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Bevrijders herdacht
Tijdens de jaarlijkse plechtigheid op het Engels kerkhof worden traditioneel de gevallen militairen herdacht die Nederland bevrijd hebben tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Deze herdenking vond zondag 16 september plaats in Venray. Al meer dan 30 jaar wordt de plechtigheid bijgewoond door een aantal Engelse veteranen.
Er werden kransen gelegd bij het monument op de begraafplaats, toespraken gehouden en leden van scouting Venray plaatsten op ieder graf één rode roos. Ook vlogen
er twee historische vliegtuigen over de begraafplaats om de gevallen militairen te herdenken. De plechtigheid werd georganiseerd door de Bond van Wapenbroeders
Venray-Gennep.

Verbeterplan opgesteld voor verkiezingen

Gemeente wil centraal stemmen tellen
Gemeente Venray wil bij verkiezingen voortaan centraal tellen en betere training en een hogere vergoeding voor de leden van stembureaus. Dat staat in haar verbeterplan voor het verkiezingsproces. Deze is opgesteld naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen in maart, waarbij het een en ander misging.
Het verbeterplan werd deze week gepresenteerd.
De gemeenteraad van
Venray pleit al sinds de
gemeenteraadsverkiezingen voor
een herziening van het stem- en
telsysteem. Tijdens de verkiezingen
in maart was gemeente Venray één
van de laatste gemeenten waarbij
de uitslag bekend gemaakt kon
worden en werd de eerste telling
ongeldig verklaard, waardoor
een hertelling nodig was. Om de
kans op fouten in het tellen voor

de toekomst zo klein mogelijk te
maken, heeft gemeente Venray
een verbeterplan opgesteld voor
het gehele proces rondom de
verkiezingen.

Knelpunten bij tellen
De belangrijkste knelpunten zijn
dat het lastig is om te toetsen of de
instructies aan stembureauleden
goed overgekomen zijn en dat leden
van stembureaus moeite hebben om

elkaar of stemmers aan te spreken
als er iets niet goed gaat, omdat het
vaak om goede bekenden, vrienden of
dorpsgenoten gaat.
De grootste verandering die het
College van B&W door wil voeren,
is de overstap naar centraal tellen. Dat houdt in dat ‘s avonds op de
verkiezingsdag op de verschillende
stembureaus alleen geteld wordt op
partijniveau. De volgende dag wordt
op een centrale plaats per partij geteld

hoeveel stemmen de individuele kandidaten behaald hebben. Zo worden
de stembureaus ontlast en het risico
op tel- en overnamefouten als gevolg
van vermoeide tellers verkleind.

Bezetting
stembureaus wijzigen
Nadelen zijn onder andere dat
de definitieve uitslag pas een dag
later bekend gemaakt kan worden,
dat het extra kosten met zich
meebrengt in bijvoorbeeld de huur
van een zaal om te tellen en dat
centraal tellen alleen mogelijk is
als de minister dat goedvindt. Deze

besluit per verkiezing of centraal
tellen wel of niet mag. “Aangezien
uit navraag bij het ministerie blijkt
dat het ministerie zelf erg positief
is over het experiment met centraal
tellen, is het aannemelijk dat deze
mogelijkheid ook bij komende
verkiezingen zal bestaan”, aldus de
gemeente.
Daarnaast wil het college de
indeling van de bezetting van de
stembureaus wijzigen, zodat er
een meer gevarieerde bezetting
komt en er geen vaste clubjes meer
op hetzelfde stembureau worden
ingedeeld.
Lees verder op pagina 05
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In hun vaders voetsporen

Op rondreis voor Tweede Wereldoorlogverhalen in Venray
Keith Taylor en Jeff Hewitt uit
Engeland bezochten van vrijdag
14 tot en met zondag 16 september
gemeenten Venray en Horst aan de
Maas. Zij zijn namelijk op rondreis
om de plaatsen te bezoeken waar
hun vaders tijdens de Tweede
Wereldoorlog verbleven.
Beide mannen hebben al veel
onderzoek over deze periode
gedaan en Keith is inmiddels bezig
aan zijn tweede boek over dit
onderzoek.
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Het bezoek van Keith en Jeff viel
samen met de jaarlijkse ceremonie
op Venray War Cemetery. De mannen
kwamen er per toeval achter dat Alec
Harland, een van de commando’s
die destijds met hun vaders samen
vocht, op deze begraafplaats begraven
ligt. Alec is tijdens de Tweede
Wereldoorlog omgekomen in Meerlo,
waarschijnlijk door een noodlottig
ongeval. “Wat mijn vader zich kon
herinneren is dat de bestuurder
van de Jeep waar Alec op dat
moment in reed, in slaap is gevallen.
Waarschijnlijk is de Jeep daardoor
van de weg geraakt en omgeslagen”,
vertelt Jeff. “De Jeep is toen in het
water terechtgekomen en dat heeft
Alec waarschijnlijk niet overleefd”.
Wat de exacte doodsoorzaak van Alec
was, weten de mannen nog altijd niet.

Verhalen en foto’s
Alec werd na dit ongeval eerst
begraven op een akker in Meerlo en is
pas later verplaatst naar de begraafplaats in Venray. “In Engeland hebben
we onderzoek gedaan naar Alec en
tijdens dit onderzoek kwamen we uit
bij zijn zus en zijn neefje. Die hebben
ons toen geholpen met verhalen en
foto’s over de tijd dat Alec omkwam
in Meerlo”, vertelt Keith. Samen met
Piet Staaks en Gérard Urselmann van
Stichting Nu of Nooit hebben Keith en
Jeff de plek gevonden waar Alec als
eerste begraven is geweest.
In het eerste boek dat Keith
schreef, omschrijft hij hoe onder
andere zijn vader de oorlogstijd
heeft beleefd. “Samen met de vader
van Jeff diende mijn vader in het 46
Royal Marine Commando, het verzet
vanuit Engeland. In het boek staan
verhalen over hoe deze mannen in het
Commando terechtgekomen zijn en
hoe zij streden tegen de Waffen SS.”
Het 46 Royal Marine Commando is
tijdens de Tweede Wereldoorlog

opgericht. “De kerk vond dat de
soldaten die streden in andere landen
tegen oorlog hun tijd verdeden, omdat
Engeland zelf in een oorlog zat”,
vertelt Keith. “Deze soldaten heeft de
kerk teruggehaald en die vormden de
basis van het Commando, dat even
sterk moest zijn als de Waffen SS.”
In het boek staat ook beschreven
hoe het Commando zich voorbereidde
op D-Day. “Het was een zware training, iets dat bijna onmogelijk leek.
Het Commando moest klaar zijn voor
een strijd tussen de elite van Duitsland
en de elite van Engeland”, vertelt
Keith. Het boek bekijkt deze strijd van
verschillende kanten. “We vondenhet
belangrijk dat niet alleen het Engelse
verhaal verteld werd, maar ook het
verhaal van Duitse kant en van de
normale burgers die met de oorlog
te maken kregen”, zegt Jeff. Alec en
de vaders van Jeff en Keith overleefden de eerste strijd tegen de Duitsers
in Frankrijk. Ze keerden terug naar
Engeland om aan te sterken voor
de volgende bevrijding in België.
“Toen ze op weg waren van Engeland
naar België, klaar voor de strijd, is het
ongeluk met Alec gebeurd. Hij heeft
dus nooit de bevrijding mee kunnen
afmaken”, vertelt Jeff.
In het tweede boek dat Keith
schrijft, beschrijven de mannen
de periode vanaf het ongeluk van
Alec tot hun strijd in Duitsland.
“Het Commando heeft daarbij
verschillende rivieren moeten
oversteken. De Maas en de Rijn
bijvoorbeeld in Nederland. Dat ging de
ene keer moeizamer dan de andere
keer en er zijn tijdens deze oversteken
vele commando’s gesneuveld”, vertelt
Jeff. De vaders van Jeff en Keith
hebben de oorlog allebei overleefd
en konden daarom nog vele verhalen
vertellen over die periode. Keith en
Jeff hebben tijdens hun bezoek aan
Nederland ook de oversteekplaatsen

bij de Rijn en de Maas bezocht, om de
verhalen van hun vaders tot leven te
kunnen brengen. Met het onderzoek
dat de mannen in Nederland hebben
gedaan, schrijven ze weer een groot
deel van hun boek. “Daarnaast hebben
we ook nog onderzoeken in
Duitsland gedaan en daar vele
verhalen gehoord. Ook dit boek moet
weer een boek worden dat vanuit
verschillende opzichten geschreven
is en dat het hele verhaal vertelt”,
zegt Keith. Wanneer het tweede

boek klaar is, weten de mannen nog
niet. “We willen onszelf geen druk
opleggen. Keith schrijft het boek en
doet de vormgeving. Dat kost veel
tijd en we willen dat het goed wordt”,
zegt Jeff. Maar als het boek klaar is,
willen de mannen het zeker naar
Nederland brengen. “We zouden graag
nog eens terugkomen naar Nederland,
het is een mooi land waar een groot
deel van de geschiedenis van onze
vaders zich heeft afgespeeld”, voegt
Keith nog toe.

Het eerste graf van Alec Harland in Meerlo
met daarnaast zijn dienstmakker Fred Fletcher
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Verlenging

Samenscholingsverbod
blijft ook rest van het jaar
Hoewel er geen boetes uitgedeeld zijn aan overtreders, wordt het samenscholingsverbod in de Vergeten
Driehoek in het centrum van Venray met vier maanden verlengd. Het verbod heeft nog onvoldoende effect
gehad, stelt de gemeente.
Het samenscholingsverbod werd
drie maanden geleden ingesteld om
personen die voor overlast zorgen in
het gebied beter aan te kunnen
pakken. Groepen van drie personen of
meer die zich in het aangewezen
gebied misdragen kunnen nu als
groep verantwoordelijk gehouden
worden voor het gedrag van een
individu. Op het overtreden van het
verbod staat een boete. Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat er geen boetes zijn
uitgedeeld aan overtreders van het
verbod afgelopen drie maanden.
Burgemeester Hans Gilissen heeft
besloten het verbod met vier maanden te verlengen. Het verbod heeft
onvoldoende effect gehad, stelt de
gemeente nu. De personen houden
zich nog steeds op in het gebied, maar
dan op privéterreinen of in kleinere

groepen in de openbare ruimte. Ook
bestaat er nog steeds een sterk gevoel
van onveiligheid bij bezoekers, bewoners en ondernemers in het gebied.

Maatregelen
intensiveren
Bewoners, ondernemers en
bezoekers van het gebied rondom
het centrum klagen al langer over
overlast. Zij spreken over intimidatie,
ordeverstorend gedrag en andere
bedreigende situaties die dagelijks
plaatsvinden in het gebied. ook wordt
er veel drugs gebruikt en gedeald.
Verantwoordelijk voor de overlast
is een groep jongeren en jongvolwassen van 14 tot 26 jaar, die dagelijks
op straat rondhangt in groepjes van
wisselende samenstellingen. Ze roepen voorbijgangers na, schelden hen

uit, bespugen hen of dagen hen uit.
Vrouwen in het gebied worden door
de jongeren nagefloten of nageroepen
met schunnig taalgebruik.
De komende periode gaat de
gemeente ingezette maatregelen op
sommige onderdelen intensiveren
en nieuwe maatregelen uitvoeren.
“De aanpak van het ordeverstorend
en intimiderend gedrag vergt het
hebben van een lange adem”,
stelt burgemeester Hans Gilissen.
“Continuïteit in de aanpak
leidt uiteindelijk tot structurele
vermindering van de overlast. Dit en
het gegeven dat het wenselijk is dat
het samenscholingsverbod ook nog
van kracht is tijdens de feestdagen, is
reden om het te verlengen.” Het effect
wordt hierna wederom geëvalueerd
met bewoners en ondernemers uit
het gebied.

Blitterswijck

Gemeenschapshuis wordt
multifunctioneel
In Blitterswijck is de ontwikkeling van het nieuwe multifunctionele gemeenschapshuis (MFG) gestart.
De werkgroep MFG Blitterswijck stelde het zelfsturingsplan op nadat het dorp ervoor koos om het bestaande
gemeenschapshuis aan het karakteristieke dorpsplein in Blitterswijck te renoveren en multifunctioneel uit
te voeren.
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Huisvesting

Talentencampus:
scenario’s opnieuw
onder de loep
Gemeente Venray worstelt al jaren met de huisvesting van de
Talentencampus. Die zou moeten komen in de Venrayse wijk Veltum,
maar is nog steeds niet gerealiseerd. Vanwege de hoge kosten van het
plan gaat gemeente Venray nu opnieuw alle scenario’s bekijken: de
twee scholen op de beoogde locatie verbouwen tot Talentencampus,
nieuwbouw op dezelfde locatie of het plan voor een Talentencampus
loslaten en aparte huisvesting te zoeken voor de scholen.
De twee onderwijsinstellingen
voor speciaal onderwijs, Spectrum
en Focus, hebben het voornemen
om onder één dak samen te gaan
met de twee basisscholen De Keg en
Coninxhof in Venray onder de naam
Talentencampus. Gemeente Venray is
al meer dan 10 jaar bezig om al het
speciaal onderwijs in de gemeente
onder te brengen op één locatie.

Project liep
vertraging op
Oorspronkelijk zou de
Talentencampus bij de start van
het schooljaar 2017-2018 al in
gebruik genomen worden, maar
het r ealiseren van het project
liep vertraging op. Met name
de ‘gebouwelijke puzzel’ en de
gevolgen daarvan zijn een uitdaging,
stelde gemeente Venray eerder.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 september
lichtte verantwoordelijk wethouder Martijn van der Putten (D66)
de huidige stand van zaken in het
project toe. Onder andere vanwege
de hoge kosten van het plan worden
alle mogelijk scenario’s nog eens
opnieuw onder de loep genomen.
“We moeten nog eens goed nadenken over onze opties”, aldus wethouder Van der Putten. “Op dit moment
onderzoeken we wat het gaat kosten
als we de huidige gebouwen verbouwen tot Talentencampus, wat de kosten zijn van nieuwbouw op dezelfde
locatie en wat het kost als we de
Talentencampus loslaten en de huisvestingsproblemen per school apart
behandelen.” Eind dit jaar of begin
volgend jaar wil het college de scenario’s uitgewerkt te hebben en voor
te leggen aan de gemeenteraad.

Residence De Stek

Schoolgebouw
Castenray voor
50.000 euro verkocht
Het voormalige schoolgebouw in Castenray wordt voor 50.000 euro
verkocht aan Stichting Residence De Stek, die er zorgwoningen van wil
maken. De meeste politieke partijen uitten tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 september wel hun zorgen uitten over de
financiering van het plan van de de stichting. Toch werd het voorstel
van PvdA om het schoolgebouw voor een symbolisch bedrag van 1 euro
te verkopen, niet gesteund.
Het voormalig schoolgebouw
wordt verkocht voor 50.000 euro,
100.000 euro minder dan de
taxatiewaarde, aan de stichting.
De gemeenteraad stemde hier
dinsdagavond unaniem mee in. In
het voormalig schoolgebouw komen
vijf aangepaste appartementen
voor mensen met een zorgindicatie.
Daarnaast komt er ook een
kantoor, een noodopvangkamer
en een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte.

‘Heel magere basis’
Gemeente Venray steunt de
renovatie van het MFG Blitterswijck
met 900.000 euro. Provincie Limburg
draagt 225.000 euro bij. De afspraken
met de gemeente zijn vastgelegd in
een ontwikkelingsovereenkomst,
zodat de stichting haar project geheel
zelfstandig kan uitvoeren. Wethouder
Anne Thielen is verheugd over deze
ontwikkeling: “Fijn dat de gemeen-

schap na al die jaren een nieuw
centraal punt kan realiseren samen
met elkaar.”
Het dorp heeft ook de keuze
gemaakt om ’t Honk aan de Maasweg
in Blitterswijck af te stoten. Op dit
moment maken KBO Blitterswijck,
gymclub, Dynamic en de jongerensoos
OJC DIM gebruik van deze
accommodatie. Deze verenigingen

worden straks ondergebracht in het
vernieuwde gemeenschapshuis,
dat begin 2019 zijn deuren opent.
Na de verhuizing van deze clubs,
wordt ’t Honk gesloopt en de jeude-boulesbaan bij de accommodatie
verplaatst. Op het vrijgekomen
terrein ontwikkelt woon-zorginitiatief
Blitterswijck een plan met woningen
voor mensen met zorgbehoeften.

De stichting heeft berekend
een positief exploitatieresultaat te
behalen van zo’n 4.000 euro per jaar.
Daar maakt de raad zich zorgen over.
“Het is een hele magere basis”, vindt
Henk Bisschops van PvdA. Om de
marges wat ruimer te te maken, stelt
PvdA voor om het schoolgebouw
voor een symbolisch bedrag te verkopen of om de stichting te steunen
door het bedrag van 50.000 euro als

bijdrage terug te geven. “Dat geeft
meer armslag voor de stichting en
meer kans dat het initiatief slaagt.”

Geen bijstanders
Hoewel meerdere partijen zich
zorgen maken over de financiële situatie van het plan, krijgt het
voorstel van PvdA geen bijstanders.
ProVenray maakt zich onder andere
zorgen over precedentwerking.
“Gaan dan niet andere initiatieven
ook verwachten bijdrages te krijgen?”, vraagt Joep Gielens zich af.
De stichting zelf is ervan overtuigd
dat zij haar financieel plan rondkrijgt.
“Dan is het onzin om er extra geld bij
te doen”, vindt Theo Zegers van D66.
Oplossing volgens Samenwerking
Venray is niet om nu al extra steun
te verlenen aan het plan, maar om
bij te springen als dat ook echt nodig
blijkt. “Op dit moment is extra steun
te voorbarig. Laten we het probleem
tackelen als het aan de orde is”,
aldus Martin Leenders.
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Werkzaamheden Ooijen-Wanssum:
tien maanden verder
Wie de afgelopen maanden in de buurt van Wanssum, Blitterswijck of Broekhuizen reed, heeft ze vast en
zeker aan het werk gezien. De bouwploegen van Mooder Maas zijn sinds november 2017 na jaren plannen uitwerken en voorbereiding bezig met de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Projectdirecteur
Jules Janssen van Mooder Maas vertelt hoe het staat met de werkzaamheden. “In 2020, als het project klaar is,
hebben we hier een heel ander gebied liggen.”

er wandelen en fietsen. En Wanssum
ken je straks echt niet meer terug.
De drukke weg leidt niet meer
door het dorp en de brug wordt

In Wanssum wordt gewerkt aan de nieuwe brug
Al ruim tien jaar lang wordt
er gesproken over de gebiedsontwikkeling, maar de daadwerkelijke werkzaamheden zijn pas
afgelopen november gestart.
Aannemerscombinatie en uitvoerder
van het project, Mooder Maas (combinatie Dura Vermeer Divisie Infra en
Ploegam), is sinds 2016 betrokken
bij de uitvoering van de werkzaamheden. “Het is een enorm project”,
vertelt Jules Janssen, projectdirecteur
van Mooder Maas. “Dat heeft met
name te maken met alle verschillende
gebieden waar gewerkt wordt. Alle
deelprojecten op zich zijn technisch
niet heel ingewikkeld, maar door de
enorme omvang is het toch een complex project.” Dagelijks zijn er zo’n 200
tot 240 mensen buiten aan het werk
met bulldozers, dumpers, rupskranen en shovels. “Je moet alles goed
op elkaar afstemmen. Maar als je dan
ziet dat het lukt en dat we tijdens de
uitvoering met alle partijen samen
tot betere en slimmere oplossingen
komen, dan geeft dat ontzettend veel
voldoening.”

Rondweg Wanssum
Op dit moment is Mooder Maas
op allerlei verschillende plekken in
het gebied aan het werk. In Ooijen en
Blitterswijck worden bruggen aangelegd over de Oude Maasarm. Die
gebieden stromen straks een paar
dagen per jaar met de Maas mee.
Ook in Wanssum wordt hard gewerkt.
Daar komt een rondweg om het dorp
heen, zodat verkeer niet meer door
de dorpskern heen hoeft. Janssen:
“Dat gaat een wereld van verschil
maken voor de mensen in Wanssum.
Op termijn wordt de weg die nog door
het dorp leidt een 30-kilometerzone,
waardoor verkeer ook echt ontmoedigd wordt om die route te nemen.”
Het eerste gedeelte van de nieuwe
rondweg, dat vanuit Venray gezien

net voor de kern van Wanssum begint
en naar een nieuwe rotonde leidt,
is afgelopen week gereed gemaakt
voor gebruik. De andere gedeeltes
volgen vanaf eind dit jaar.
“Het mooie aan deze fase is
dat mensen nu echt zien hoe het
gebied er straks uit komt te zien”,
vertelt Janssen. “Dat geeft ons een
nieuw soort energie. Natuurlijk
leiden de werkzaamheden ook
soms tot vragen of reacties van
omwonenden, maar die zijn over het
algemeen heel enthousiast over het
plan.” De werkzaamheden kunnen
op verschillende plekken rekenen
op nieuwsgierige toeschouwers.
“Iedereen is benieuwd naar het
resultaat en vindt het interessant
om te zien hoe het gebied zich
ontwikkelt”, legt Janssen uit,
wijzend op de groepjes mannen
die in Wanssum gebiologeerd
toekijken hoe bouwvakkers bezig
zijn met de voorbereidingen voor de
nieuwe brug. Op sommige punten
bouwt Mooder Maas zelfs speciale
uitkijkpunten met bijbehorende
parkeerplaats, zodat toeschouwers
veilig de werkzaamheden kunnen
aanschouwen. Op dit moment wordt
zo’n uitkijkpunt geplaatst bij de
werkzaamheden in Blitterswijck,
tegenover vakantiepark het
Roekenbosch.

Akkerland wordt
natuurgebied
De gebiedsontwikkeling zorgt
ervoor dat het gebied er na 2020
op veel plekken heel anders uitziet.
Janssen: “Er worden wegen, bruggen,
fiets- en wandelpaden aangelegd.
En grote delen akkerland worden
straks natuurgebied. Dat geeft een
hele andere uitstraling. In de Oude
Maasarm is straks voor de bewoners
heel wat meer te beleven, ze kunnen

verlegd, waardoor er meer ruimte
is voor dorpspleinen. Zo hebben de
werkzaamheden daar een echte
dorpsverbindende functie.”

Projectontwikkeling Ooijen-Wanssum:
hoe zat het ook alweer?
Voor de aanleiding voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling moeten we meer dan twintig jaar terug
in de tijd. In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Sinds
1926 was er niet meer zo’n hoge waterstand gemeten en delen van Venray en Horst aan de Maas kwamen
onder water te staan. De economische schade was groot en om te voorkomen dat dit nog eens zou gebeuren,
werd een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Er kwamen nooddijken en de Oude Maasarm tussen Ooijen
en Wanssum, die voorheen volstroomde als er hoogwater was, werd afgesloten.

Wanssum tijdens de overstroming
Omdat er in 1996 slechts tijdelijke maatregelen genomen werden,
moet nu definitief gewerkt worden
aan een betere bescherming tegen
hoogwater. De Oude Maasarm wordt
weer geopend, er komen hoogwatergeulen bij Wanssum en Ooijen, innovatieve dijken in het hele gebied,
bruggen bij Wanssum, Blitterswijck

en Ooijen en een rondweg om
Wanssum. Dit alles vindt plaats in
het kader van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. Het resultaat? Een
betere bescherming tegen hoogwater
en een toekomstbestendig gebied.
Daarbij gaat de waterstand in de Maas
dalen, komt er ruimte voor meer economische ontwikkelingen, wordt de

leefbaarheid in het gebied vergroot
en kan de natuur zich ook ontwikkelen. Het project duurt tot 2020 en
gaat ongeveer 223 miljoen euro kosten, gefinancierd door het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat,
provincie Limburg, Waterschap
Limburg, gemeente Venray en
gemeente Horst aan de Maas.
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Waarderingspenning
Petra Vermeulen-Thielen
Petra Vermeulen-Thielen uit Wanssum heeft op donderdag 13 september uit handen van burgemeester
Hans Gilissen de Bronzen Waarderingspenning ontvangen. Die heeft ze gekregen voor haar inzet voor de
Wanssumse gemeenschap en voor het dameskoor Harmony uit Oostrum.

Heeft u ons
lezersonderzoek al
ingevuld?
HALLO Venray is samen met Toponderzoek bezig met een lezers
onderzoek. HALLO hoort graag van zoveel mogelijk lezers hun mening
over het blad, vandaar dat de enquête nog een week langer wordt
opengesteld. Lezers kunnen daarom nog tot woensdag 26 september
de vragenlijst online invullen of inleveren bij één van de inleverpunten
op het formulier.
Nieuwsblad HALLO Venray
bestaat bijna één jaar: tijd om de
balans op te maken. HALLO Venray
wil de komende tijd haar
bladformule versterken, maar
daarvoor hebben we hulp nodig van
zoveel mogelijk lezers. Toponderzoek

Vermeulen–Thielen is sinds 2001
op diverse terreinen actief als
vrijwilliger voor Wanssumse
gemeenschap. Ze is bestuurslid van
de ouderraad, maar ook vrijwilliger
bij zwembad de Broekberg. Sinds
2007 is Petra lid van de dorpsraad in

Wanssum en verzorgt zij de public
relations. Daarnaast is zij actief in
verschillende werkgroepen. Ze staat
er om bekend dat ze nooit nee zegt
en altijd bereid is mee aan te pakken.
Vermeulen-Thielen is vanaf zeer
jonge leeftijd lid van het dameskoor

voert het lezersonderzoek uit.
Het onderzoek is nog tot woensdag
26 september in te vullen via
www.enquete.toponderzoek.com/
HALLOVenray of lever de ingevulde
enquête in bij één van de
inleverpunten.

Harmony uit Oostrum. Sinds 2007
heeft zij ook haar bestuurlijke
kwaliteiten ingezet voor deze
vereniging. Zo was zij lid van de
pr- en jubileumcommissie en sinds
twee jaar is ze voorzitter.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

Gemeentelijke begroting
2019 sluitend
De nabije toekomst ziet er gezond uit voor gemeente Venray. De begroting voor 2019 is sluitend en voor de
jaren daarna is op dit moment nog een overschot te zien. “Venray kan zonder grote financiële zorgen gaan
werken aan de uitvoering van zijn ambities”, aldus de gemeente
De begroting die gemeente Venray
voor 2019 heeft opgesteld is sluitend,
laat zij dinsdag 18 september weten
aan de gemeenteraad. De meerjarenbegroting voor de jaren 2020-2022 laat
een overschot zien. “We gaan er
echter van uit dat deze ruimte nodig is
voor de uitvoering van onze speerpunten”, aldus de gemeente. Voor wethouder Martijn van der Putten is het

de eerste keer dat hij de begroting aan
mag bieden aan de gemeenteraad.
“De belasting en de heffingen voor de
Venrayse burger stijgen gemiddeld
met niet meer dan het inflatiepercentage, dus ik kan niet ontevreden zijn.
Maar we blijven realistisch en gaan
geen gekke dingen doen. Stap voor
stap verder bouwen, daar gaan we
voor.”

Het programma van het College
van B&W voor de komende vier jaar
kent drie rode draden: de inclusieve
samenleving, duurzaamheid en veiligheid. Een ander belangrijk voornemen
van het college is om een nieuwe strategische visie voor de gemeente op te
stellen: een stip op de horizon die de
richting aangeeft waarin de gemeente
zich komende jaren wil ontwikkelen.

Vervolg voorpagina

Gemeente wil centraal
stemmen tellen
“Zo wordt het hopelijk gemakkelijker voor stembureauleden om de
regels te handhaven en worden ze ook
minder afgeleid”, stelt het college.

Cursus en hogere
vergoeding
Verder komt er een verplichte
digitale cursus voor alle stembureauleden. Zij moeten de toets eerst
behalen, voordat ze een stembureau

mogen bemannen. Zo is het voor de
gemeente beter te controleren of alle
stembureauleden de benodigde kennis hebben. De voorzitters per stembureau krijgen daarnaast nog een extra
instructiebijeenkomst. Daarbij wordt
de vergoeding voor stembureauleden
op hun verzoek verhoogd. De voorzitter van een stembureau krijgt hierbij nu een hogere vergoeding dan de
stembureauleden. Elektronisch stemmen of tellen is in technisch opzicht

niet mogelijk voor gemeente Venray,
blijkt uit het verbeterplan.
De eerstvolgende verkiezingen
waar in Venray centraal geteld zou
kunnen worden, zijn de Provinciale
Staten- en Waterschapsverkiezingen
op 20 maart 2019 en de Europese
Parlementsverkiezingen op 23 mei
2019. De gemeenteraad van Venray
stemt eind oktober over het voorstel
van het College van B&W om hierbij
centraal tellen mogelijk te maken.

HALLO in Pompeii
Als vrijwilligster van het Venray’s museum krijgt Janny Selten
heel wat archeologische vondsten onder ogen. Maar haar
interesse reikt verder dan de Venrayse vondsten. Zo is ze op de
foto te zien in de legendarische Romeinse stad Pompeii met de
vulkaan Vesuvius op de achtergrond. Maar omdat ze toch op de
hoogte wil blijven of er in Venray nog iets gevonden is, trekt ze
even een momentje uit voor de HALLO Venray. Een foto kan dan
natuurlijk niet uitblijven.

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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Lest We Forget in Venray
Stichting Lucky Seventh organiseert van maandag 24 tot zondag 30 september Lest We Forget. Op het kampement in Venray laat zij zien hoe de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog er aan toe ging in Venray. Ook zijn er
speciale lespakketten voor basisschoolkinderen.

aan toegaat met logistiek, brandstofdepots, mobiele werkplaatsen, veldkeukens, radioposten en een
veldhospitaal. Stichting Lucky Seventh:
“Maar het beperkt zich niet tot stellingen. Hoewel ‘het gevecht’ bij de
meeste logischerwijs als eerste te
binnenschiet, ligt de nadruk hier niet
op. Met name de zaken achter het
front krijgen de nadruk.”
Op deze manier wil zij kinderen
van groep 7 en groep 8 kennis laten
maken met deze periode. In de week
van maandag 24 tot en met vrijdag
28 september is er daarom een speciaal lespakket samengesteld voor
de kinderen. In totaal zijn er al meer

dan 1.600 leerlingen aangemeld
vanuit scholen in Noord-Limburg,
Oost-Brabant en zelfs een school
uit Nijmegen. Aan de hand van het
kampement wordt kinderen op een
educatieve manier verteld hoe het er
in de oorlog in hun eigen omgeving
aan toe ging en hoe de bevrijders
leefden. “Een thema dat in andere
vormen nog steeds actueel is in de
wereld”, aldus de stichting. “De boodschap achter dit kamp spreekt voor
zich: Lest We Forget: Opdat wij niet
vergeten.” In het weekend van 29 en
30 september is het terrein aan de
Maasheseweg voor iedereen geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Raadsvergadering

Venray vergroent
belastingen
Stichting Lucky Seventh, voluit de
Lucky Seventh Historical Group vernoemd naar de 7e Amerikaanse
Pantserdivisie, organiseert om de
twee jaar het evenement Lest We

Forget. Op hun terrein achter de MC
Donald’s in Venray hebben zij een
speciaal kampement ingericht om te
laten zien hoe het er aan toe ging
tijdens de bevrijding en hoe de bevrij-

ders in 1944 leefden, tijdelijk woonden en werkten. De stichting heeft
oorspronkelijke stellingen uit die tijd
weer open gegraven, ingericht en
bemand. Ook laat zij zien hoe het er

Oh, zit dat zo!
Belastingplannen
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Als ik dit schrijf moet Prinsjesdag nog komen. De afgelopen weken
domineerde één fiscaal thema het nieuws. De voorgenomen afschaffing
van de dividendbelasting. Een belasting waar u waarschijnlijk nog nooit
van gehoord hebt of mee te maken hebt gehad.

Afhankelijk van wie je geloofd
zou de dividendbelasting 2 miljard
opbrengen. De media staan bol van
ideeën wat er beter met dit geld
kan gebeuren. Nu is het een fors
bedrag, maar bijvoorbeeld minder
dan de opbrengst van de verhoging
van het lage BTW tarief van 6 procent naar 9 procent. Deze moet 2,6
miljard opbrengen en dat gaat ons
allemaal aan. We betalen immers
allemaal BTW.
Het hele belastingplan staat
overigens vol met kostbare tariefsverlagingen voor ondernemers
én burgers die elders weer deels
worden terugverdiend. De BTWverhoging, maar ook de versnelde
beperking van de hypotheekrenteaftrek, naar het (nieuwe) tarief in de
eerste schijf en de toch behoorlijk

controversiële afbouw van de zogenaamde Wet Hillen, waardoor degene
die hun hypotheek hebben afgelost
opnieuw belasting over hun woning
gaan betalen, brengt relatief weinig
commentaar. Wellicht te ingewikkeld
of niet sexy genoeg? In elk geval
maatregelen waarmee u wél te
maken krijgt.
Ook het bedrijfsleven krijgt
te maken met een beperking van
bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek,
een verdere afschrijfbeperking van
panden in eigen gebruik en beperking
van de verliesverrekening. Het zuur
waarmee het zoet van verlaging van
de belastingtarieven moet worden
betaald.
Natuurlijk is er nog veel meer
te zeggen over de kabinetsplannen,
denk bijvoorbeeld aan de opnieuw
wijzigende heffingskortingen. Hoewel
het de bedoeling is dat iedereen
er op vooruit gaat kan het door de

brij van voorstellen die nu voorligt
voor iedereen anders uitpakken.
Daarom is het ook vreemd dat
alleen de dividendbelasting zoveel
aandacht krijgt.
Misschien is het kabinet stiekem
wel blij met de dividendbelasting als
een soort afleidingsmanoeuvre van
de andere plannen. Die kunnen dan
wellicht relatief eenvoudig zonder
discussie worden ingevoerd.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Gemeente Venray gaat als één van de eerste gemeenten in Nederland
het duurzaam opwekken van energie stimuleren door belastingvoordelen
in te stellen. Per 1 januari wordt het nieuwe belastingsysteem vergroend.
Oneerlijk, vonden PvdA, Samenwerking Venray en ProVenray, maar de
belastingkorting werd toch met een meerderheid toegestaan tijdens de
gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 september.
Eigenaren van een pand waarbij
duurzaam energie opgewekt wordt,
krijgen korting op de OZB-belastingen.
Nieuwbouwinitiatieven krijgen
daarnaast ook korting op bouwleges.
Hoe groter de opwekcapaciteit van
de installatie, hoe hoger de korting.
De korting wordt opgebracht door
eigenaren van objecten die nog
niet hebben geïnvesteerd in het
duurzaam opwekken van energie,
maar om ongelijkheid te voorkomen,
profiteren eigenaren die eerder al
hebben geïnvesteerd ook. Op deze
manier wil het college de opwekking
van duurzame energie stimuleren.
“We gaan pionieren”, vat Daan Janssen
van D66 het voorstel samen.
Hoe belangrijk het stimuleren van
duurzame energie opwekken ook is,
dit voorstel is niet helemaal eerlijk,
vinden onder andere ProVenray,
PvdA en Samenwerking Venray.
“Want niet iedereen kan zomaar
zonnepanelen betalen”, stelt Joep
Gielens van ProVenray. “Het lijkt een
sympathiek voorstel om duurzame

energieopwekking te stimuleren”,
vindt Henk Bisschops van PvdA.
“Maar het college maakt zich hier wel
op een heel goedkope manier van af.
Bij achttien zonnepanelen levert dit
zo’n 20 euro op jaarbasis op. Ik vraag
me af voor hoeveel mensen die toch
al duizenden euro’s uit kunnen geven
voor de zonnepanelen dit de doorslag
geeft. Daarnaast wordt het betaald
door de mensen die het zich niet
kunnen veroorloven om hun huis te
verduurzamen.” Ook Samenwerking
Venray ziet het plan niet zitten.
“Nee, niet via de ozb”, rijmt Martin
Leenders. “Mensen die bijvoorbeeld
wel hun huis goed geïsoleerd hebben,
maar geen zonnepanelen kunnen
betalen moeten straks meer ozb gaan
betalen. Wat Samenwerking Venray
betreft kan dat niet.”
Op initiatief van CDA en Venray
Lokaal wordt het college daarnaast
opgeroepen om nog met een aanvullend voorstel te komen om niet alleen
te kijken naar energieopwekking,
maar ook naar energiebesparing.

VieCuri ontvangt
Vaatkeurmerk
2018
VieCuri Medisch Centrum in Venray en Venlo heeft opnieuw het
Vaatkeurmerk ontvangen van de Hart&Vaatgroep. Dit houdt in dat het
ziekenhuis voldoet aan de eisen die de patiëntenvereniging stelt aan de
zorg voor patiënten met vaatproblemen.
Het Vaatkeurmerk richt zich op
de behandeling van aandoeningen
in de slagaders van het bekken,
de benen, buik, aorta en hals. Om
het keurmerk te krijgen, moeten
ziekenhuizen voldoen aan specifieke
kwaliteitscriteria. Deze criteria

zijn tot stand gekomen in nauwe
samenwerking met vaatchirurgen,
interventieradiologen, vasculair
internisten en vaatverpleegkundigen.
VieCuri mag dit keurmerk al voeren
sinds 2005, toen het Vaatkeurmerk
werd ingevoerd.

20
09

nieuws 07

Eigen bijdrage maatwerkvoorziening wordt niet verlaagd
Ondanks de oproep van de hele gemeenteraad, ziet het College van B&W van gemeente Venray geen
reden om de eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen op het gebied van zorg af te schaffen.
De gemeenteraad van Venray
stelde in 2016 de eigen bijdrage bij
maatwerkvoorzieningen vanuit de
gemeente ter discussie. SP Venray
riep, gesteund door de gehele raad,
het College van B&W op om te
onderzoeken of die eigen bijdrage
gedeeltelijk afgeschaft zou kunnen
worden. Sinds 2014 wordt namelijk
de maximaal toegestane eigen
bijdrage gevraagd van mensen als zij
een maatwerkvoorziening krijgen.
De kaders voor deze hoogte van de
eigen bijdrage zijn landelijk bepaald.
Iedereen betaalt een minimale eigen
bijdrage, afhankelijk van zijn of haar
huishouden. Hoe hoger het inkomen,
hoe hoger de eigen bijdrage wordt.
Zo betalen alleenstaanden minimaal
17,60 euro per vier weken.

‘Eigen bijdrage is
drempel’
“Een groot deel van de mensen
die een maatwerkvoorziening nodig

heeft, behoort tot de lagere inkomensgroepen”, stelde de SP destijds. De
gemeenteraad vreesde dat die eigen
bijdrage een drempel kon vormen en
dat mensen daarom zorg zouden kunnen gaan mijden. SP haalde daarnaast
een klanttevredenheidsonderzoek
aan, waaruit bleek dat hoewel de
gemeente een 7 scoorde voor de uitvoering van haar nieuwe zorgtaken,
de hoogte van de gevraagde eigen bijdrage een groot kritiekpunt was.
Gemeente Venray laat nu aan de
raad weten de gedeeltelijk afschaffing
van de eigen bijdrage onderzocht te
hebben, maar niet uit te gaan voeren.
De afgelopen twee jaar heeft het
onderzoek naar de regeling plaatsgevonden. Er is onder andere aan
Wmo-consulenten gevraagd naar hun
ervaring, de gegevens over deze eigen
bijdrage zijn geanalyseerd en ook
omliggende gemeenten is gevraagd
naar hun gegevens. Tot slot heeft de
Participatieraad een oproep gedaan
aan de inwoners van Venray om zaken

die spelen rondom de eigen bijdrage
te melden.

Wijzigen eigen
bijdrage niet nodig
De gemeente concludeert dat
het niet nodig is om de eigen bijdrage te wijzigen. Zij stelt dat slechts
een klein percentage van de zorgontvangers meer dan de minimale
eigen bijdrage betaalt en dat er altijd
gezocht wordt naar een oplossing als
de kosten van een maatwerkvoorziening zich opstapelen. Daarnaast zijn
er mogelijkheden om uitzonderingen
te maken voor het vragen van een
eigen bijdrage. De gemeente stelt tot
slot dat het niet met zekerheid aan
te geven is hoeveel inwoners geen
ondersteuning vragen omdat met
een eigen bijdrage moet betalen.
Over 2017 heeft gemeente
Venray in totaal bijna 600.000 euro
aan eigen bijdrages van haar inwoners ontvangen.

Rapport Brukske Schimmelwijk
aangeboden aan gemeente
SP Venray en de Actiegroep voor een Gezonde Wijk hebben dinsdag 18 september tijdens de raadsvergadering het rapport ‘Brukske Schimmelwijk’ aangeboden aan de gemeenteraad en het College van B&W van
Venray. Zij vinden dat de Venrayse politiek mede verantwoordelijkheid moet nemen voor de grote hoeveelheid schimmelwoningen in de Venrayse wijk Brukske.
In een onderzoek dat de SP in
september 2017 in ’t Brukske uitvoerde, bleek dat bijna de helft van
de onderzochte woningen te maken
hadden met vocht- en schimmelproblemen. Ontoelaatbaar hoog,
vinden de SP en de actiegroep.
Vocht- en schimmelproblemen tasten de gezondheid in ernstige mate
aan, stellen de twee organisaties.
“Hoewel we geen onderzoek hebben gedaan naar de gezondheidstoestand van de huurders, kregen we de
nodige klachten over ‘slechte longen
en lucht’”, stelt Bert Vermeulen van
SP, die zelf ook in Brukske woont.
De SP en de Actiegroep vinden

dat de politiek verantwoordelijkheid
moet nemen voor de schimmel- en
vochtproblemen in Brukske. Ze vinden
dat de gemeente de taak heeft om
de gezondheid van haar inwoners
serieus te nemen en dat de gemeente
de kwaliteit en de betaalbaarheid van
huurwoningen mee moet nemen in
de prestatieafspraken die zij iedere
vier jaar met Wonen Limburg maakt.
De SP en de Actiegroep zijn inmiddels in gesprek met Wonen Limburg.
Een eerste goede stap in de richting
van een oplossing voor de problemen, vindt Mariska van Stelten van
Actiegroep voor een Gezonde Wijk.
“Het gesprek verliep in een ontspan-

nen sfeer en er werd wederzijds
geluisterd. We hebben afgesproken
om samen op te trekken en dat als
we meldingen krijgen vanuit de wijk
dit doorspelen naar Wonen Limburg.
Wel met toestemming van de huurder, anders doen we niets. Verder
hebben we afgesproken om ook het
gesprek te zoeken met de gemeenteraad en het college.”
Wonen Limburg kijkt ook
terug op een goede bijeenkomst.
“We nemen de SP en de actiegroep
mee in wat we doen.” Daarnaast
stelt zij dat veel vochtproblemen
na de renovatiewerkzaamheden
verleden tijd zouden moeten zijn.

Gemeente wil schadevergoeding
van truckfabrikanten
Gemeente Venray wil samen met Veiligheidsregio Limburg Noord meedoen met een massaclaim tegen
truckfabrikanten voor een schadevergoeding. Twee in het verleden aangeschafte brandweervoertuigen
zouden als gevolg van kartelvorming in de truckfabrikantenbranche te duur zijn geweest.
Gemeente Venray verzoekt
Veiligheidsregio Limburg Noord
om namens de gemeente mee te
doen aan de massaclaim tegen de
truckfabrikanten. De gemeente
schafte in 2002 en 2011 twee
brandweervoertuigen aan.
Deze zouden voor te veel geld
verkocht zijn, omdat in 2016 de
Europese Commissie vaststelde
dat de Europese truckfabrikanten
in de periode van 1997 tot 2011

een kartel hebben gevormd.
Kartelvorming is niet toegestaan,
omdat de prijzen voor goederen
dan onterecht hoog gehouden
kunnen worden. Partijen die in die
periode trucks hebben gekocht,
hebben daardoor schade geleden,
die nu verhaald gaat worden op de
truckfabrikanten.
Gemeente Venray machtigt
Veiligheidsregio Limburg Noord
om namens de gemeente mee

te doen aan de schadeclaim.
De brandweervoertuigen zijn
namelijk destijds overgedragen aan
de Veiligheidsregio, waarmee ook
de schade die de gemeente geleden
heeft grotendeels is overgedragen.
De schadevergoeding die wordt
toegekend, zal dan ook niet worden
uitgekeerd aan de gemeente, maar
aan de Veiligheidsregio. Het bedrag
wordt gebruikt voor vervanging van
brandweermaterieel.

Clusteroefendag
brandweer Venray
De vrijwilligers van Cluster Venray organiseren voor de eerste keer
sinds de oprichting van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg een
Clusteroefendag. Deze dag vindt plaats op zaterdag 22 september op het
Schouwburgplein in Venray.
Opzet van deze oefendag is om
vakbekwaamheid te verbeteren, maar
ook om de verbinding en de
samenwerking van de
brandweerposten uit het cluster te
vergroten. Iedere brandweerpost van
Mook tot Sevenum organiseert een
oefening waarbij iedereen welkom is

om te komen kijken. Het incident
dat in Venray in scene wordt gezet,
is een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Hier is ook een wedstrijdelement aan
verbonden voor de deelnemende
brandweerploegen. De eerste ploeg
start om 08.30 uur en de laatste om
15.30 uur.

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

BEZORGERS
HALLO VENRAY
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Venray en
Leunen voor het nieuwsblad HALLO Venray.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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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.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden met tapijt-vloerenraambekleding. Gratis prijsopgave bij u
thuis bel 06 16 37 45 14.
T.k. gevraagd landbouwmachines,
gebruikte land- en tuinbouwmachines
o.a. ploegen-frees-spitmachine-kopegschudder-hark-maaier-weiblotermesttank-kieper-tractor enz.
V. Dijk Bakel 06 19 07 69 59.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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Herberg de Lindehoeve
zond 30-09 Voermansontbijt.
Altijd een feest! Reserveren kan nog,
ook voor groepen.T: 077 327 01 35
www.herbergdelindehoeve.com
Horsterweg 51 Grubbenvorst.
Huishoudelijke hulp gevraagd voor 3
uur per week. Bv ma of vr namiddag.
Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.
Open dag Dahliatuin Minella.
Honderden Dahlia’s in diversen
soorten en kleuren staan nog volop in
bloei. M. Kauffeld Venrayseweg 136
5961 NT Horst. Zondag 23 september
van 12-17 uur. Entree 3 euro incl.
koffie/thee/cake.
Jos Computerhulp.
Computerproblemen, les of website.
Vraag hulp! 06 10 71 00 70 of
www.joscomputerhulp.nl
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

GERRIE

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

H OEF

uitvaart
onderneming

VAN DEN

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

Kantoor Venray
Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

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

Print & Sign in Venray

Meer duurzame invulling

Geen arbeidsmigranten
in Den Hoebert
Gemeente Venray heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het initiatief om arbeidsmigranten te
huisvesten in Den Hoebert in Venray. Het College van B&W wil een meer duurzame invulling voor het pand.
Naar de mening van het college
is de locatie aan de Westsingel in
Venray, gelegen op een kruispunt
van drukke verkeersaders in
Venray, beeldbepalend voor de
omgeving. “De leegstand en het
tijdelijke gebruik van het pand in
de afgelopen jaren heeft niet
bijgedragen aan de gewenste
beeldkwaliteit. Reden waarom het

college kiest voor een meer duurzame invulling die recht doet aan
deze locatie”, stelt de gemeente.

Alternatieve locaties
In het nieuwe coalitieprogramma staat dat er in de
komende periode tenminste één
tot twee locaties worden aangewezen voor grootschalige ini-

tiatieven voor huisvesting van
arbeidsmigranten. Deze initiatieven zouden in kernrandzones of
randen van bedrijventerreinen
gevestigd moeten worden, stelt
het college. “Alternatieve locaties passen meer in deze lijn van
beleid dan Den Hoebert, dat zich
in de bestaande woonomgeving
bevindt”, aldus het college.

Plan zonnepanelen
Smakt ‘on hold’
Het plan van zonneparkontwikkelaar Kronos Solar om zonnepanelen neer te leggen in een weiland bij
Smakt, is even ‘on hold’ gezet. Dat laat voorzitter van dorpsraad Smakt-Holthees, Peter Coppus, weten.
Gemeente Venray heeft volgens hem besloten het project stil te zetten vanwege de protesten die vanuit
buurtbewoners naar voren kwamen.
De dorpsraad van SmaktHolthees kwam maandag
10 september bij elkaar om onder
meer te praten over het zonnepark.
Toen bleek volgens Coppus dat
Kronos op zondag 17 september de
definitieve vergunning zou krijgen
voor het zonnepark. Buurtbewoners
waren fel tegen het plan en de
dorpsraad besloot meteen contact op
te nemen met de gemeente om
erachter te komen hoe het precies
zat. “Daar werd ons donderdag 13
september aangegeven dat vanwege
de commotie het plan ‘on hold’ is
gezet”, aldus Coppus. De gemeente
is woensdag 19 september opnieuw
met Kronos in gesprek gegaan,
meldt verantwoordelijk wethouder
Martijn van der Putten.
Kronos Solar vroeg in juni een
vergunning aan voor het zonnepark.
Dat moet bijna 25 hectare groot

worden en grenst gedeeltelijk aan
de A73. Aan de andere kant van het
perceel liggen de Pelgrimslaan en
de Nijverheidsstraat. Toentertijd liet
Kronos weten nog een informatieavond voor de inwoners van Smakt
te gaan organiseren. “Die is nooit
geweest”, vertelt Coppus. “We hebben maandenlang niets gehoord van
het bedrijf.”
Het gebrek aan een goede communicatie is voor Coppus het grootste euvel. “Wij zijn als dorpsraad
niet tegen duurzaamheid en groene
energie, maar de inwoners van
Smakt moeten het er wel mee eens
zijn. Nu zijn de omwonenden van
het beoogde weiland helemaal niet
geïnformeerd. Zij hebben alles zelf
uit moeten zoeken en zagen alleen
wat bij de gemeente werd ingediend
door Kronos. Zo kwamen zij er zelf
achter dat het park flinke geluids-

overlast kan veroorzaken door het
weerkaatsen van de autogeluiden
van de A73.”
Het plan kan door het
stilzetten door gemeente Venray
flinke vertraging oplopen, denkt
Coppus. “Je kunt maar twee keer
per jaar subsidie aanvragen voor
dergelijke zaken. Nu kan het dus
weer een halfjaar gaan duren.
Kronos heeft wel al een gesprek
met ons aangevraagd, dus we gaan
binnenkort met ze om de tafel.
We gaan zien hoe het uitpakt.”
Wethouder van der Putten geeft
aan dat het inderdaad de vraag is of
Kronos de aanvraag nog op tijd kan
doen voor de ronde van 2 oktober.
“En daarna moet weer gewacht
worden tot het voorjaar. Het is niet
zeker dat ze dan überhaupt nog een
aanvraag kunnen doen. Het is nu
even afwachten.”

Samenwerking Venray wil
nu al gele kaart uitdelen
Een gele kaart aan het begin van de wedstrijd, dat is wat Samenwerking Venray dinsdagavond tijdens de
eerste raadsvergadering na de zomer al uit wilde delen aan het College van B&W. De partij wilde een motie
van afkeuring indienen tegen het gehele college, omdat de partij vond dat de raad buitenspel gezet was in
de discussie over het plan voor arbeidsmigranten op de Hulst in Oostrum. De meerderheid van de raad
stemde echter tegen.

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

www.hallo-venray.nl

De meerderheid van de raadsleden, 20 van de aanwezige 26
raadsleden, was het niet eens met
de motie van afkeuring en deze
werd dan ook niet aangenomen.
Aanleiding voor de reprimande richting het college was de discussie
rondom het plan voor grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten
van Otto Work Force op de Hulst in
Oostrum. Omdat het hier om een
tijdelijke vergunning gaat, mag het
college hier zonder raadpleging van
de gemeenteraad over beslissen.
Hoewel de beslissing nog niet genomen is, heeft het college wel al aan-

gegeven mee te willen werken. “We
hadden de gelegenheid moeten krijgen om onze mening te geven”, vindt
Martin Leenders van Samenwerking
Venray. Hij is tijdens de gemeenteraadsvergadering diep teleurgesteld
in zowel het college als de rest van
de partijen in de raad. Samen met
ProVenray probeerde de partij nog
om een extra raadsvergadering in te
stellen waarin de raad haar wensen
en bedenkingen zou mogen uiten
over de kwestie of om het besluit uit
te stellen naar eind dit jaar, als het
integrale beleid over huisvesting van
arbeidsmigranten klaar zou moeten

zijn. De overige partijen gingen hier
niet in mee. waarop Samenwerking
Venray gesteund door ProVenray,
maar tot grote irritatie van onder
andere het CDA, een motie van
afkeuring in wilde stellen tegen het
college. “Om te laten zien dat er in
ieder geval met een deel van de raad
niet te sollen valt”, aldus Leenders.
De motie van afkeuring kreeg geen
meerderheid, maar zorgde wel voor
de nodige commotie in de gemeenteraad. Tino Zandbergen van Venray
Lokaal: “Als dit de aftrap is voor de
komende raadsperiode, dan zijn we
verkeerd bezig met elkaar.”
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Duik in de Diepeling
1/2

Terugkijken

Bij de Diepeling in Castenray wordt al vanaf de jaren 70 hard gewerkt. Er wordt nu nog volop zand en
grind afgegraven door de firma Teunesen, maar in 2021 is zij hier naar verwachting klaar mee en wordt het
gebied met bijbehorend meer ingericht als natuurgebied. Casteraynaar Jan Strijbos van de heemkundevereniging in het dorp schrijft een boek over de Diepeling en neemt HALLO Venray in dit eerste deel van de serie
mee in het verleden van de Diepeling.

“Al vanaf ongeveer 1900 werd
er in heel Nederland gezocht naar
grondstoffen”, vertelt Jan. “Waar
zit zout, steenkool of aardolie in de
grond? Maar er werd ook gezocht
naar zand en grind. Dat is van
belang voor bijvoorbeeld de
woningbouw, de industrie en de
bouw van wegen.” In een gebied
tussen Castenray en Tienray bleek
veel van dit zand en grind in de
grond te zitten. Vroeger was het
heidegebied met wat stuifduinen,
later werd het ontgonnen tot
landbouwgrond door de familie
Martens, die er boerderij de
Valkenberg had.

Van 10 naar 100
hectare
Jan: “In 1975 begon firma
Teunesen met de ontgronding van
het gebied. Het ging toen om een
paar werknemers en een oppervlakte van 10 hectare. Inmiddels
heeft Teunesen een paar honderd

werknemers en beslaat het gebied De
Diepeling zo’n 100 hectare.” De firma
zuigt zand en grind uit de grond met
een grote zuiger. Via aangelegde leidingen gaat dit naar een werkeiland in
de Diepeling, waar het zand en grind
verwerkt en gesorteerd wordt. Zo
ontstaan grote hopen zand en stenen
voor bijvoorbeeld de bouw en de aanleg van wegen.
Oorspronkelijk zou Teunesen in
1975 5 jaar lang gaan ontgronden,
vertelt Strijbos. “Maar telkens werden
de vergunningen verlengd. De laatste
vergunning is nu ingegaan: die loopt
tot 2023. Waarschijnlijk is de firma in
2021 helemaal klaar en heeft zij het
hele gebied ontgrond.” Haar gebied
verder uitbreiden, kan dan niet meer.
De Diepeling wordt in het oosten
begrensd door de spoorlijn, in het zuiden door de Groote Molenbeek en de
Lollebeek en aan de west- en noordkant door wegen. Jan: “Dus dan houdt
het op. Maar mogelijk wil Teunesen
aan de overkant van de spoorlijn verder met zandwinnen. Dan zou het

daar al discussie over”, vertelt Strijbos. om in de Diepeling te zwemmen.
“Er lag toen al een behoorlijke plas
Zijn vrouw zag hem kopje onder
water, dat was natuurlijk aantrekkegaan en nooit meer bovenkomen.
lijk om te zwemmen. Ondanks dat het De dag erna ging het weer bijna
vanwege veiligheidsrisico’s verboden
mis: toen kon een Koerdische asielwas om er te zwemmen, kwamen er
zoeker nog maar net gered worop zomerse dagen zoveel mensen op
den.” De maatregelen werden nog
het water af, dat het niet mogelijk was strenger. Jan; “Een boete van 200
om te handhaven op het verbod.”
gulden voor zwemmers. Daardoor
Het zwemmen werd oogluikend
werd het een stuk minder aantrektoegestaan, totdat er in 1990 een
kelijk. Vanaf 2000 werd er eigenasielzoeker die op het Roekenbosch
lijk bijna nooit meer gezwommen,
werkeiland misschien blijven. Maar het verbleef, bijna verdronk in de plas.
maar vissen in de plas is nog steeds
is natuurlijk maar de vraag of ze daar
“Er werd heel wat gemopperd, maar
heel populair.”
een vergunning voor krijgen.”
zwemmen mocht niet meer”, aldus
Als de ontgronding helemaal
Het gebied werd vernoemd naar
Jan. Vijf jaar later ging het echt mis in
klaar is, wordt de Diepeling helede Diepe Leng, een beek die zich
de Diepeling. In 1995 verdronk een
maal ingericht als recreatieplek.
afsplitst van de Lollebeek. Er werd
Poolse jongenman in het water. “Hij
Meer hierover in het tweede deel
ook gesproken over de Lolleplas,
was een geoefende zwemmer, maar
van de serie, dat volgende week
maar Jan had liever nog een andere
door de verraderlijke stroming, het
verschijnt in HALLO Venray. Dan vernaam gezien, vertelt hij. “Ze hadden
drijfzand en de temperatuurwisseling
telt Jan over de toekomstplannen die
het beter het Spekven kunnen noevan het water is het heel gevaarlijk
Castenray heeft voor de Diepeling.
men, naar een ven dat daar vroeger
lag. Die naam kennen veel mensen
nog. Familie Martens wilde juist graag
dat het de Valkenberg zou heten, net
zoals hun boerderij. Maar het werd de
Diepeling. Die naam is nu helemaal
Jan Strijbos is al een jaar of vijf bezig met zijn boek over de
ingeburgerd en zal ook wel zo blijven.”
Diepeling in Castenray. “Ik wil het presenteren rond 2021, als het
gebied opgeleverd wordt.” Als voorzitter van de heemkundevereniging
in Castenray is hij al jaren bezig om de geschiedenis van het dorp
in kaart te brengen. Hij schreef daarvoor verschillende boeken.
Ondanks dat er hard gewerkt
De oorlog, het onderwijs en het boerenleven in Castenray beschreef
wordt, is het gebied met zijn twee
hij al eerder. “De Diepeling is een gebied waar heel veel gebeurt”,
grote waterplassen ook nu al aanlegt hij uit. “Daarom vond ik het logisch om daar ook een boek over te
trekkelijk voor recreanten. Je kunt er
schrijven. Het hoort bij de geschiedenis van het dorp.” Het boek gaat
een mooie ronde wandelen langs het
zo’n 400 pagina’s met tekst en foto’s tellen en biedt als het af is een
water, er wordt volop gevist en in
compleet beeld van de Diepeling in Castenray.
het verleden gingen er veel mensen
zwemmen. “Vanaf de jaren 80 was

Boek over de Diepeling

Zwemmen en vissen

Blitterswijck

Inwoners willen recreanten op Roekenbosch
Uit een enquête die Kerngroep Blitterswijck onder de bewoners van het dorp verspreidde, kwam naar voren
dat de inwoners het liefst recreanten zouden zien op bungalowpark het Roekenbosch. Dat blijkt uit de uitslag
van de vragenlijst die de kerngroep via Facebook verspreidde. Daarop is te zien dat 283 van de 472 rondgebrachte enquêtes ingevuld werden ingeleverd.
Bungalowpark het Roekenbosch
was lang een vakantiepark, maar
vanaf 2016 deels in gebruik als
asielzoekerscentrum. Ook zaten er
arbeidsmigranten, woonurgenten
en vaste bewoners op het park.
Afgelopen oktober vertrokken de
laatste asielzoekers en s indsdien

wordt er gezocht naar een nieuw
toekomstscenario. Kerngroep
Blitterswijck besloot een enquête
te verspreiden onder de inwoners
van het dorp om te weten te
komen wat de bevolking vindt.
Draagvlak is volgens de vereniging
namelijk noodzakelijk.

Bij de enquête was het mogelijk
meerdere antwoorden in te vullen,
waardoor het totaal boven de
100 procent uitkomt. Driekwart van
de mensen die de enquête invulden,
liet weten het liefst recreanten op
het bungalowpark te zien. Daarna
volgen senioren (60 procent),

starters (44 procent), zorgcliënten
(27 procent) en woonurgenten
(23 procent). Slechts 6 procent
gaf aan arbeidsmigranten op het
park te willen. Op de vraag wat de
belangrijkste aandachtspunten voor
de toekomst zijn, gaf 81 procent aan
sociale veiligheid hoog op de agenda
te hebben staan. Daarna volgden
verkeersveiligheid (63 procent) en
afval (62 procent).
Kerngroep Blitterswijck zit samen
met gemeente Venray, Coöperatie

Roekenbosch, bewoners van het
park en aanwonenden van het park
in overleggroep de Overlegtafel.
Bij de eerste bijeenkomst werd de
opdracht voor de rest van het traject
vastgesteld: een nieuwe toekomst
met een breed draagvlak bedenken
voor het Roekenbosch. Om haar
rol aan de overlegtafel goed in te
kunnen vullen en te weten wat de
de inwoners van Blitterswijck willen,
besloot Kerngroep Blitterswijck de
enquête te verspreiden.
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GEPLUKT Marloes Drabbels-Philipsen

Marloes Philipsen (49) uit Castenray is opgegroeid in de natuur en gaat hier nog altijd graag naar terug om
even te ontspannen. Samen met haar man Ed runt ze camping Op den Boender en haar drie kinderen helpen
vaak een handje mee. Ze is altijd druk bezig met van alles en nog wat, maar het belangrijkste vindt ze geluk
vinden in haar dagelijkse bezigheden. Deze week wordt zij geplukt.
Al haar hele leven langt woont
Marloes in Castenray. Ze is er geboren,
naar basisschool De Stek geweest en
heeft hier haar leven opgebouwd.

Dit betekent niet dat ze altijd stil heeft
gezeten, want reizen is één van haar
grote hobby’s. “Op mijn 18e ben ik
naar Amerika geweest als au pair.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Stiekem pony rijden
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

Ik wist na de Intas nog niet precies wat
ik wilde gaan doen, dus toen me dit
werd aangeboden door een vriendin,
nam ik de kans gelijk aan. Ik heb voor
drie kinderen gezorgd in Philadelphia
in een groot huis met drie tuinmannen
en huisvrouwen. Het huis had een
groot zwembad en ik reed in een
dikke Volvo station”, lacht ze. Nadat ze
terugkwam van haar avontuur, leerde
ze haar man Ed kennen. “Dat was
tijdens carnaval in Venray bij de
Pentagon”, vertelt ze. Ook met hem
samen heeft ze veel gereisd. “We zijn
een half jaar naar Zuid-Oost Azië
geweest. Toen hebben we beide onze
banen opgezegd en zijn we gewoon
gegaan. Het was echt primitief eten,
lokaal leven en in de bussen gepropt
worden. Soms dacht je dat het niet
voller kon en dan kwam er nog een
hokje met een levende kip bij.”

Oplossing vorige week:
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De natuur heeft altijd al een grote
rol gespeeld in haar leven. “Toen ik
nog klein was, trok ik veel naar mijn
vader toe. In het kippenbedrijf heb ik
altijd meegeholpen en ben ik altijd
meegegaan. Ik was te vinden tussen de aardappels en de suikerbieten. Bezig was ik eigenlijk altijd. Mijn
vader deed ook aan paardrijden dus
dat heb ik op mijn zesde overgenomen
van hem. Met mijn buurmeisje reed ik
stiekem pony zonder zadel en hoofd-

stel om te kijken wie het hardste kon.
Op mijn 8e was ik al Limburgs kampioen, daar ben ik wel trots op.”
Tussen de avonturen door heeft
Marloes ook haar diploma als doktersassistente en voetreflextherapeut
behaald. “Dan leer je wel echt bij
jezelf terugkomen. Zo had ik als stageopdracht een persoon met nierstenen
gekozen. Je voelt de kristalletjes in de
voeten die je stuk drukt. De klachten
werden eerst even erger maar daarna
was het zo goed als over. Dan sta je
zelf ook even te kijken.”

Minicamping Op den
Boender
Nu na veel gefeest, op stap te
zijn geweest en gereisd te hebben
is ze weer gesetteld in Castenray.
“Mijn man en ik hebben de schuur
achter het huis van mijn ouders
verbouwd. Daar wonen we nu met
zijn vijven.” Samen met Ed runt ze
momenteel minicamping Op den
Boender. “Eerst wilden we een
camping openen in het buitenland.
Maar mede door onze kinderen
hebben we de keuze gemaakt om
dat niet te doen. Vijftien jaar geleden
hebben we van mijn ouders een
stuk grond overgekocht en twee
jaar daarna zijn we begonnen met
de aanplant van heggen en andere
dingen. We wilden alles zelf doen. Met
onze camping hebben we geprobeerd
een stukje Italië hierheen te halen
door bijvoorbeeld de steenoven en
pizza-avonden te organiseren. In
2012 moest de camping toch wel echt

afkomen omdat de Floriade dat jaar
was. Met veel bloed, zweet en tranen
is het toen gelukt. Vanaf dat moment
zijn we ook bijna altijd volgeboekt
geweest in de zomerperiode”, vertelt
Marloes.

Stiltewandelingen en
feestjes
Naast de camping wil ze ook
workshops gaan organiseren.
Nu organiseert ze voor haar campinggasten al veel als stiltewandelingen, kampvuren en feestjes, maar
dit wil ze uitbreiden. “We hadden
laatst een klankschalenworkshop hier.
Er wordt een verhaal verteld en het
is de bedoeling dat je je daarbij gaat
ontspannen, het verhaal visualiseert
en loslaat. Teruggaan naar je eigen
gevoel. De trillingen van de klankschalen geven je een massage van binnenuit, dat maakt het bijzonder.”
Naast het idee van een pluk- en
moestuin, yoga-oer meditatieweekenden en contacten leggen met andere
ondernemers om samen evenementen te organiseren, maakt ze altijd tijd
voor haar drie kinderen: Fleur, Ties en
Teun. “Als ze uit school komen, is het
toch fijn dat ik thuis ben en we samen
even thee kunnen drinken. Na het
seizoen gaan we zelf een tasje met
mooie herinneringen maken in de zon
of in sneeuw. Ed en ik moeten elkaar
er ook soms aan helpen denken om
een stapje terug te zetten en even rust
te nemen. Dan ga ik met de honden
een stukje rennen en is mijn hoofd
weer leeg.”
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 36

De tennisclubs moeten subsidie krijgen
Moeten de drie tennisclubs uit gemeente Venray toch subsidie krijgen
voor de renovatie van hun banen? Iets meer dan de helft van de stemmers
(52 procent) vindt van wel. De overige 48 procent vindt dat de clubs zelf hun
renovaties moeten betalen.
Drie tennisclubs uit gemeente Venray kregen nul op het rekest toen
ze om subsidie vroegen bij de gemeente. TC Rodhe, TC Venray en TC
Oostrum vroegen allemaal geld om hun tennisbanen te kunnen renoveren
of te vervangen. De gemeente gaf echter aan dat ze geen geld krijgen,
aangezien in het beleid staat dat tennisclubs hun eigen accommodatie moet
onderhouden. De tennisclubs zeggen van niks te weten en zich belazerd te
voelen.

De meningen waren verdeeld over deze poll. Net iets meer dan de helft
van de stemmers staat aan de kant van de tennisclubs. De clubs hebben
vele jaren met hun velden gedaan en het is voor hen echt nodig dat de
banen aangepakt worden, vinden de voorstemmer bijvoorbeeld. Het is
niet zo dat het verenigingen zijn waar wanbeleid heeft plaatsgevonden of
iets dergelijks, maar een baan renoveren kost gewoon te veel. Dat kan een
tennisvereniging niet betalen. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid
nemen en zorgen dat er getennist kan blijven worden in Venray en Oostrum.
Van de andere kant gezien: waarom zouden de clubs subsidie krijgen als
in het gemeentelijk beleid staat dat dat niet kan? De gemeente kan ook niet
met geld strooien, vinden de tegenstemmers.

Vierdaagse schoolweek is oplossing
voor lerarentekort
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Twee onderwijsorganisaties in Zaanstad overwegen een vierdaagse
schoolweek in te voeren, als gevolg van het lerarentekort.
Volgens de wet mag een vierdaagse schoolweek niet en geldt er een norm
van 940 lesuren. De onderwijsinspectie heeft al aangegeven een schoolweek
van vier dagen ook niet te gedogen, al begrijpt ze dat het moeilijk is voor
scholen om het lerarentekort op te vangen. Logisch, als het van de wet niet
mag, dan moet de school naar andere oplossingen kijken. Door bijvoorbeeld
tijdelijk meerdere groepen bij elkaar te plaatsen of anders gepensioneerden
voor de klas te zetten. Als een kind maar vier dagen naar school gaat betekent
dat ook extra regelwerk voor de ouders. Hun kinderen moeten die dag namelijk

wel opgevangen worden. Moeten ouders dan ook maar een dag minder gaan
werken?
Vorig jaar werd het lerarentekort bij de scholen in Zaanstad nog wel
eens opgevangen door ouders voor de klas te zetten, maar dat willen
koepelorganisaties niet meer. Begrijpelijk, je wilt toch dat je kind les krijgt van
bevoegde mensen? Een keer een dag wat meer knutselen en minder rekenen,
is niet erg, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Goed, je kind krijgt
dan wel één dag minder in de week les, maar in dit geval gaat het om kwaliteit
en niet kwantiteit.
Vierdaagse schoolweek is oplossing voor lerarentekort. Wat vindt u?

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

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

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

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

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

Bamiblok
Dhr. X. verbleef ruim een
jaar op onze afdeling ter
revalidatie. Altijd fijn met
hem mogen werken, echt
zo’n cliënt waar je een ‘klik’
mee hebt. Véél gekletst,
vooral over culinaire zaken,
echter deze interesse zette hij
meestal om in daden,
wat daardoor mede de reden
van opname was.
Onderwerp: meestal de pan
met uitgebakken spek, en
balkenbrij. Ik vertelde over de
hedendaagse trends op dat
gebied. Bijvoorbeeld dat een
kapsalon tegenwoordig een
gerécht is… Nou, geen haar op
z’n hoofd die er aan dacht om
zoiets ook maar te proeven,
véél te modern! Voor hem was
een bamiblok al modern, die hij
overigens wél ooit met veel
smaak had verorberd in de
plaatselijke snackbar in
Sevenum. Het was de laatste
avond voor hem in
Grubbenvorst en ik had
nachtdienst. Ik besloot hem te
verrassen met een verse
bamiblok. Op de afdeling
aangekomen stond ik daar met
de bami én voor een dilemma:
Maak ik dhr. wakker door
zachtjes zijn naam te noemen of
voorzichtig z’n schouder aan te
tikken… Ik besloot voor de
ultiéme manier te gaan, en
hield de verse snack voorzichtig
(deze was nogal heet) onder
z’n neus… eerst begon er een
snorhaartje te bewegen, toen
twee, z’n linker neusvleugel
begon te trillen, daarna
z’n rechter. Dhr. begon onregel
matig te ademen,
z’n kraaloogjes gingen plots
open en keken recht tegen de
goddelijke spijs aan. Nog nooit
heb ik iemand zo prettig wakker
zien worden! Dhr. brandde door
de gulzigheid nog bijna z’n lip
en het bed lag vol paneermeel,
maar wat heeft dhr. genoten!
Met een vol buikje is hij voldaan
gaan slapen, en ik heb hem
daarna niet meer gezien.
Maarten
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Uitbreiding of inbreiding
In de vergadering van de commissie Wonen, en daarna in de gemeenteraad, staan regelmatig voorstellen op de agenda voor het vaststellen
van een bestemmingsplan. Mits goed onderbouwd door het College van
B&W, kunnen we daar als fractie VENRAY Lokaal meestal wel mee instemmen. Soms na het beantwoorden van onze vragen over het onderwerp.
Een enkele keer is dat niet het
geval. Bij het vaststellen van het
bestemmingsplan Meerlosebaan te
Wanssum heeft VENRAY Lokaal een
stemverklaring afgegeven, waarbij
wij worden geacht te hebben tegen-

gestemd, om de volgende redenen.
Voor de aanleg van de rondweg
om Wanssum wordt na onderhandeling met de gemeente een woning
bijgebouwd. Daarvoor wordt geen
bouwtitel elders in de gemeente

geschrapt, zoals normaal wel moet
gebeuren. De benodigde strook grond
bij de rondweg had misschien ook via
onteigenen door de provincie kunnen
worden verkregen. We beseffen dat
deze procedure veel tijd vergt, zoals
in de commissie Wonen terecht werd
opgemerkt. Anderzijds duurt het toch
meestal enkele jaren, voordat bij een
project als gebiedsontwikkeling Ooijen
Wanssum de schop de grond in gaat.
De nieuwe woning komt te liggen

in het buitengebied, er is dus sprake
van uitbreiding (ons beleid gaat uit
van inbreiding). De woning sluit niet
aan bij de bestaande bebouwing,
maar komt midden in het buitengebied te liggen, en heeft daardoor
invloed op wat wenselijk zou kunnen
zijn in de toekomst.
En tot slot, precedentwerking ligt
altijd op de loer.
Toon Kerkhoff,
raadslid VENRAY Lokaal

Duurzaamheid niet ten koste van rechtvaardigheid
Eerlijk is eerlijk, met de nieuwe coalitie waait er op het gebied van
duurzaamheid een frisse wind door Venray. Waar een jaar geleden
plannen voor windmolens bij voorbaat kansloos waren, worden ze nu
niet langer uitgesloten. Sterker nog, men geeft tot dusver de indruk dat
men voorop wilt lopen op het gebied van duurzaamheid.
Het eerste plan voor het stimuleren van opwekking van duurzame
energie ligt er al. Het idee is dat
mensen die bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak hebben of gaan
installeren, in aanmerking kun-

nen gaan komen voor een korting op
de Onroerend Zaak Belasting (OZB).
De OZB-inkomsten blijven voor de
gemeente met dit plan echter gelijk.
De bedoeling is namelijk dat de korting wordt betaald door een verho-

ging van de OZB voor mensen die
geen installatie voor de opwekking
van duurzame energie hebben. Ook de
mensen die zo’n investering om wat
voor reden dan ook niet zomaar even
kunnen doen, moeten meer belasting
gaan betalen. Dat vinden wij niet eerlijk en daarom zullen wij dit plan dan
ook niet steunen. Voorop willen lopen
in duurzaamheid mag niet ten koste
gaan van rechtvaardigheid. Wij stellen
voor dat het nieuwe gemeentebestuur

er eerst werk van maakt om ervoor
te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te investeren in zowel
energiebesparing als de opwekking
van duurzame energie en hier de
voordelen voor zowel zichzelf als voor
het algemeen belang in ziet. Dan ontstaat er draagvlak en enthousiasme bij
iedereen en komen de gestelde duurzaamheidsdoelen sneller dichterbij.
Joep Gielens,
fractievoorzitter ProVenray

Een DementieVriendelijk Venray
We zitten midden in de week van de dementie. Van maandag tot
vrijdag zijn verschillende activiteiten georganiseerd door organisaties,
verenigingen en ambassadeurs die in het teken staan van dementie.
De organisatie is in handen van Venray Dementievriendelijk waar
vrijwilligers dagelijks bezig zijn met het langer mee kunnen blijven doen
in de samenleving van mensen met dementie en het bespreekbaar
maken van misvattingen en taboes.
In onze samenleving komen we
steeds meer mensen met dementie tegen. Alleen al in Venray is het
aantal mensen met dementie naar
verwachting verdubbeld in 2035. Het
dominante verhaal over dementie

wordt bepaald door hetgeen je beetje
bij beetje verliest: geheugen, zelfstandigheid en je vermogen om te communiceren. Een beangstigend beeld,
het gaat immers over je brein.
Nieuwsuur deed onlangs onder-

zoek naar de vooroordelen die mensen
hebben over dementie. Ongeveer 70
procent van de mensen gaat ervan uit
dat mensen met dementie niet meer
zelfstandig kunnen wonen. Het programma liet zien dat dit beeld voornamelijk komt door de focus op de
eindfase in de media.
En dat terwijl met hulp van vrienden, familie en professionals mensen met dementie een zelfstandig en
betekenisvol leven leiden. Die net als
ieder ander mee willen én kunnen
doen aan onze samenleving. Concreet

Locatie: AutoArena Venlo, Celsiusweg 5, Venlo

WWW.AUTOARENA.NL/BANENDAG

betekent dat een beweging in gang
zetten waarin iedereen bijdraagt om
deze mensen te helpen. Door trainingen, voorlichting te geven en in
te zetten op ontlasting van de mantelzorgers. De komende jaren willen
wij stappen zetten in de ontwikkeling
en dementievriendelijk Venray met
iedereen die dit thema een warm hart
toedraagt. En zo werken we allemaal
alledaags aan een dementievriendelijk Venray.
Anne Thielen,
wethouder CDA Venray

20
09

15 VRAGEN

jongeren 13

aan
Tim van den Berg

Succes
ervaring
Vorige week ben ik een
nieuwe weg ingeslagen.
Voor een half jaar zit ik in
Birmingham, Engeland en ga
ik studeren aan de Newman
University. Ik ga vakken
volgen waar ik nog niet ontzettend veel van weet en ik
ga heel veel nieuwe mensen
leren kennen. Maar om eerlijk
te zijn, vind ik het doodeng.
Maandenlang ben je bezig
met plannen en regelen en als
het erop aankomt weet je niet
meer wat te doen. Ik ben vast
niet de enige die hier last van
heeft toch?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Tim van den Berg
14
Raayland college
Venray

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op dat ik lekker veel kan tennissen en daar ook
steeds beter in word. Ik train drie keer
per week 2 uur en dat werpt zeker zijn
vruchten af.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Op een regenachtige dag kijk ik het
liefst oorlogsfilms of sciencefictionfilms op Netflix.
Wat zijn je hobby’s?
Ik heb één hobby en dat is tennis.
Ik vind tennis zo’n leuke sport, omdat
het een heel mentaal spelletje is, je
kan misschien wel minder goed zijn
dan je tegenstander, maar dan kan je
alsnog winnen. Ook vind ik het heel
leuk om met vrienden te tennissen.
Heb je een verborgen talent?

Nee, niet dat ik weet.
Wat is je droombaan?
Ik heb niet echt een droombaan of iets
wat ik later echt zou willen doen, maar
het lijkt mij wel superleuk om mijn
eigen bedrijf te hebben.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is Rafael Nadal,
één van de beste tennissers ter
wereld. Hij is mijn voorbeeld, omdat
hij zo hard werkt voor hetgeen dat hij
wilt bereiken. En dat inspireert mij om
dat ook te doen.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben vorig jaar in de meivakantie
naar China geweest. Deze reis zou ik
zeker nog een keer opnieuw willen
beleven.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik heel graag een professionele tennisser willen worden. Het lijkt
mij heel leuk om van je hobby een
beroep te kunne maken.

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word heel erg enthousiast van tennis en sport over het algemeen. Ik leef
ook heel erg mee als ik sport zie op
televisie. Als ik sport en ook vooral na
het sporten, voel ik me gewoon heel
enthousiast.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik maak niet zo heel veel foto’s.
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is op vakantie geweest in Italië,
van het Gardameer.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De leukste vakantie die ik ooit heb
gehad is de vakantie naar China en
Abu Dhabi. In China is een heel groot
verschil tussen arm en rijk, dat is heel
indrukwekkend om te zien.
Wat zou je nog graag willen leren?
Ik zou graag willen leren autorijden.
Ik verheug me er nu al op om een
rijbewijs te hebben. Zodra ik mag
beginnen met rijlessen, ga ik dat ook

zeker doen. Ik ben stiekem al best
lang aan het aftellen.
Wat zou je het liefst willen doen op
een vrijdag of zaterdag avond?
Op een vrijdagavond ga ik het liefste
tennissen en als ik dan thuiskom, ga
ik gewoon rustig op de bank zitten en
een film kijken.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou ooit nog wel een lange rondreis willen maken door de Verenigde
Staten van Amerika en dan alle hoogtepunten willen bezoeken. Ook lijkt
het me heel leuk om een rondreis
door Afrika te maken en daar mee te
leven in de cultuur.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou ooit nog wel eens willen jetskiën. Vol gas over dat water, dat lijkt
me wel vet om een keer te doen. Ook
lijkt het me heel vet om parachute te
springen, te bungeejumpen of om een
Formule 1-wagen te mogen rijden.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Venray tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan voor
HALLO Venray? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallo-venray.nl

Het is eng om een nieuwe
grote stap te zetten, al helemaal als je niet weet wat je te
wachten staat. Als je je in een
nieuwe omgeving bevindt.
Miljoenen vragen kunnen door
je hoofd spoken, waar je vaak
geen antwoord op kan geven.
Maar als je het eenmaal doet,
pakt het vaak beter uit dan
verwacht. Mensen hebben
succeservaringen nodig om zich
beter te voelen en op een
positieve manier te leren.
Niet alles wat je in je leven gaat
doen, zal een succeservaring
worden. Iedereen zal wel eens
een fout maken of in een situatie terechtkomen waarin je iets
doet waar je niet trots op bent.
Zoals ik ook wel eens dingen
heb gedaan waar ik achteraf
over denk: dat was misschien
niet zo handig…
Succeservaringen opbouwen
kan supereng zijn, maar uiteindelijk word je rijkelijk beloond.
Dus ga iets nieuws doen, neem
een sprong en ga er gewoon
voor.
Anne
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Schuufmarkt in
Ysselsteyn
In Ysselsteyn vindt op zondag 23 september de eerste editie van de
Schuufmarkt plaats. Ruim dertig adressen door Ysselsteyn doen van
09.00 tot 13.00 uur mee aan de garageverkoop.
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Synthese organiseert
sociale vaardigheidstraining
Synthese organiseert op verschillende maandagen in oktober en november vaardigheidstrainingen voor
9- tot 12-jarigen. In de training leert het kind zelfbewust om te gaan met anderen, steviger in de schoenen te
staan en gemakkelijker contact te maken.
Het is voor kinderen niet altijd
eenvoudig om goed om te gaan met
anderen, zonder zichzelf weg te cijferen, ondergesneeuwd te raken, vaak
ruzie te krijgen of last te hebben
van verlegenheid, aldus Synthese.
Door middel van oefeningen, theorie, spellen en toneelstukjes krijgt

het kind in de training handvatten om
beter voor zichzelf op te komen. De
training is bedoeld voor kinderen van
9 tot en met 12 jaar uit de gemeente
Venray, Horst aan de Maas, Beesel en
Mook en Middelaar. De trainingen vinden in Venray plaats op maandag 22
en 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 novem-

ber van 15.45 tot 17.15 uur. Op maandag 29 oktober is er een ouderavond.
Er zijn geen kosten verbonden aan
de training en aanmelden kan tot
15 oktober via www.synthese.nl
Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Imming via
groepswerkvenray@synthese.nl

Taalcafé: samen Nederlands
praten in de bieb
BiblioNu organiseert donderdag 27 september een taalcafé. Hier kunnen bezoekers samen de Nederlandse
taal oefenen. Het taalcafé is iedere laatste donderdag van de maand van 13.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek
van Venray.
Linda Custers uit Ysselsteyn
bedacht de Schuufmarkt. “Na de
eerste oproep in het Ysselsteyns
Nieuwsblad had ik twee aanmeldingen”, vertelt ze. Toch liet ze het er niet
bij zitten. Een aantal weken later is de
organisatie in volle gang. Het idee is
begonnen tijdens het opruimen van
de zolder. Linda: “Iedereen herkent
het: spullen die je al vaker in de hand
hebt gehad maar geen gebruik van
maakt. Of dingen die een tweede
leven verdienen.” Het zijn nieuwe,
tweede- of derdehands en gratis
goederen die je gekregen, verzameld
of gekocht hebt. Linda: “Op internet
valt veel te kopen en verkopen, maar
toch willen mensen graag fysiek het
artikel gezien of vastgehouden hebben. Daarbij blijven veel mensen liefst
dichtbij huis zodat ze niet met hun
spullen ergens naartoe hoeven slepen.” Daarom organiseerde Linda de
garageverkoop. De naam is tweeledig
(‘schuuf mar’): zaken die verschuiven

naar een andere eigenaar en geld dat
rolt om het te verkrijgen.
Een taal leer je pas echt goed als is enthousiast over het Taalcafé:
in onze bibliotheek samen aan het
Naast de winst voor de verkopers
je veel oefent, stelt BiblioNu Venray. “Het is belangrijk dat mensen
kletsen is over diverse onderwerpen.
had Linda de wens om een goed doel
Zij organiseert daarom maandelijks
De bibliotheek als laagdrempelige
met Nederlands als tweede taal
te steunen. Het plan om een speel- en
het Taalcafé. Een plek waar bezoeorganisatie die midden in de
de mogelijkheid krijgen om met
ontmoetingsplek te realiseren in het
kers op een leuke manier samen de
samenleving staat, is hiervoor de
Nederlanders te praten. We hebben
dorp kan beslist een bijdrage gebruiNederlandse taal kunnen oefenen.
ideale locatie. Het taalcafé is een
gemerkt dat er veel behoefte aan
ken. Hiervoor wordt een speciale stand
Met mensen die nog niet zo lang
leuke plek om elkaar beter te leren
is. Van bezoekers in de bibliotheek
ingericht zijn met goederen die door
Nederlands praten en met mensen
krijg ik regelmatig de vraag of we die kennen.”
Stef Koonings en Erwin Janssen verdie de taal goed spreken. Elke bijIedereen is welkom en deelmogelijkheid om elkaar te ontmoeten
kocht worden. Artikelen die aangeboeenkomst heeft een ander thema.
en samen te praten, kunnen bieden.
name is gratis. Van tevoren aanmelden worden tijdens de garageverkoop,
Het is zo leuk als er een groep
Marita Peeters, specialist
den is niet nodig. Kijk voor meer
zijn zichtbaar op de Facebookpagina
specifieke doelgroepen van BiblioNu mensen van diverse nationaliteiten
informatie op www.biblionu.nl
van Schuufmarkt. Op dit moment zijn
38 verkoopadressen aangemeld en de
verwachting is dat er nog enkelen volgen. “Al ben ik import, als pionier pas
ik goed in Ysselsteyn”, aldus Linda.
De route is verkrijgbaar op de
van Montfortstraat, Moostdijk en
Ysselsteynseweg. De verkooppunten
zijn herkenbaar aan de poster. Kijk
voor meer informatie op www.faceStichting Fietsvierdaagse Venray heeft net als voorgaande jaren met haar evenement geld opgehaald voor
book.com/schuufmarkt
het goede doel. Harmonie St. Catharina ontving 489,10 euro en Wauw Wenst een bedrag van 527 euro.

Fietsvierdaagse Venray
reikt cheques uit

(Foto: Wiliam Custers)

op zondag 23 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer de

Grote Hobbymanifestatie
van 10.00 - 16.30 uur in
Cultureel Centrum “De Wingerd”
Maasbreeseweg 2, Sevenum

- gratis entree
- diverse nieuwe technieken en producten
- gratis workshops
- speciale aanbiedingen
- goodybag met leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt)
- gratis Tombola gedurende de hele dag (ieder uur een trekking )
Neem gratis deel aan onze kaartenwedstrijd!
Deponeer uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus
bij de Goodybag uitgifte.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel
aan de Markt 23 geopend !!
Hobbyshop Nellie Snellen BV
Markt 23, 5975 AM Sevenum
Tel. 077-4672267
Webshop: www.nelliesnellen.nl
Email: info@nelliesnellen.nl

Stichting Fietsvierdaagse Venray
biedt jaarlijks een stichting of vereniging de mogelijkheid om tijdens het
fietsevenement geld in te zamelen
voor de eigen kas via het spel Rad van
Fortuin. De betreffende organisatie is
medeverantwoordelijk voor de uitvoering van dit spel en het vergaren van
de benodigde prijzen. “Het is dus geen
kwestie van de hand ophouden, maar
van keihard werken door een aantal
mensen van de desbetreffende

organisatie”, aldus de stichting.
Tijdens de 34e editie kregen weer
twee organisaties de kans om de door
hun zelf verworven prijzen via het
kansspelletje Rad van Fortuin te verloten. Dit jaar waren deze goede doelen
Harmonie St. Catharina LeunenVeulen-Heide en Wauw Wenst.
Afgelopen week kregen de goede
doelen uit handen van voorzitter Jan
van Stelten hun cheque overhandigt.
Maar voor het zover was moest er

eerst nog gepuzzeld worden. “Wij proberen elk jaar iets ludieks te bedenken
en niet zomaar een cheque te overhandigen. Dit jaar was voor de harmonie een notenbalk en voor wauw
wenst een kindergezicht met ballonnen gemaakt en moesten de verenigingen raden wat de opbrengst
is”, aldus de stichting. De opbrengst
was door het hete weer, en daardoor
minder deelnemers, iets lager dan de
voorgaande jaren.
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Fietstocht Ooijen-Wanssum
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 23 september een fietstocht met als thema de invloed van rondweg Wanssum en project Oijen-Wanssum op de natuur en het landschap. De fietstocht start om 09.30 uur bij
parkeerterrein Broekberg aan de Venrayseweg in Wanssum.

verenigingen 15
Wijkraad Centrum

Koffie-inloopuur
in de Borggraaf
Stichting Wijkraad Centrum organiseert maandelijks een koffieinloop voor de bewoners van het centrum van Venray. Op donderdag
27 september is er weer een bijeenkomst in de Borggraaf in Venray.
Bewoners van het centrum zijn
van 10.00 tot 12.00 uur welkom
voor een kopje koffie of thee en
om gezellig te kletsen met andere
wijkbewoners. Het eerste kopje
koffie is op kosten van de wijk en
Wonen Limburg. Het wijkteam is

aanwezig om vragen te beantwoorden. Dat kan gaan over zorg,
wonen, maatschappelijk werk of
misschien wel de politie, alles is
mogelijk.
Deelnemers hoeven zich niet op
te geven, iedereen kan binnenlopen.

IVN Geijsteren-Venray

Workshop
natuurfotografie
De tocht voert langs de rondweg en de weert van Wanssum
langs de Maas tot en met
Blitterswijck. Bij de rondweg zien
deelnemers hoe met de aanleg van
deze weg langs Wanssum rekening
wordt gehouden met het landschap.
In het dorp zelf bekijken ze de
inrichting van de jachthaven en hoe

de omgeving er gaat uitzien bij de
nieuwe brug .
Om de Maas meer ruimte te
geven, worden de aanwezige
landbouwgronden afgegraven en een
nieuwe hoogwatergeul aangelegd.
De landbouwgronden worden omgezet
naar natuur zoals die van oudsher
in het rivierenlandschap voorkwam.

Deelnemers bekijken ook hoe de
dijken (steilranddijk) zijn gebouwd
en hoe hier ook weer rekening is
gehouden met het landschap. Dit zijn
de eerste dijken in Nederland die op
deze manier gemaakt worden zodat ze
niet opvallen in de omgeving.
De fietstocht duurt tot 12.00 uur
en is gratis.

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 29 september een
workshop natuurfotografie, waarbij de nadruk ligt op paddenstoelen.
De workshop start om 09.00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige
voetbalvelden van Geijsteren.

Kanoën op de Molenbeek
Jeugdwerk Castenray organiseerde zaterdag 15 september een bijzondere activiteit: de kinderen
mochten ‘de wilde woeste Molenbeek’ bevaren met een kano. In Tienray ging de groep te water en
1,5 uur later kwamen ze bij het sportpark in Wanssum weer aan wal. De activiteit werd georganiseerd in samenwerking met Nika Actief, die voor kano’s en uitleg zorgde.

50+’wandeling in Merselo
In Merselo wordt op maandag 24 september een 50+’wandeling georganiseerd door WSV De
Natuurvrienden. De wandeling start om 13.30 uur.
De 50+’wandeling van WSV De
Natuurvrienden Merselo is een
groepswandeling van 10 kilometer.

De start is om 13.30 uur in Den Hoek
in Merselo, bij de sportvelden.
Het clublokaal is al om 13.00 uur

open. Tijdens de wandeling is er een
wagenrust met zitplaats. Bel voor
meer informatie met 0478 54 64 96.

De vier uur durende workshop
staat onder leiding van Paul van Hoof,
fotograaf, en Gerard Compiet, paddenstoelenkenner. Compiet gaat
samen met de deelnemers op zoek
naar mooie paddenstoelen en kan er
meer over vertellen. Natuurfotograaf
Van Hoof neemt de deelnemers mee
in de wereld van de natuurfotografie
en geeft tips en trucs om betere foto’s
te maken. Je kunt tijdens de workshop met verschillende lenzen aan de
slag. Ook kun je experimenteren met
de belichting. Je kunt de paddenstoel

oplichten met een zaklamp of tegenlicht creëren met een flitser. Neem
daarom alles mee wat je mogelijk
kunt gebruiken. Handig is in elk geval
een statief dat laag bij de grond kan,
of een rijstzak. Denk verder aan verschillende lenzen en accessoires, zoals
flitser(s), zaklamp, reflectiescherm
en tussenringen. Aanmelden voor de
workshop kan tot uiterlijk 22 september via info@ivn-geysteren-venray.nl
Meer informatie over kosten en aanmelding is te vinden op
www.ivn-geysteren-venray.nl
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Jumpers onderuit in e
 erste thuisduel
Door: Dirk Laurensse, basketbalvereniging Jumpers
Voor de basketballers van het eerste herenteam van Jumpers uit Venray stond op zaterdag 15 september de
eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. Kampioen van het vorige seizoen Jumping Giants uit
Nederweert kwam op bezoek. De gasten waren duidelijk te sterk en wonnen met 85-58.
Jumpers zal dit jaar spelen zonder
Mirko Antheunisse die het tijd vond
voor een nieuwe generatie. Peter
Hoeijmakers neemt een tussenjaar
door drukte met school en werk.
Daartegenover staat dat Moustafa
Baidouri heeft besloten om weer bij
Jumpers te gaan spelen. Wouter
Oosterbeek is weer terug en Claudio
Mendes kwam als nieuwe aanwinst.
Jumpers wordt dit jaar weer gecoacht
door Sinpat Kapriloglu.
De eerste paar minuten van het
eerste kwart gingen gelijk op met een
sterk spelende Wouter Oosterbeek

bij Jumpers. Bij Jumping Giants, een
team met veel lengte, was het Bas
Knijnenburg waar Jumpers geen
grip op kreeg. Hij maakte maar
liefst 21 punten in het eerste kwart
door alles raak te schieten. Hierdoor
keek Jumpers bij het eerste kwart
al tegen een achterstand aan van
18-29. Het tweede kwart lukte het
Jumpers niet om dichterbij te komen.
De mannenuit Nederweert maakten
goed gebruik van hun fysieke overwicht waar Jumpers geen antwoord op
had. Daarnaast waren het de scheidsrechters die een hoofdrol opeisten in

de eerste helft. Ze floten weinig, waardoor het basketbal bijna omgetoverd
werd tot rugby.
De ruststand was 33-46. Na rust
zocht Jumpers de grens meer op aangezien de scheidsrechters niet van
plan waren om te fluiten. Dit lukte
5 minuten aardig, want Jumpers bracht
de achterstand terug tot 7 punten.
Het fysieke spel kostte veel energie
en Jumpers was beperkt in het aantal
spelers dat het spel aankon. De laatste 5 minuten van het kwart lukte het
Jumping Giants om weer uit te lopen
naar een voorsprong van 15 punten,

51-66. Het laatste kwart was er eentje
om snel te vergeten. Bij Jumpers ging
alles mis wat er mis kon gaan en hierdoor liep Jumping Giants uit naar een

grote einduitslag, 58-85. Na de eerste
wedstrijd van het seizoen is het duidelijk dat er nog veel ruimte voor verbetering is bij Jumpers.

Maurice Wolters
erelid bij BVV’27
Door: BVV’27
Maurice Wolters is tijdens de jaarvergadering van voetbalvereniging
BVV’27 uit Blitterswcijk op donderdag 14 september benoemd tot
erelid van de vereniging.

In verband met de verder groei en professionalisering van onze
organisatie zijn wij per direct op zoek naar een fulltime (40 uur)

Junior Business
Intelligence Analist
Bij Verstappen advanced
packaging is kwaliteit een
vereiste, het vormt de basis.
Wij denken en bewegen mee
en creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij. Verstappen
voegt waarde toe aan het
product, productie- en
logistiekproces van de klant.
Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug
te vinden in de cultuur van
de organisatie.

m/v

Recentelijk heeft de implementatie van een nieuw CRM-systeem binnen onze
organisatie plaatsgevonden. Daarnaast wordt de komende periode een start
gemaakt met één integraal ERP-systeem, waarbij het CRM systeem geïntegreerd
word voor efficiënte data uitwisseling. Vanwege deze ontwikkelingen is er
behoefte ontstaan aan een vaste Junior Business Intelligence (BI) Analist binnen
onze organisatie. Dit om bestaande processen te optimaliseren, automatiseren
en onderhouden en om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen nemen in de
databases. Je helpt onze organisatie op weg met jouw inhoudelijke kennis van
zowel bedrijfsprocessen als IT én lever je zo echt een bijdrage aan onze IT- en
procesoptimalisaties.
Het betreft een veelzijdige functie, waarbij je mede verantwoordelijk wordt voor
het implementeren en beheren van onze IT- en procesoptimalisaties in de ruimste
zin van het woord. Ook draag je een steentje bij aan het actualiseren en bewaken
van onze kwaliteitssysteem en ben je verantwoordelijk voor het beheer van ons
kwaliteitshandboek. Je wordt intern het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die
een raakvlak hebben op het gebied van systemen en applicaties.
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een zelfstandige en flexibele persoonlijkheid.
Ervaring is niet noodzakelijk, wij vinden het veel belangrijker dat je een gezonde
dosis doorzettingsvermogen hebt om jezelf te willen ontwikkelen.
Jouw profiel
• Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO opleiding
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Je hebt uitgebreide kennis van het MS office
• Je bent analytisch sterk en communicatief vaardig
• Je hebt een grote mate van zelfredzaamheid
• Je werkt nauwkeurig en gedisciplineerd
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Je bent woonachtig in de gemeente Horst a/d Maas of nabije omgeving

Aquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Maurice Wolters was negen
seizoenen lang de voorzitter van
de club. Toen Wolters aan zijn voor
zitterschap begon, voetbalde het
eerste elftal van BVV’27 in de
reserveklasse en was de toekomst
van de club onzeker vanwege de
plannen rondom sportpark Noord.
Nu, negen jaar later telt BVV’27 weer
helemaal mee. Het eerste team is
afgelopen seizoen zelfs gepromoveerd naar de vierde klasse voor
standaardteams. Het aantal herenteams steeg van twee naar drie
teams en de vereniging heeft ook
nog altijd een d
 ameselftal. De jeugd
speelt samen met de jeugd van
SV United. Wolters was in zijn negen
seizoenen als voorzitter niet alleen
voorzitter. Hij was in verschillende
periodes ook nog voetballer bij de
senioren, kantinevrijwilliger, jeugdtrainer, wedstrijdsecretaris bij de

jeugd, lid van de jeugdcommissie,
trainer van het vrouwenteam, lid van
de sponsorcommissie, bestuurslid
accommodatie en hij verzorgde de
spuitwerkzaamheden op het sportpark. Vanwege al deze vrijwillige
inzet van Maurice voor de vereniging
heeft de algemene ledenvergadering
ingestemd met de benoeming van
Maurice Wolters tot erelid. Tijdens de
jaarvergadering werd Niels Hendrix
gekozen tot nieuwe voorzitter van
de club en werd Roel Tax aan het
bestuur toegevoegd als bestuurslid
accommodatie. Ook werden er nog
een tiental jubilarissen gehuldigd.
Tom Wijnhoven, Rob Wijnhoven en
Antoon van Heesch zijn 25 jaar lid
van de vereniging. Twan Ingenpass,
Jos Claessens, Arno Franssen,
Mark Roosengarten, Ard Vissers,
Peter Ewalts en Ramon Wolters zijn
40 jaar lid van de vereniging.

Wij bieden
Wij bieden een brede en afwisselende functie in een groeiende en innovatieve
organisatie. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor jouw persoonlijke
ontwikkeling en bieden wij een marktconform salaris dat meegroeit met je ervaring.

SVOC’01 begint
seizoen sterk

Ben jij een junior/starter op de arbeidsmarkt met een passie voor
business analyse en op zoek naar de next-step in je carrière?
Kom dan ons team versterken! Stuur je CV met motivatie naar
personeel@verstappenpackaging.com t.a.v. Mieke Verstappen

Door: korfbalvereniging SVOC’01
De korfbalsters van het eerste team van SVOC uit Oirlo en Castenray
speelde zondag 16 september haar eerste thuiswedstrijd van het
seizoen. Met 13-4 werd er gewonnen van Klimop uit Kekerdom.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl

De tegenstander was een
bekende, want het team had hier
afgelopen jaar ook tegen gespeeld.
Door twee mooie acties van Marloes
kwam SVOC in de eerste vijf minuten
meteen op een 2-0 voorsprong. Door
de felheid gedurende de eerste helft
ging het team met een 9-1 voorsprong de rust in. Hier werd verteld
om de felheid ook in de tweede helft
vast te houden. Helaas werd deze
opdracht niet erg goed uitgevoerd,
waardoor het team na 15 minuten

spelen ‘slechts’ drie keer gescoord
had. Hierna pakte SVOC het samen
goed op, maar door veel gemiste
kansjes resulteerde dit niet in het
gewenste resultaat. De wedstrijd
sleepten ze uiteindelijk nog met een
13-4 winst binnen, waardoor SVOC
nu qua doelsaldo aan kop gaat in de
poule. Volgende week staat de
wedstrijd tegen Tovido op het
programma. Rian scoorde deze
wedstrijd vijf keer, Marloes vier keer
en Linda en Sofie ieder twee keer.
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Beste doelsaldo

Venray ondanks verlies
door naar tweede ronde
SV Venray heeft toch de tweede bekerronde bereikt. De rood-witten verloren zondag 16 september diep in de
blessuretijd met 0-1 van poulewinnaar Juliana’31 uit Malden. Doordat concurrent Vianen Vooruit verrassend met
4-1 onderuit ging bij het nog puntloze Union, eindigden drie clubs met drie punten op de tweede plaats.
Venray heeft van dit trio het beste doelsaldo en plaatst zich daarom voor de volgende ronde.

Xander neemt de beker in ontvangst

Clubkampioen
schappen
bij De Eendracht
Door: Ruiterclub De Eendracht
De clubkampioenschappen van ruiterclub De Eendracht uit Castenray
vonden plaats op zaterdag 15 september. Esmee Kemmelings werd met
Egano kampioen bij de pony’s en bij de paarden mocht Xander van Lit met
Carwin zich clubkampioen 2018 noemen.
In de ochtend werd rond de klok
van 10.30 uur begonnen met het rijden van de individuele dressuurproeven. Deze proeven werden door jurylid
Jeanine beoordeeld. Tussen de middag was er een pauze waarin door
de vereniging gezorgd was voor soep
en een broodje knak of kaas. Daarna
werd er verder gegaan met het springen. Tijdens de feestavond, die in de
avonduren gepland stond, w
 erden

de clubkampioenen 2018 bekend
gemaakt. Bij de pony’s werd Esmee
Kemmelings met haar pony Egano
clubkampioen en bij de paarden mag
Xander van Lit met Carwin zich de
clubkampioen 2018 noemen. Beiden
ontvingen uit handen van de voorzitter een beker en een wisselbeker.
Met deze wisselbeker mogen zij tot
de volgende clubkampioenschappen
thuis pronken.

Pierre Strijbos
in het zonnetje gezet
Ruiterclub De Eendracht uit Castenray had op zaterdag 15 september
haar jaarlijkse feestavond. Jubilaris Pierre Strijbos werd in het zonnetje
gezet vanwege zijn 65-jarige lidmaatschap bij de vereniging.

Tegen Juliana’31 kwamen de
Venraynaren beter voor de dag dan in
de eerste twee bekerontmoetingen.
De lichtgeblesseerden Stef van Dijck,
Dani Litjens en Bram Vievermans
bleven aan de kant. Afgelopen vrijdag
kwam er een positief bericht van de
KNVB. Armend Shala (foto) is na zijn
kortstondig Duitse avontuur weer
speelgerechtigd voor Venray.
Als linkerspits was hij de meest
dreigende aanvaller.
Het eerste gevaar was een kopbal van Jeroen Vullings uit een corner
die de Juliana-keeper met moeite kon
keren. Beide ploegen hielden elkaar
in evenwicht. Na een halfuur dreigden de bezoekers door te breken maar
met een stevige ingreep verijdelde

verdediger Jordy Wismans het gevaar.
Armend Shala zag aan de overzijde
zijn solo op het nippertje stranden.
Uit de tegenaanval misten de bezoekers een grote kans. De bal vloog rakelings langs het Venrayse doel.

Na de rust
lastige fase
Ook na de pauze golfde het spel
op en neer. Ron Kleuskens, de vervanger van Vievermans, brak door over
links. Hij kapte zijn bewaker uit en
vuurde op de vuisten van de Julianadoelman. Daarna kende Venray even
een lastige fase maar de defensie
bleef overeind. Shala loste weer een
verraderlijk schot dat de sluitpost in

twee pogingen stopte.
Tijdens de rust was Rick Egelmeers
in het veld gekomen voor Jeroen
Vullings. Trainer Frans Koenen
wisselde daarna Roel Cornelissen en
Jesse Rommen voor Stijn Brinkman
en Nordin Sebaa. Linksachter Jesse
Peeters kon in de 80e minuut niet
meer verder. Hij werd met een
knieblessure van het veld gedragen.
Venray had toen zijn drie wissels
al gebruikt en moest daarom in de
slotfase met tien man verder. Het duel
leek doelpuntloos te eindigen. Totdat
Venray-goalie Dirk van Enckevort in
de 95e minuut onder een hoekschop
doorging. Invaller Bart Schiks
profiteerde en kopte op de valreep de
winnende treffer binnen, 0-1.

Wij zoeken een
Wij
zoeken
zoeken een
een
•Wij
W-installatie

monteur en een
•• W-installatie
monteur
W-installatie
monteur en
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een
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CV-servicemonteur
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Persoonlijkheid
Persoonlijkheid
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Drive en
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Rechterhanden?

2
2
2 Rechterhanden?
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Pierre is op jonge leeftijd lid
 eworden van de vereniging en hij
g
heeft tot op heden de vereniging altijd
een warm hart toegedragen. Ook mag
en kan de vereniging nog altijd een
beroep op hem doen indien er bij acti-

viteiten nog extra mankrachten nodig
zijn. Als dank voor zijn lidmaatschap en
jaren van inzet, mocht Pierre een sportbeeld met een kleine attentie, die overhandigd werd door de voorzitter van de
vereniging, in ontvangst nemen.

WIJ BIEDEN
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Venrays talent
7

Jong sporttalent: Diego Hanen

De gemeente Venray heeft een enorm gevarieerd sportaanbod, van voetbal en korfbal tot handboogschieten en paardrijden. Ook aan talenten is er in de gemeente geen gebrek. In deze serie komen
jonge sporttalenten uit de gemeente Venray aan het woord en vertellen ze over hun sportcarrière. Deze week
quadrijder Diego Hanen (10) uit Venray.

Diego is pas 10 jaar, maar hij
timmert al hard aan de weg in de
quadwereld. Op zijn vierde zag
hij in een garage voor het eerst
iemand op een quad en besloot
hij dat hij zelf ook een quad wilde.
“Op mijn vierde verjaardag kreeg
ik toen een quadje en op mijn
vijfde had ik voor de eerste keer
een wedstrijd.” Die wedstrijd verliep echter niet zo goed. “Toen
kwam ik na een sprong over een
bult verkeerd terecht, waardoor
de quad kantelde en bovenop me
kwam.” Gelukkig kwam hij met de
schrik vrij en heeft dat hem er niet
van weerhouden om meteen weer
op te stappen.

Hand gebroken
Toch blijft quadrijden een sport
die niet helemaal gevarenvrij is.

Er gebeuren wel eens ongelukken. Zo
brak Diego zijn hand een keer tijdens
een training. “Ik ging vol gas door
een bocht en die was scherper dan ik
verwachtte. De quad spinde en viel op
mijn hand en die was toen gebroken.”
Toch blijft quadrijden de grote passie
van Diego. Eng vindt hij het in ieder
geval zeker niet, iets wat zijn supporters lang niet allemaal kunnen zeggen.
“Vooral mama vindt het soms eng!”,
lacht hij. “Ikzelf vind het nog steeds
leuk. Het leukste vind ik dat je steeds
op een ander niveau gaat rijden en
steeds op een grotere quad. Nu rijd ik
een quad van 70 cc.”
Afgelopen jaar werd Diego derde
van Nederland en de afgelopen
wedstrijd in Horst wist hij zelfs tweede
te worden. De punten van die tweede
plaats tellen mee in de strijd om het
Nederlands Kampioenschap in 2018.

maar dat moet lager.” De trainingen
van Diego zijn niet altijd in de buurt
van Venray en quad rijden kost hem
dan ook veel tijd. Of hij dan nog tijd
voor andere dingen heeft? “Nou…
Eerlijk gezegd niet altijd”, vertelt
Diego, die ieder weekend op de crossbaan te vinden is. Inmiddels heeft hij
echter een heel netwerk van vriendjes opgebouwd in de quadwereld.
Bovendien is alle tijd die het kost het
ook waard; het is zijn grote passie.
En niet alleen het rijden vindt hij leuk.
Hij is ook graag in de garage, waar
zijn vader en sponsorbedrijf Quad en
Scooterservice Van Mun in Berghem
zijn quad repareren als die kapot is.
Ook Diego zelf leert daar van alles
over zijn quad.
Toch zijn er ook mindere kanten
aan het quad rijden. Natuurlijk zijn

ongelukjes en blessures niet leuk,
maar waar Diego vooral een hekel
aan heeft, is aan pech. Ook dat is
echter iets wat niet uitzonderlijk
is in de sport. “In Wanssum was ik
tijdens een wedstrijd eerste geworden in de eerste manche, met een
voorsprong van 40 seconden op de
nummer twee. Maar in de tweede
manche had ik het gas nog ingehouden in de lucht en brak de ketting toen ik neerkwam. Dat was
echt niet leuk.” Voor Diego is dat
echter ook een drijfveer om te blijven oefenen en te proberen steeds
beter te worden.
Diego’s carrière is te volgen op
de Facebookpagina Diego Hanen
#34 en op zijn eigen YouTubekanaal
Diego Hanen #34. (Foto: portret Klerxfotografie en actie Wilco van Dijk)

Deze tweede plaats is voor Diego
één van de leukste dingen die hij
tot nu toe heeft meegemaakt, maar
hij heeft nog veel grotere dromen.
“Dit jaar wil ik nog proberen om
zoveel mogelijk punten te halen”,
vertelt hij. Zijn grootste droom is om
zijn geld te verdienen met quadrijden.
Hij is al goed op weg met sponsoren
Peter van Mun, Car Care Venray en
Cafetaria Old Dutch. Ook hoopt hij ooit
in Amerika te mogen rijden. “Daar zijn
de hoogste bulten en de scherpste
bochten”, zegt hij.

Nog beter worden
Diego leeft voor het quad rijden. Hij traint veel en wil het liefst
nog beter worden. “Ik wil mijn techniek verbeteren, zodat ik sneller door
de bochten kan. En ik wil beter gaan
springen. Nu spring ik vaak nog hoog,

Nieuwe Venray-trainer
Oranje Wit
Frans Koenen ziet progressie wint van Bladella
De voetbalcompetitie gaat op zondag 23 september weer van start. SV Venray opent thuis in de eerste klasse
D tegen Bekkerveld uit Heerlen. Nieuwe trainer Frans Koenen worstelt nog met de formatie.
Venray lijkt nog niet helemaal
klaar voor de seizoensouverture. De
nieuwe trainer Frans Koenen heeft nog
niet zijn ideale formatie gevonden. Het
grootste probleem is ontstaan door
het vertrek van de Griekse topschutter Dimitris Touratzidis die vorig jaar
liefst 22 keer scoorde. Afgelopen zondag tegen Juliana’31 stond voor rust
Danny Pelzer in de spits. Na de pauze
speelde Venray zonder echte centrumspits. “Dat is ook een optie. Om met
twee aanvallers te gaan spelen”, zegt
Frans Koenen. “Maar dat heeft niet
mijn voorkeur. We hebben goede en
snelle buitenspelers en daarom speel

ik het liefst met drie man voorin.”
“Nee de competitie komt voor ons niet
te vroeg. We hebben er zes weken
voorbereiding opzitten. We zijn eraan
toe”, vervolgt de Venray-trainer die
de intensiteit flink heeft opgevoerd.
Er wordt drie keer in de week getraind
en de oefensessies duren ruim twee
uur. De oefenperiode verliep wisselvallig. “Het was voor de jongens ook
even wennen aan een andere aanpak
en manier van voetballen. Toch ben ik
niet ontevreden. Er zit progressie in.
Tegen Juliana was er strijd en inzet. Dat
is de basis. Maar voetballend moet het
nog beter. We creëren veel te weinig

kansen. Armend Shala was de enige
met echt doelgerichte acties. Het is te
weinig. Maar ik zal het moeten doen
met wat ik heb.” Een meevaller is dat
Bram Vievermans voor de competitiestart hersteld is van een hoofdblessure.
Ook Stef van Dijck en Stijn Brinkman
lijken op tijd fit voor het grote werk.
Het meespelen van Jesse Peeters, die
tegen Juliana’31 uitviel met een knieblessure, is twijfelachtig. Aanvoerder
Joy Koenen is in elk geval niet van de
partij tegen Bekkerveld. Hij ontving
in de slotwedstrijd van vorig seizoen,
tegen Wilhelmina’08, de rode kaart en
is voor twee duels geschorst.

Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van korfbalvereniging Oranje Wit nam het
zondag 16 september op tegen de dames van Bladella uit Bladel.
Deze eerste thuiswedstrijd werd gewonnen met 18-6.
De wedstrijd ging voortvarend
van start, want binnen drie minuten
stond er op het scorebord al een
score van 3-3. Beide ploegen
waren scherp in de afronding.
Bladella kon het hoge tempo van
Oranje Wit niet bijbenen waardoor
er een voorsprong ontstond van
7-3. De gasten hadden moeite om
mee te scoren en Oranje Wit ging
daarentegen gewoon door en zo
was de ruststand 11-4. Het goede
combinatiespel kon Oranje Wit ook
na rust voortzetten. Er werd ook

goed verdedigd, wat ervoor zorgde
dat Bladella nauwelijks tot scoren
kwam. Oranje Wit was in staat
om gedurende de hele wedstrijd
constant te spelen, dit resulteerde
in een eindstand van 18-6. Dionne
Drabbels scoorde vijf keer, Steffie
van Rooij vier keer en Janne Gellings
en Aniek Drabbels ieder drie keer.
Mandy Litjens, Maureen Drabbels en
Kim Hendrix scoorden allen eenmaal.
Volgende week spelen de dames
uit Leunen tegen Rooi 1 in SintOedenrode.
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Venrayse kunstenaar exposeert in Amsterdam
Kunstenaar Job Cox (43) uit Venray is begonnen als street artist. Hij spoot graffiti en heeft kinderkamers een
stukje mooier gemaakt. Nu, na enkele jaren, heeft hij met zijn kunstwerken al geschitterd in Italië, Oostenrijk en
Zweden. Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 oktober zijn een aantal van zijn werken te bewonderen bij de
Annual Dutch Art Fair in het World Fashion Center van Amsterdam.

Job ziet zichzelf als abstract
expressionist. “Mijn kunst
ontstaat als een fysiek proces van

lichaamsenergie. Ik werk veel met het
onderbewuste en symbolen die een
bepaalde betekenis kunnen hebben.

Soms werk ik met thema’s zoals in
een grotere expositie, maar vaak
werk ik vanuit mijn eigen intuïtie

Mannenkoor in
Schouwburg Venray
Het Venrays Mannenkoor organiseert op zaterdag 22 september een dag waarop iedereen overdag verder
kan leren zingen en in de avonduren geeft zij zelf een concert in Schouwburg Venray.

en gevoel. De abstractie ontstaat
door de structuur en sterke kleuren
in dikke lagen die ik gebruik. Ook
experimenteer ik vele mediums zoals
olieverf, acrylverf, schetsen, tekenen
en markers.”
In 2011 heeft hij een opleiding tot
kunstenaar afgerond bij Kunstenaars
& CO. “Ik was wel al bezig met
kunst maken”, vertelt hij. “Maar de
opleiding heeft me geleerd om meer
zelfstandig ondernemer te worden
en het plaatje compleet te maken.”
Zijn eerste exposities hingen bij de
huisartsenpost en de bibliotheek hier
in Venray. “Nu ben ik met grotere
dingen bezig dan voorheen. Mijn
werken hebben op de expositie van
Ferrara Italië gehangen. Mijn eerste
grote expo was de Donau-expositie
in Oostenrijk. In een half uur waren
al mijn werken verkocht. Dat geeft
wel een kick en daar ben ik ook trots
op. Het is altijd leuk om erkenning te
krijgen voor je werken.”
Bij de expositie bij de Donau
is hij nogmaals teruggevraagd
voor een solo-expositie en voor
een kunstmarkt. Hier leerde hij in
2008 ook Kent Wahlbeck kennen.
“Een vriend waarmee ik meerdere
exposities samen heb gedaan zoals
‘The Silk Road’ in hotel brasserie De
Zwaan Venray. We zijn al bezig met
een grote expositie in het Venrays
museum voor in 2020. Hiervoor wilden

we de tijd nemen en alle werken
perfectioneren.”

Nieuw project
Maar ook in de gemeente Venray
kan Cox mensen vinden om samen
mee te werken. Zo is hij met twee
andere kunstenaars uit de regio een
kunstcollectief gestart. “We zijn met
een nieuw project bezig, maar daar
kan ik nu nog niet zoveel vertellen”,
lacht hij. Zelf is Job op het moment
aan het werk bij Cultura Venray, een
gezamenlijk, open atelier.
“Over vijf jaar hoop ik dat mijn
werken in New York hangen. Ik wil
meer internationale ervaringen
opdoen zoals in Duitsland, maar
ik heb ook al enkele Nederlandse
steden op het oog.” Voor de expositie
in Amsterdam is hij uitgekozen
door enkele van zijn kunstwerken
in te sturen. “Ik heb enkele foto’s
ingestuurd die zijn gekozen door
de ballotagecommissie. Op de expo
staan ook internationale kunstenaars,
dus het is wel tof dat ik daartussen
mag staan. Zelf heb ik onder
andere een foto ingestuurd van een
olieverfschilderij. Het schilderij was
op dat moment nog niet droog. Ik
hoop dat het schilderij droog is als ik
in Amsterdam sta, ik wil natuurlijk wel
kwaliteit laten zien.” De foto’s zijn te
zien op de website van Job Cox:
www.jobcox.exto.nl.

Nieuw theater
seizoen Schouwburg
Venray
Het nieuwe theaterseizoen van Schouwburg Venray is aangebroken.
In de maand september zijn onder andere Mirusia, Venrays Mannen
koor, Comedy Parade en Chris Jagger & The Rocking Kronies te zien.
De Nederlandse-Australische
sopraan Mirusia begon haar carrière
toen ze op jonge leeftijd werd
ontdekt door André Rieu. Met de
koning van de wals treedt ze al ruim
10 jaar lang over de hele wereld op.
“Inmiddels heeft ze een bloeiende
solocarrière opgebouwd. Met haar
vertolking van bekende nummers en
verrassend eigen werk weet zij vele
harten te veroveren op donderdag 20
september”, aldus Schouwburg
Venray. Het Venrays Mannenkoor
stelt in haar concert het No Borders
Show Chorus voor op zaterdag 22
september. Het koor bestaat uit
zestig dames uit verschillende
landen. Overdag zijn er diverse
workshops die gegeven worden door

Onder leiding van Europese
coaches worden overdag in workshops
verschillende aspecten van zingen
in een groep aangeboden en
nummers aangeleerd die tijdens het
avondconcert op het programma
staan. Daarnaast ontvangt gastheer
het Venrays Mannenkoor, dat zelf
die avond ook een aantal nummers
presenteert, een viertal gasten.
Als eerste is daar het ‘Venrayse’
No Borders Show Chorus. Dit is

een internationaal vrouwenkoor
dat bestaat uit zestig dames uit
verschillende Europese landen,
maar dat elke maand repeteert in
Venray. Het behoort tot de top op
het gebied van barbershopzang. Ook
het internationale mannenensemble
Momentum, het Nederlands
barbershop kampioenskwartet
Men2B en het mixed-kwartet Angels
& Demons laten horen waartoe ze
in staat zijn. Het concert begint om

onder andere Stuart Sides en Sonny
van de Putte. De Comedy Night op
donderdag 27 september is een
avond stand-up in zijn puurste vorm.
“De comedy night is een ongedwongen avond, een Master of
Ceremonies en de beste standuppers van Nederlandse en Vlaamse
bodem”, aldus Schouwburg Venray.
Tijdens het staconcert van Chris
Jagger op 28 september komt werk
voorbij van zijn album ´All The Best´,
waaronder de duetten met Mick
Jagger. Talent zit in de familie bij
de Jaggers. Bij Mick Jagger van The
Rolling Stones, maar ook bij zijn jongere broer Chris Jagger.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

20.00 uur. Bij de toegangsprijs voor
het concert is ook deelname aan de
TUHMAN
workshops inbegrepen. Deelnemers
DAKBEDEKKINGEN
hiervan moeten zich wel aanmelden
Voor al uw dakwerkzaamheden
via www.venraysmannenkoor.
nl Daar staat ook het huiswerk
vermeld dat gedaan moet worden
voor aanvang van de workshops.
T 0478 533702 • M 06 54366249
Voor alvinden
uw dakwerkzaamheden
De workshops
plaats van
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
11.00 tot 16.00 uur in de Witte
T 0478 533702 • M 06 54366249
Hoeve in Venray.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

(Foto: Leon Hodiamont)

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
wintergroene
leibomen € 79,95

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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Doel: LVK

Ambitieus Joekskoor voor het eerst
op liedjesfestival
Zanggroep ‘t Joekskoor doet dit jaar voor de eerste keer mee met het liedjesfestival van vastelaoves
vereniging De Piëlhaas uit Venray. De ambitie van de groep gaat echter nog verder. Het ultieme doel is een
plekje in de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer. Het Venrayse liedjesfestival vindt plaats op
zaterdag 22 september in Schouwburg Venray.

‘t Joekskoor werd in 2008 opgericht en zingt al jaren Limburgse
carnavalsliedjes en Duitse schlagers.
De negen leden (zes dames, drie
heren) vonden echter dat al de energie en tijd die ze in het zingen stopten,
wat meer bekendheid verdiende.
Daarom besloot de groep dit jaar mee
te doen aan het Venrayse liedjesfestival. “We hebben zo veel repetities en
eigenlijk maar heel weinig optredens.
Daar moest verandering in komen”,
vertelt lid Wiel de Kleijne.
De groep schreef ieder jaar al een
eigen schlager. Dit keer werd het nummer ingestuurd naar De Pielhaas om
mee te dingen naar een plek in de
finale van het liedjesfestival. Dat lukte.
Op 22 september staat ‘t Joekskoor
in Schouwburg Venray tussen tien
andere groepen. De eerste vier plekken komen op een cd terecht. “Dat is
wel ons doel”, vertelt Wiel. “We zijn
ambitieus en gaan er voor.”
Wiel en zijn mede-koorleden
dichten zichzelf een goede kans toe
bij het liedjesfestival. “Op het gebied
van zang denk ik dat wij bij de top
horen. Wij zijn allemaal zangers en

zangeressen en kunnen goed zingen. Qua bekendheid staan we echter onderaan. Niemand in Venray
kent ons nog. Om wat bekendheid te
genereren, zijn we bezig met acties
op Facebook. Zo roepen we alle families Janse uit Venray op om op ons te
stemmen.” De naam Janse (of Janse,
Jansen, Janssen) is niet zomaar gekozen door Wiel. Het nummer waarmee
‘t Joekskoor meedoet aan het festival
heet Femilie Janse. “Het gaat, zoals de
naam al zegt, over de familie Janse.
Pap en mam hebben het samen joeks
maken en zingen de kinderen met de
paplepel ingegeven”, aldus Wiel.
Het liedjesfestival in Schouwburg
Venray bestaat uit elf groepen. Naast
‘t Joekskoor zijn er optredens van
Goedzat met Hutjemutje, Toezjoër met
De klok tikt vastelaovend, Gén Vier
met Laevesecht, Wieneke met Geej
en ik, Now Week met Vriendschap,
Dennis en Margriet met Veranderd,
Hej en Zej met ‘t je van het, Loss! met
Pruuf, lach,geniet, Rob Arts met Gröts
en Kieës mit Kruut met Miene sjaal.
Het liedjesfestival begint om 19.44 uur
en duurt tot ongeveer 01.00 uur.

Gewoon Beejzonder een feit!
Gewoon Beejzonder is een feit! Op 7 november gaan de deuren van de
huiskamer van Driestroomhuis de Keizer aan de Patersstraat voor de
eerste keer open. Het wordt een samenzijn van ouders voor ouders
met een ‘gewoon beejzonder’ kind. Dit zijn kinderen met bijvoorbeeld
slaapstoornissen, autisme, adhd, dyslectie of hoogsensitiviteit.
Initiatiefnemers Maud Derix uit Oostrum en Hanneke Rongen uit Venray
zijn blij dat het er van gaat komen.

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

Het hebben van een bijzonder kind kan

willen bieden. Bedoeling is om eens

voor een hulpbehoevend persoon uit zijn directe sociale omgeving. Mantelzorg

een hele impact hebben op het leven

per kwartaal een lezing/workshop te

is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat dus niet om de normale

van ouders/opvoeders. Ze hebben

organiseren over een speciﬁek thema

dagelijkse zorg die partners, ouders, (inwonende) kinderen of andere

naast mooie momenten, soms ook te

dat bij de inloopavonden aan bod is

huisgenoten elkaar horen te geven.

maken met hele lastige en moeilijke

gekomen.
Steunpunt Mantelzorg

momenten. Samen ongedwongen
kunnen praten met ouders met

Interesse?

De medewerkers van het Steunpunt geven kosteloos informatie en advies

dezelfde ervaringen kan dan helpen.

Interesse om een inloopavond bij te

over allerlei zaken die verband houden met mantelzorg. Zoals (respijt)zorg,

We hopen dat ouders bij elkaar

wonen, kom dan eerste woensdag

regelgeving, welzijn, wonen en lotgenotencontact. Ook kunnen zij (emotionele)

(h)erkenning kunnen vinden, maar

van de oneven maand om 20.00 uur

ondersteuning bieden aan mantelzorgers die overbelast dreigen te raken.

ook tips kunnen krijgen op het gebied

gezellig binnenlopen. De eerste avond

van opvoeding, hulpverlening en

is op 7 november. Wil je meer weten

Bereikbaarheid

vrijetijdsbesteding.

of heb je tips/ideeën als ouder of als

Mantelzorgers kunnen van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur

professional mail ons dan:

en vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar de Mantelzorglijn op

Geen hulpverleners

gewoonbeejzonder@gmail.com of kijk

tel. (0478) 51 73 90. Wilt u graag persoonlijk contact, dan kunt u op dezelfde

Er zijn geen hulpverleners aanwezig,

of Facebook bij Gewoon Beejzonder

tijden terecht bij het Steunpunt Mantelzorg aan de Leunseweg 51 in Venray

alleen ouders die een luisterend oor

Venray.

(gebouw van Synthese). Een mail sturen kan naar mantelzorg@venray.nl.
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Line-up Zomaarpop
Festival bekend
Tijdens de Zomaarpop Pre-Party, die plaatsvond op vrijdag 14 september, werd de line-up van het festival
gepresenteerd. Op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober zijn onder andere Wulf en $HIRAK op publiekstrekker van
het tweedaagse festival in Oirlo.

Werk van Margo Nelissen

Sieraden

Expo p.ART.s 11
De elfde editie van de expositie p.ART.s wordt geopend op
vrijdagavond 21 september. Beeldhouwer Piet Siebers heeft deze keer
kunstenaars uitgenodigd in het teken van sieraden. De expositie vindt
plaats aan Castenrayseweg 19 in Oirlo.

De 32e editie van Zomaarpop in 2017
De opwarmer voor het Zomaarpop
Festival was in een nieuw jasje
gestoken. Ook het lanceren van
de line-up was anders dan anders.
Deze werd in tegenstelling tot
andere jaren niet op deze avond
bekendgemaakt, maar verspreid
over de afgelopen drie weken.
Deze manier van presenteren was
ook nieuw voor Zomaarpop maar
sloeg goed aan bij de doelgroep, stelt
de organisatie. De publiekstrekkers
van dit jaar zijn onder meer Wulf
en $HIRAK. Producer en dj $HIRAK,
die bekend is onder de jeugdige
luisteraars, gaat de vrijdagavond

afsluiten op de mainstage. Met hits
als Drank & Drugs, Krantenwijk, Jungle
en zijn eigen single Miljonair is Jack
$HIRAK niet meer weg te denken
uit de Nederlandse hip-hop. Zanger
Wulf is onder andere bekend van de
nummers All Things Under The Sun,
Mind Made Up, Switching Gears en
ook de zomerhit van 2016 Summer On
You, samen met Lucas & Steve, staat
nog vers in het geheugen. Hij mag
Zomaarpop Festival 2018 afsluiten.
Ook dit jaar is er weer veel ruimte
voor regionaal talent, wat een van de
pijlers is van Zomaarpop. Zo betreden
onder andere Coolboxer en Vortex

Surfer het podium. Daarnaast gaat
ook Social Events, afkomstig uit regio
Venray, vrijdagavond de Soos-stage
voor haar rekening nemen. Social
Events neemt regionale talentvolle
dj’s mee die in de soosstage achter
de dj booth verschijnen. Het festival
begon ooit in 1986 als een eendaags
festival. In het verleden wist het
jongerencentrum al grote namen als
Kensington, Chef’ Special, Go Back
To The Zoo, Ronnie Flex en Rondé
te boeken. Dit jaar is de 33e editie.
Er vindt geen voorverkoop plaats.
Kijk voor meer informatie op
www.zomaarpop.nl

p.ART.s is een initiatief van beeldhouwer Piet Siebers. Hij begon in
2011 met het openstellen van zijn
atelier voor exposities, in samenwerking met andere kunstenaars.
Ditmaal zijn Linda Ezerman, Margo
Nelissen, Hay Reijnders en Yolande
Duchateau ook uitgenodigd. Het
thema van deze elfde editie is sieraden. Linda Ezerman werkt veel
met siliconen, Margo Nelissen is

zilversmid en Yolande Duchateau
werkt met onder andere hout en
kunststof. Hay Reijnders is goudsmid en Piet Siebers is beeldhouwer.
De werken zijn alleen dit weekend
te zien. De opening van de expositie is op vrijdag 21 september om
20.00 uur. Daarna zijn de kunst
werken te bekijken op zaterdag 22
en zondag 23 september van 12.00
tot 17.00 uur.

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

Open: DI - VR: 13.30 - 17.30 uur
ZA: 09.00 - 16.00 uur

Open dag bij KunstWerkPlaats
KunstWerkPlaats Venray houdt op zondag 23 september een open dag. Van 11.00 tot 15.00 uur
opent zij haar deuren voor publiek. Bezoekers kunnen een kijkje komen nemen bij de ateliers op het
St. Annapark en op de Oude Oostrumseweg 19C in Venray. In de twee ateliers zijn meer dan veertig
deelnemers actief met een bijzondere vorm van dagbesteding onder begeleiding van coaches.
Door creatief aan de slag te gaan, brengen de deelnemers structuur in hun leven en werken ze aan
persoonlijke doelen. Het programma-aanbod voor dagbesteding bestaat onder meer uit keramiek,
metaal bewerken, schilderen, tekenen en digitale fotobewerking. Tijdens de open dag laten deel
nemers zien waar ze mee bezig zijn en is er gelegenheid kennis te maken met bestuur en coaches.

ERKO
V
G
E
E
L
E
L
TOTA
Alle
meubelen
-/-

25%

OP

Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve
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Agenda t/m 27 september 2018
do
20
09
vr
21
09

Voorstelling: An enchanted
evening with Mirusia
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Wandeling met gids
(week van de dementie)
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Odapark en Cultura Venray
Locatie: Odapark Venray

Expositie p.ART.s

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Castenrayseweg 19 Oirlo

Opening expositie Leo Wijnhoven

Luister Lounge

Tijd: 17.00-21.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Schouwburg Venray en EHM Productions
Locatie: eerste verdiepeing Schouwburg Venray

ma
24
09

Kienen

Wandeling ‘Trug noar de alde Hei’

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Kienteam Schuttersveld
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Starttijd: 18.30-19.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging Moed en IJver
Blitterswijck
Locatie: plein Blitterswijck

Training: weerbare meisjes

Dialectmis

Open les Musicalschool

Tijd: 14.00-15.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 19.15-20.15 uur
Organisatie: Veldeke Venray
Locatie: Petrus’ Bandenkerk Venray

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: Me On Stage Musicalschool
Locatie: WOC ‘t Schöpke Venray

Dag van de dementie

Optreden Venrays Mannenkoor

Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: ambassadeurs Venray Dementievriendelijk
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Filmavond

Liedjesfinale

Lezing Hans den Hartog

Tijd: 18.15-20.15 uur
Organisatie: Spelen doe je zo
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: VV De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Clubkampioenschap Kartclub
Venray

Voorstelling: Late Lente

Opening p.ART.s-expositie
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Castenrayseweg 19 Oirlo

za
22
09

Muziek in Venray: Chapieter

zo
23
09

wo
26
09

50+-wandeling
Starttijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden Merselo
Startlocatie: Den Hoek Merselo

Kunstenaarscafé
Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 08.30 uur
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

do
27
09

Dichtbij Tour Peter van der Hurk

Rommelmarkt Landweert

Tijd: 20.30-22.30 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Tijd: 09.00-12.00 uur
Locatie: Kruidenlaan Venray

Koffie-inloop

Clusteroefendag brandweer

Schuufmarkt

Taalcafé

Tijd: 08.30-15.30 uur
Organisatie: vrijwilligers brandweercluster Venray
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 09.00-13.00 uur
Organisatie: Linda Custers
Locatie: Ysselsteyn (verkooppunten herkenbaar
aan poster)

Tijd: 13.00-14.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

Open Manege Dag

Fietstocht Ooijen-Wanssum

Comedy Night

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Ruitersportcentrum Vlakwater Merselo

Starttijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Startlocatie: parkeerterrein Broekberg, Venraysweg
Wanssum

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Workshop Zingen in een koor

Receptie honderdjarig jubileum

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Mannekoor Venray
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Fanfare St. Oda Merselo
Locatie: De Lekkernij Merselo

Expositie p.ART.s

Open dag KunstWerkPlaats

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Castenrayseweg 19 Oirlo

Tijd: 11.00-15.00 uur
Locatie: KunstWerkPlaats Venray, St. Annapark en
Oude Oostrumseweg Venray

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad Centrum
Locatie: Borggraaf Venray

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

PRACA!
De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• Pracownik produkcyjny • Ciesla/Stolarz
• Spawacz MIG/MAG/TIG • Dekarz/Lakiernik
• znajomosc jezyka obcego
• zdolnosci techniczne

• stabilne warunki pracy i plac
• mozliwosc rozwoju

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Nieuw kunstwerk
in Schoutenstraatje
Cultura Venray organiseerde onlangs een ontwerpwedstrijd voor kunstenaars om het Schoutenstraatje, waar
Cultura Venray is gevestigd, aantrekkelijker te maken. Kunstenaar Dirk Verberne heeft de wedstrijd gewonnen
met zijn concept ‘Stroming’.

Thomas Verbogt
in het Literair Café
Venray
In het Theehuis in het Odapark in Venray vindt op zondag
30 september weer het Literair Café plaats. De schrijver die dit jaar om
11.00 uur de spits mag afbijten is Thomas Verbogt.
Thomas Verbogt was in 2016
 enomineerd voor de Libris
g
Literatuurprijs en de Nederlandse
Boekhandelsprijs voor zijn boek
‘Als de winter voorbij is’. Hij debuteerde in 1981 met de verhalenbundel
‘De feestavond’. Sindsdien heeft hij
vele romans, verhalenbundels en
toneelstukken geschreven. Maar ook
cabaretteksten, onder andere voor

Nilgün Yerli. Ook schrijft hij een dagelijkse column in De Gelderlander.
Tijdens de pauze is Boekhandel
Roojboek aanwezig met de boekverkoop in de foyer en zal Thomas
Verbogt zijn boeken signeren.
De muzikale omlijsting wordt deze dag
verzorgd door Roy Sharpe op de altviool en Lucie Broeksteeg op de piano.
(Foto door Amke)

De maquette van het kunstwerk
Onder toezicht van Cultura Venray
is een commissie gevormd rondom
het Schoutenstraatje in Venray. Zij wil
hiermee het Schoutenstraatje, één van
verbindingsstraten in het kernwinkelgebied, aantrekkelijker maken. Tien
kunstenaars werden uitgedaagd om
er visueel en inhoudelijk een meer
aantrekkelijk straatje van te maken.
Er werden negen concepten ingediend,
waarvan die van Dirk Verberne heeft
gewonnen. Het winnende concept,
met de titel Stroming, laat een stroming van deeltjes Cortenstaal door
het Schoutenstraatje zien. Cortenstaal
is een sterke staalsoort die vooral te
herkennen is aan de typische bruine
roestkleur. De deeltjes worden als een

golvende lijn door de straat bevestigd,
waardoor een monumentaal kunstwerk ontstaat dat het begin en einde
van het Schoutenstraatje markeert en
met bogen er doorheen vloeit. De lijn
is voortdurend in het zicht en verdwijnt
in de verte van de straat, wat uitnodigt
om deze verbinding te volgen. Bij de
uitwerking tot de uiteindelijke vorm en
bij de definitieve uitvoering wordt er
gezorgd dat het kunstwerk geen hinder veroorzaakt. Cultura Venray gaat
daarnaast een aantal inloopmomenten inlassen voor geïnteresseerden om
over het concept in gesprek te gaan.
Ook wordt er een dialoogtafel georganiseerd in samenwerking met Venray
in Dialoog. Hiervoor worden buurtbe-

woners en pandeigenaren uitgenodigd.
Zij kunnen hier hun ideeën, wensen en
behoeften over het winnende concept
uiten. “De naam Stroming is niet alleen
verbonden met het letterlijke uiterlijk
van het kunstwerk, maar verwijst deels
ook naar het doel van het project: meer
stroming in het Schoutenstraatje, zowel
letterlijk als figuurlijk. De commissie is ervan overtuigd dat het proces
zal leiden naar een zeer bijzondere
opwaardering van het Schoutenstraatje
conform de eisen”, aldus Cultura
Venray. De commissie realiseert zich
ook dat verdere optimalisatie mogelijk
is en zal daarom maatregelen om het
Schoutenstraatje te verlevendigen blijven stimuleren en initiëren.

vacature

Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek voor de volgende functie:

Muziek in het
centrum van Venray
Het duo Chapieter trekt op zaterdag 22 september door het centrum
van Venray. Dit in het kader van de muziekoptredens die Venray Centraal
heeft georganiseerd voor iedere zaterdag in september.
Chapieter is een duo dat van
alle markten thuis is, aldus Venray
Centraal. Het duo geeft concerten
en omlijst feestelijke evenementen.
De beide heren zingen graag en vaak
meerstemmig. Het instrumentarium
bestaat uit gitaar, ukelele, strijkpsalter,
accordeon, mondharmonica, low whistle, (Europese)doedelzak, basgitaar

en ritme-instrumenten.
Chapieter wordt gevormd door
Charles van Dommelen en Pieter
Simons. Bij een concert van Chapieter
kunnen bezoekers luisteren naar
luisterliedjes van eigen hand in het
Nederlands en Limburgs, maar ook
van bewerkingen van songs uit
Duitsland en Ierland.

ALLROUND VERSPANER SERVICEAFDELING m/v
Je bent als allround verspaner van onze serviceafdeling
in staat om geheel zelfstandig de machines te bedienen
en betreffende onderdelen te vervaardigen of te
repareren. Je hebt ervaring met het bedienen van zowel
conventionele als CNC-machines.
• Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau met
vanzelfsprekend voldoende kennis van tekening lezen.
• Ervaring met bedienen van conventionele en CNC-machines
• Je bent probleemoplossend
• Je beschikt over de nodige materiaal- en
gereedschapskennis
• Je werkt nauwgezet, flexibel en gedreven
• Teamplayer

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen
een gedreven team, waarbij jouw mening zeer
gewaardeerd wordt. Zie ook onze website: www.
vullings-horst.nl
Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Veder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden en een gezellige werksfeer.
Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact
op met de heer G. Custers 077-3961809 of stuur je
sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl
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Sorrento Plus
kristalwit hoogglans
kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm

€ 8499,compleet met koelkast, oven, gas-op-glas kookplaat,
afzuigkap eiland, vaatwasser, spoelbak, keramiek werkblad

apparatuur met 10 jaar garantie

Direct de beste prijs
Deskundig advies
Vakkundige montage
3D-ontwerp & VR-presentatie
Gespecificeerde offerte
Topkwaliteit en vakkundige montage
CBW-erkend & 10 jaar garantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

