrecht Nora El
Abdouni van Pretty Woman, Khadija
Sayfaoui van El Amal en Karima
Benamari en Monique de With
van de Politie Midden Nederland.
Zij hebben samengewerkt aan de
film Bloedlink! over dit onderwerp
speciaal gericht op jongeren en
ouders met een migratie achter
grond. Ook Politie Noord-Limburg
en mensen van Synthese en van de
moskee zijn aanwezig. Tijdens de
bijeenkomst wordt deze film beke
ken en daarna volgt een gesprek met
de aanwezigen en de gastsprekers.
Om iedereen de mogelijkheid te
geven om vrij uit te kunnen praten
zal dit in twee groepen, mannen en
vrouwen apart, gebeuren. Ook jon
geren zijn welkom. De bijeenkomst
duurt van 13.30 tot 17.30 uur.

Het Kemmerekoor staat onder
leiding van dirigent Geert Verhallen
en zingt tijdens de jubileummis onder
andere de Missa Brevis no. 7 in Bdur, in
honore St. Joannis de Deo van Joseph
Haydn en Laudate Dominum van Mozart.
Het Kemmerekoor wordt bij de

uitvoering van de mis geholpen door
sopraan Judith Weusten, die de solo’s
voor haar rekening neemt. Ook speelt
een strijkersensemble mee met twee
violen (Andrea Pieper en Elly Brouwers)
en een cello (Ela Hendriks-Cabaj) en
wordt het Kemmerekoor bijgestaan

door organist Martien Maas, die gebruik
maakt van een kistorgel.
Het Kemmerekoor Geijsteren
zal met dezelfde gezangen ook de
eucharistieviering opluisteren in de
Sint Petrus’ Banden kerk in Venray, op
zondag 29 april om 09.30 uur.

Houd jij van nauwkeurig werken en
ben jij flexibel ingesteld?

Nederlandse taal oefenen

Heb jij affiniteit/ervaring in de

Taalcafé in de bieb

communicatieve vaardigheden?

techniek en beschik je over goede

Solliciteer dan snel op deze vacature!

BiblioNu Venray organiseert op donderdag 26 april een taalcafé.
Zo kunnen bezoekers op een leuke manier samen de Nederlandse taal
oefenen. Het taalcafé vindt plaats van 13.00 tot 14.00 uur in de
bibliotheek in Venray.
“Een taal leer je pas echt goed
als je veel oefent”, stelt BiblioNu
Venray. Zij organiseert daarom
maandelijks een Taalcafé waar
bezoekers de Nederlandse taal
kunnen oefenen met mensen die
nog niet zo lang Nederlands praten

en met mensen die de taal goed
spreken. Elke bijeenkomst heeft een
ander thema. Deelname is gratis
en van tevoren aanmelden is niet
nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit
en onze hoogstaande technische kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa 230
medewerkers. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie!

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Medewerker Orderadministratie

Horst Sweet Horst

‘Buurman’
onderzoekt Venray
Horster schrijver en amateurhistoricus Wim Moorman neemt op
uitnodiging van Cultura Venray van donderdag 19 tot en met zondag
29 april zijn intrek in het pand van Cultura op het Schoutenstraatje in
Venray. Hij gaat onderzoeken of het gras bij de buren groener is.
Moorman schrijft al tien jaar over
Horst aan de Maas op zijn weblog
Horst Sweet Horst. Hij onderzoekt
deze ‘logeerweek’ of het gras bij
de buren in Venray groener is of
dat er toch niets boven Horst gaat.
Hij wil dat onder meer onderzoeken
door in gesprek te gaan met diverse
Venraynaren, Daarom zet hij de deu
ren van z’n tijdelijke verblijfadres

dagelijks wagenwijd open.
Thuis aan tafel gaan met
Venraynaren is een andere manier
om Venray te leren kennen. Daarom is
Wim op zoek naar eetadressen.
Wie met Wim in gesprek wil, kan hem
uitnodigen om thuis een maaltijd te
komen nuttigen. Dat kan door een
email te sturen naar
centrumvisie@culturavenray.nl

Fulltime dienstverband (m/v)

Als Medewerker Orderadministratie ben je werkzaam voor het bedrijfsbureau van onze productie organisatie.
Samen met jouw collega’s zijn jullie verantwoordelijk voor de productieplanning.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Het invoeren van orders waarin de verschillende BV’s
gefilterd dienen te worden;
• Het omzetten van verkooporders naar productieorders;
• Het registreren van materiaaltekorten en dit doorgeven
aan de desbetreffende persoon/afdeling;
• Afhandeling van productieorders realiseren;
• De bijbehorende administratie op een nette manier
afhandelen;
• Het bewaken van de gezamenlijke mailbox.

Wij vragen:

• Een collega die wil werken bij een innovatieve en
groeiende organisatie met:
• Een afgeronde MBO opleiding of vergelijkbaar in
administratieve of logistieke richting;

•
•
•
•

3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
Bij voorkeur ervaring met Exact;
Kennis van MS-office Word en ERP systeem;
Een teamplayer die gemakkelijk communiceert met alle
afdelingen van onze organisatie;
• Kunnen werken onder druk (stressbestendig);
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.

Wij bieden:

• Een uitdagende functie binnen een groeiende
organisatie die volop in beweging is;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf;
• Prettige werksfeer en een hecht team.

Meer informatie over de Hotraco Group kun je vinden op www.hotraco-group.com.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren: Wij ontvangen graag je CV met motivatie per mail: Hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers, HR Officer.
Neem een kijkje op onze website: www.hotraco.com
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Tummers

• Eenvoudig
muziek streamen
via WiFi
• Uit te breiden
tot een multiroom
opstelling

SoundTouch10

229,-

• Verrijk uw tv met prachtig geluid voor een
home-cinema ervaring

SoundTouch 300

799,-

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

of Panningen!
Bezoek onze Smart Audio demo-ruimte in Roermond

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

179,-

• Draadloos muziek
luisteren via Bluetooth
• Krachtig en helder
geluid

SoundLink On-Ear

speakers toevoegen voor muziek door het hele huis.

lijsten of past u het volume aan. Deze systemen zijn gemaakt om met u mee te groeien. U kunt op elk moment meer

te vullen. Met de meegeleverde remote bedient u de speaker op afstand. Zo bladert u gemakkelijk door uw afspeel-

muziekbibliotheek naar uw favoriete nummers. De ingebouwde speaker is krachtig genoeg om een kamer met geluid

Plaats deze compacte wiﬁ speaker in een kamer en luister eenvoudig via internet radio, streamingdiensten of uw eigen

SoundTouch wireless en multiroom-speakers zijn de eenvoudigste manier om te genieten van een wereld vol muziek.

Multiroom Speakers

MINDER MOEITE. MEER MUZIEK.

Natuurlijk is dit iets dat u met eigen oren moet ervaren. U bent dan ook van harte welkom voor een demonstratie in een van onze winkels!

voortdurend te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Denk aan hoofdtelefoons met ruisonderdrukking, compacte wiﬁ speakers of krachtige geluidsoplossingen voor een thuisbioscoop.

Als u op zoek bent naar een kwalitatieve geluidsoplossing dan komt u al snel bij BOSE uit. BOSE staat erom bekend een indrukwekkende geluidservaring te leveren. Dit doen ze door

Vul uw huis met prachtig geluid van BOSE audio-apparatuur

Tummers
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