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Carnaval weer voorbij
Even zag het ernaar uit dat storm en regen de grote optochten gingen tegenwerken deze carnaval. Maar het weer mocht de pret tijdens de optochten niet drukken.
Op een mooi gevuld Schouwburgplein in Venray keek het publiek naar de fraaie stoet van praalwagens, groepen en einzelgängers. Gelukkig bleef de regen weg en
konden zowel de deelnemers als de toeschouwers genieten van de optocht. Op pagina 14 tot en met 17 vindt u een foto-overzicht van alle optochten die door de
gemeente trokken.

Bureau’s niet volledig toegankelijk

Veel stemlokalen voldoen niet aan
strengere eisen
De meeste stemlokalen in de gemeente Venray voldoen niet aan de aangescherpte eisen. Volgens de
Kieswet moeten vanaf dit jaar alle stembureaus volledig toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke
beperking. Voorheen was 25 procent van de stemlokalen voldoende. Met enkele kleine aanpassingen denkt de
gemeente de meeste problemen op te lossen voor de provinciale verkiezingen van woensdag 20 maart.
Dat geldt niet voor de
Schouwburg in Venray en de
gemeenschapshuizen D’n Oesterham
in Oostrum en De Loef in Vredepeel.
Deze drie stemlokalen zouden
eigenlijk niet gebruikt mogen
worden. Alle drie beschikken
ze over een hellingbaan zonder
leuning. Omdat het hoogteverschil

tussen het begin en het einde van de
hellingbaan meer dan 25 centimeter
bedraagt, moet er minstens aan één
zijde een leuning aanwezig zijn op
een hoogte van 85 tot 90 centimeter.
De gemeente meldt dat de tijd
te kort is om dit voor woensdag
20 maart op te lossen. Het College
van B&W heeft Vicoma Engineering

opdracht gegeven alle stembureaus
te inspecteren of ze voldoen aan de
toegankelijkheidseisen. In eerste
instantie voldeden slechts vijf van
de 23 stembureaus aan alle eisen:
het gemeentehuis, de wijkcentra
’t Schöpke en ’t Stekske in Venray
en de gemeenschapshuizen van
Blitterswijck en Ysselsteyn.

Volgens de gemeente was de
checklist van de Kiesraad pas eind
2018 bekend. In januari 2019 moest
Vicoma nog het onderzoek uitvoeren. Het college haalt aan dat het niet
meer mogelijk is alternatieve locaties
te vinden voor de Schouwburg en de
gemeenschapshuizen van Oostrum en
Vredepeel. Reserveringen moesten
al ver voor de verkiezingen worden
gedaan en de informatie over waar de
stemlokalen zich bevinden, moesten
tijdig zijn aangeleverd voor het drukken van stempassen en kandidatenlijs-

ten. De stempassen, voor Provinciale
Staten en Waterschap, werden op
donderdag 28 februari bezorgd bij de
bijna 35.000 kiezers in de gemeente
Venray.
De gemeente heeft de toegankelijkheidsproblemen besproken
met Gehandicaptenplatform Venray.
Het platform erkent dat enkele stemlocaties niet voldoen, maar voorziet
geen grote knelpunten. Onder meer
door de komst van een extra deurbel
op de verkiezingsdag.
Lees verder op pagina 03
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Venray Dementievriendelijk krijgt subsidie
De werkgroep Venray Dementievriendelijk krijgt maximaal 50.000 euro subsidie om twee jaar lang een
projectcoördinator in te huren. Het doel is om van Venray een gemeente te maken waar in het dagelijks leven
rekening gehouden wordt met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Het aantal mensen met dementie
stijgt. Naar schatting leven er in 2040
circa 1.600 mensen met dementie in de gemeente Venray. De kans
dat mensen in hun omgeving te
maken krijgen met dementie wordt
daarom steeds groter. Wethouder
Anne Thielen van de gemeente
Venray: “Dit wordt een grote uitdaging voor de toekomst. Als college vinden we het heel belangrijk
om hierin te investeren. We hebben de doorontwikkeling van Venray
Dementievriendelijk daarom ook
opgenomen als speerpunt in ons collegeprogramma.”

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen
Jeanine Hendriks
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Kim Jacobs,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

De werkgroep Venray
Dementievriendelijk is een groep
vrijwilligers die bestaat uit vertegenwoordigers van Alzheimer NoordLimburg, het Alzheimercafé, de
Mantelzorgmakelaar, de Centrale van
Ouderenverenigingen en de gemeente

Venray. Daarnaast heeft de werkgroep
nog een kring met ambassadeurs die
de geledingen vertegenwoordigen,
zoals cultuur, ondernemers, horeca
en bankwezen. De werkgroep maakt
zich sterk voor het doorbreken van
het taboe op dementie en voor man-

telzorgers, zodat zij ervaren dat zij er
niet alleen voor staan. Waar voorheen
de nadruk lag op voorlichtingsbijeenkomsten wil de werkgroep nu een
stap verder gaan. Aan de hand van
vijf domeinen, informatie en advies,
wonen, zorg en welzijn, openbaar
domein en financiën, wil de werkgroep projectgroepen op gaan richten
met vertegenwoordigers uit alle relevante Venrayse geledingen. Het doel

is om concrete problemen aan te pakken waar mensen met dementie en
hun mantelzorgers dagelijks mee te
maken krijgen. De werkgroep Venray
Dementievriendelijk blijft verantwoordelijk voor het hele proces, maar het
ondersteunen van de projectgroepen, het bewaken van de onderlinge
samenhang en de relatie met het
bredere maatschappelijk domein ligt
straks bij de projectcoördinator.

Bierkrattenwagen toch in optocht
De bierkrattenwagen van
BC de Brouwerij reed toch mee in de
optocht in Venray maandag
4 maart. De vriendengroep verving
de logo’s van Bavaria voor haar
eigen logo en mochten om die
reden toch deelnemen.
De carnavalswagen van BC de
Brouwerij uit Oirlo werd gebouwd met
ruim duizend Bavaria-kratten. Maar
volgens het reglement van de Venrayse
optocht is reclame maken op de wagen
niet toegestaan. Bierbrouwerij Bavaria
schoot de vriendengroep te hulp door
stickers te ontwerpen met een logo
van BC de Brouwerij. Alle Bavaria logo’s
werden zo snel mogelijk vervangen
voor de eigen logo’s, zodat de wagen
uiteindelijk toch mee mocht rijden.
Samen met de jeugd van Oirlo maakte
BC De Brouwerij de bierkrattenwagen
ter ere van het jubileum van de plaatselijke CV de Spurriemök. De vereniging
uit Oirlo bestaat dit jaar 8 x 11 jaar.

Venray zakt naar plek 151 van AD
Misdaadmeter
Gemeente Venray vindt zich dit jaar terug op de 151e positie van de AD misdaadmeter. In 2017 stond de gemeente nog op plek 102. Met name het
aantal mishandelingen nam flink af, van 115 in 2017 naar 71 in 2018. De AD Misdaadmeter baseert zich op cijfers van de politie.
Het aantal inbraken in schuren
daalde van 48 in 2017 naar 21 in 2018.
Verder daalde het aantal woninginbraken van 100 naar 95, het aantal
autokraken van 89 naar 77, het aantal
bedreigingen van 63 naar 44, het aantal vernielingen van 192 naar 145 en
straffen rondom zakkenrollen daalden
van 28 in 2018 naar 24 in 2017.

Echter waren niet alle cijfers positief. Het aantal autodiefstallen steeg
met 43,75 procent van 16 in 2017 naar
23 in 2018. Verder waren er twee overvallen in 2018 ten opzichte van een in
2017 en bleef het aantal straatroven
gelijk. De daling van Venray is opvallend omdat dit jaar voor het eerst vier
Limburgse gemeenten in de top-10 te

zien zijn. Naast Heerlen en Maastricht,
die vorig jaar ook bij de tien onveiligste gemeenten van Nederland
behoorden, zijn dat Sittard-Geleen en
Roermond. Het totale aantal misdrijven daalde weliswaar, maar het aantal
overvallen en inbraken steeg. Dit zijn
misdrijven die zwaar meetellen in
de ranglijst. Verder is de stijging van

het aantal autodiefstallen een trend
in Limburg. Volgens de politie zou dit
onder meer komen omdat Limburg een
grensregio is waardoor mensen relatief
makkelijk de grens over kunnen.
Buurgemeente Horst aan de Maas
scoort beter op de ranglijst, zij staat
plek 244. Boxmeer is te vinden op
plek 246.

Externe begeleider

Toekomstplan voor jongerencentra
De zes jongerensozen in de gemeente Venray gaan met een externe begeleider een gezamenlijk toekomstplan opstellen. Het College van B&W van
gemeente Venray wil hiervoor 20.000 euro uittrekken, zo blijkt uit een voorstel van de gemeente. Het plan moet begin augustus klaar zijn zodat de
gemeenteraad in de vergadering van dinsdag 17 september een besluit kan nemen.
De gemeenteraad moet op 16 april
eerst instemmen met de opdracht
voor de externe begeleider en het
budget van 20.000 euro. Het idee
voor een gezamenlijk toekomstplan
ontstond nadat de gemeenteraad in
december 2017 geen steun gaf aan
het toekomstplan ‘The Next Step’ van
The B in Venray. Het college besloot
daarop ook de andere jongerencentra erbij te betrekken met als doel te
komen tot een netwerk van goedlo-

pende sozen die elkaar kunnen versterken.
In de afgelopen periode werd
naast met The B ook gesproken met
Jera in Ysselsteyn, JUM in Merselo,
Watjang in Oirlo, Midgard in Wanssum
en DIM in Blitterswijck. De jongerencentra zijn verschillend en de
meeste vrijwilligers gaven aan hun
energie het liefst te willen steken
in hun eigen soos. Toch stemden de
zes jongerencentra in met een geza-

menlijke toekomstvisie. Voorwaarde
daarbij is dat de kansen en uitdagingen van de eigen soos niet ondergesneeuwd raken. Als de gemeenteraad
op dinsdag 16 april instemt, dan kan
de procesbegeleider aan de slag met
de jongerensozen. Het plan gaat over
een periode van vier jaar, na twee jaar
vindt een evaluatie plaats.
Het doel van de gemeente is dat
jongerencentra meer samenwerken,
elkaar aanvullen en ondersteunen.

Zoals op het gebied van alcohol- en
drugsgebruik, de doelgroep vanaf 14
jaar, binding met de bezoekers, het
afstemmen van activiteiten en het
inzetten van communicatie en sociale media. Het schrijven van een
toekomstplan wil de gemeente niet
alleen aan de vrijwillige bestuursleden
overlaten. Daarom wordt een procesbegeleider ingehuurd om zodoende de
wensen van de zes jongerencentra te
vertalen in het plan.
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Veel stemlokalen voldoen
niet aan strengere eisen

Populaire schoolroute

Fietsroute Geijsteren
en Oostrum verlicht
De fietsroute tussen Geijsteren en Oostrum, een populaire schoolroute, is vanaf medio april verlicht. Vanaf maandag 11 maart wordt
gestart met het plaatsen van de lantaarnpalen.
Het is de bedoeling dat de
lampen op termijn slechts op tien
procent van de maximale capaciteit gaan branden. Zo kan er energie bespaard worden en wordt er
rekening gehouden met de omgeving, onder meer de vleermuizenpopulatie. Tien sensoren die naast
de weg staan zorgen ervoor dat
een gedeelte van de lantaarnpalen

alleen op volle capaciteit brandt als
er verkeer is. Het fietspad bestrijkt
een lengte van 2,6 kilometer.
De kosten van het project bedraagt
in totaal 100.000 euro. Provincie
Limburg neemt hierbij de helft voor
haar rekening. In totaal draagt provincie Limburg 550.000 euro bij aan
het verbeteren van de verlichting
van fietspaden in de provincie.

Langs de hellingbaan van de schouwburg ontbreekt een leuning,
waardoor het stemlokaal niet voldoet aan de eisen
Enige uitzondering is De Alde
Schol in Geijsteren. De deur heeft
een zware dranger en is van binnenuit ook lastig te openen. Eigenlijk
zou hier de hele dag iemand bij de
ingang moeten staan om assistentie
te verlenen. Gemeente Venray vindt
dit niet nodig omdat het stembureau geen grote toeloop kent. Bij de
vorige provinciale verkiezingen in
2015 brachten 219 mensen hun stem
uit in Geijsteren. De stembureauleden
kunnen zo nodig kiezers helpen als ze
moeite hebben het gebouw te betreden, meldt de gemeente.
Bij sommige stemlokalen moe-

ten op woensdag 20 maart enkele
kleine aanpassingen worden gedaan.
Zo is minimaal één gehandicaptenparkeerplaats binnen 100 meter van de
ingang verplicht. Door het plaatsten
van een bord kan vlak bij de entree
een tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats worden gecreëerd.

Kleine aanpassingen
Voor de meeste toegangsdeuren
ligt een metalen rooster. Verwijderen
of een deurmat eroverheen leggen
is de oplossing. Volgens de Kiesraad
is zo’n rooster gevaarlijk omdat een
wandelstok of looprek erin kan blij-

ven steken of haken. Mensen met een
lichamelijke beperking moeten zelf
de deuren goed kunnen openen en
sluiten. Dit lukt nu niet altijd omdat
enkele deuren te zwaar draaien.
Deurdrangers moeten lichter worden
afgesteld of helemaal worden losgekoppeld. Ook is de drempel bij enkele
entrees te hoog.
De Kiesraad adviseert daarom de
hele dag een portier bij de ingang te
zetten. Het college vindt dit niet nodig
omdat kiezers met een beperking
vaker iemand meenemen om te assisteren of ze machtigen iemand om te
gaan stemmen.

Afsluiting Ooijensweg

Gezinsuitbreiding?
Laat het goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

Brug Ooijen wordt in maart aangesloten op de Ooijenseweg in Blitterswijck. Vanaf maandag 11 maart tot
en met vrijdag 29 maart wordt de Ooijenseweg, ter hoogte van de nieuwe burg, daarom afgesloten.
Naar verwachting duurt het
realiseren van de aansluiting circa
3 weken. Deze planning is indicatief en is afhankelijk van diverse
factoren, waaronder de weersomstandigheden. Tijdens de afsluiting wordt lokaal verkeer vanuit
Ooijen/Blitterswijck omgeleid
via de Ganzenkampstraat en de
Zeelberg. De omleiding voor lokaal
verkeer vanuit Broekhuizen/
Broekhuizenvorst gaat via
de Beerendonckerweg en de
Ganzenkampstraat. Vrachtverkeer

wordt via de A73 en Tienray of
de N270 (Wanssum) omgeleid.
Recreatiepark Kasteel Ooijen blijft
bereikbaar via de noordelijke toegangsweg. Brug Ooijen zorgt ervoor
dat de omliggende dorpen bereikbaar blijven als de Oude Maasarm bij
hoogwater weer mee gaat stromen.
De brug is ongeveer 200 meter lang
en biedt straks uitzicht over de Oude
Maasarm en hoogwatergeul Ooijen.
Begin februari zijn de bomen langs
de Ooijenseweg, ter hoogte van de
nieuwe brug, gekapt. Deze bomen

stonden in de instroomopening van
de Oude Maasarm en op de locaties
waar de dijken komen te liggen.
Op de bastions en langs het nieuwe
tracé van de Ooijenseweg worden
nieuwe bomen geplant. Op sommige plekken moet de natuur wijken voor de gebiedsontwikkeling,
maar er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan het terugbrengen van nieuwe natuur. In totaal
wordt er maar liefst 340 hectare
nieuwe natuur aangelegd, waarvan
2,3 hectare bos.

Zonnepark niet op r aadsagenda
Er wordt in de raadsvergadering van dinsdag 12 maart geen besluit genomen over de aanleg van het
zonnepark in Smakt. De beslissing over het zonnepark werd al eerder uitgesteld. Bij de vorige raadsvergadering van dinsdag 12 februari werd het een dag voor de vergadering van de agenda gehaald.
De fractieleiders van de coalitiepartijen, Tino Zandbergen
(VENRAY Lokaal), Toon Loonen
(CDA) en Daan Janssen (D66), lieten destijds weten dat een mogelijk besluit te vroeg zou komen.
“Alles overwegende vinden wij het
voorstel nog niet rijp voor besluitvorming in de komende raad”,
meldden de fractieleiders op maan-

dag 11 februari in een brief aan de
overige raadsleden. De Duitse projectontwikkelaar Kronos Solar wil op
een agrarisch terrein van 25 hectare
in Smakt 96.800 zonnepanelen aanleggen. Het bedrijf heeft daarvoor
een vergunning van de gemeente
nodig. Mogelijk wordt er bij de raadsvergadering van dinsdag 16 april wel
gestemd. De agenda van de raads-

vergadering van dinsdag 12 maart
is mager. Ter bespreking in de raad
staat alleen de regeling rondom
agrarische bedrijfswoningen op het
programma. De raadsavond, die als
thema Samenwerking heeft, wordt
daarom aansluitend aan de raadsvergadering gehouden. De raadsvergadering start om 19.30 uur in
het gemeentehuis van Venray.

www.hallo-venray.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.

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
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Te huur halfvrijstaande woning in
Meerlo. Huurprijs in overleg, interesse
06 33 05 70 87.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Loodsruimte te huur.
Minimum maat 42 m2 voor € 84,-/
maand. Totaal nog 168 m2 te huur.
Openbaar cameratoezicht.
Spurkterdijk 18 Oostrum
06 54 31 21 44 info@VenrayGroen.nl

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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School wordt gesloopt

Aldi op locatie Dr. Poelsschool
Het College van B & W van gemeente Venray heeft 26 februari de locatie Dr. Poelsschool als voorkeurslocatie
aangewezen voor een nieuwe Aldi-supermarkt. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in april het definitieve
besluit over de locatie.
De gemeenteraad besloot in april
2018 om twee voorlopige voorkeurslocaties verder uit te laten werken: de
locatie Dr. Poelsschool en de locatie
Toverbal. Het College van B & W heeft
nu de voorkeur uitgesproken voor de
locatie Dr. Poelsschool.

Behouden ruimtelijke kwaliteit
Uit onderzoek blijkt dat een
supermarkt op beide locaties zowel
ruimtelijk als verkeerskundig in te pas-

sen is. Beleidsmatig sluit de locatie
Dr. Poelsschool aan bij de wens van de
gemeente om het centrum van Venray
te versterken. Wethouder Jan Loonen
licht toe: “Deze locatie ligt dichtbij
de Jumbo en op loopafstand van het
kernwinkelgebied. Daardoor is combinatiebezoek mogelijk.” De gemeente
streeft naar een goede spreiding en
variatie in supermarkten, zodat voor
alle inwoners de mogelijkheid bestaat
om op aanvaardbare afstand (loop- of
fietsafstand) de dagelijkse boodschappen te doen. “Een derde supermarkt

kan een belangrijke functie vervullen als trekker voor het centrumbezoek”, vervolgt Jan Loonen. “Zeker als
deze gunstig is gelegen aan de uiteinden van het winkelgebied en dichtbij
de grote parkeerlocaties. De locatie
Dr. Poelsschool vormt ook een belangrijke entree vanuit de centrumring naar
het kernwinkelgebied. Alles afwegende
gaat de voorkeur dan ook uit naar de
locatie Dr. Poelsschool.” Voor het realiseren van de Aldi-supermarkt moet
de Dr. Poelsschool worden gesloopt.
Wethouder Jan Loonen: “Onlangs is het

Nieuwe vorm voor
stages

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een:

Teeltchef

Het Raayland College uit Venray krijgt alleen dit jaar 27.000 euro
subsidie van gemeente Venray voor de maatschappelijke stages van
leerlingen van het derde jaar vmbo en vierde jaar havo en vwo. De schooldirectie had een aanvraag ingediend voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

m/v

Een afwisselende baan (fulltime) met als
standplaats: Meterik en Venlo. Daarnaast
kun je rekenen op een marktconform salaris
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen
• Minimaal MBO werk- en denkniveau
(met enkele jaren ervaring);
• Teelttechnische achtergrond met
ervaring in groente- en/of bloementeelt
onder glas;
• Kennis van moderne klimaatregeling en
bemestingssystemen;
• Makkelijk kunnen communiceren en
functioneren binnen een team;
• Bereidheid tot het draaien van weekend
en/of storingsdiensten. Daarom
woonachtig in een straal van 30 kilometer
van Horst (of bereid je daar te vestigen).

Tevens zijn we op zoek naar een:

Allround medewerker

m/v

Als allround medewerker verzorg je
diverse gewassen. Je neemt waar en voert
metingen uit ten behoeve van verschillende
proeven. Gegevens registreer je secuur.
Enige affiniteit met plantenteelt is hiervoor
gewenst.
Het betreft een veelzijdige baan (uren in
overleg) met als standplaats: Meterik.
Daarnaast kun je rekenen op een

marktconform salaris en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau;
• Initiatiefrijk en zelfstandig;
• Makkelijk kunnen communiceren en
functioneren binnen een team;
• Flexibiliteit gewenst;
• In het bezit van Rijbewijs B.

Botany B.V.
Je maakt deel uit van een jong, groeiend en dynamisch bedrijf in een prettige
werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en groei. Sinds 2003 test en ontwikkelt
de Botany groep op commerciële basis met veel succes nieuwe producten en teeltwijzen
voor bedrijven in de tuinbouwsector. Dat gebeurt zowel vanuit eigen, moderne
onderzoeksfaciliteiten als op teeltbedrijven. Kijk voor aanvullende informatie op de
website: www.botany.nl
Sollicitaties, inclusief CV, vóór 28 maart sturen naar: administration@botany.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl

moeten we een alternatieve locatie
vinden, uiteraard in goed overleg”,
aldus Loonen.
De gemeenteraad moet nog
besluiten of hij medewerking wil verlenen aan de bouw van een supermarkt op deze plek. Als de raad
instemt, moet het bestemmingsplan
worden aangepast en worden de
plannen verder uitgewerkt. Mocht de
raad een voorkeur uitspreken voor de
locatie Toverbal, dan is vervolgens de
vraag welke supermarkt hier voorrang
moet krijgen, aangezien meerdere
supermarktketens inmiddels hun interesse hebben getoond. Het besluit valt
waarschijnlijk op 16 april tijdens de
raadsvergadering.

Raayland College

Dé kennis- en onderzoekspartner op het gebied van teelt en plantgezondheid.
We doen er alles aan om betrouwbare data te leveren en brengen de tuinbouwketen
verder middels nieuwe technologieën. Dat is precies waaraan jij wilt bijdragen.

Als teeltchef ben je verantwoordelijk voor
het teeltproces van groenten en bloemen.
Dit omvat de coördinatie en uitvoering van
de teelsturing in proeven. Je maakt daarbij
deel uit van een team en helpt het team
groeien in hun vaardigheden. Daarnaast
beheer je de klimaatregeling, bemesting,
watergift en gewasbescherming.
Tevens zorg je voor de implementatie van
nieuwe technieken en initieert technische
verbeteringen en innovaties.

onderzoek naar de wederopbouwperiode uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat
de monumentale waarde van de school
niet bovengemiddeld is. We vinden
het wel belangrijk dat de ruimtelijke
kwaliteit van deze belangrijke entree
naar ons centrum behouden blijft.
We zullen ons dan ook hard maken
voor een hoogwaardige uitstraling van
een nieuwe Aldi-supermarkt op deze
locatie.” De gemeente acht de kans op
bezwaren vanuit omwonenden tegen
de sloop van de Dr. Poelsschool reëel
aanwezig.
De voormalige basisschool wordt
momenteel verhuurd aan twee gebruikers: Omroep Venray en de Zangers
van St. Frans. “Voor deze gebruikers

Het College van B&W heeft de
subsidieaanvragen voor 2020 en
2021 afgewezen. De reden is dat het
kabinet van plan is een maatschappelijke dienstplicht in te voeren.
Dit is een andere vorm van maatschappelijke stage. Er lopen momenteel al enkele experimenten in het
land. Daarnaast vindt het college
dat de organisaties in Venray die
betrokken zijn bij vrijwilligerswerk
(vrijwilligersorganisatie Match en
welzijnsinstelling Synthese) beter
kunnen samenwerken. De gemeente
neemt zelf het initiatief door een bijeenkomst te organiseren waarin concrete afspraken worden gemaakt.
De maatschappelijke stages zijn
vanaf het schooljaar 2015/16 niet
meer wettelijk verplicht. Daardoor

verviel ook de rijksbijdrage. Toch
is het Raayland College ermee
doorgegaan, met financiële steun
van gemeente Venray. Het college
vindt dat vrijwilligerswerk door
leerlingen goed past in de
beleidsdoelen van de gemeente.
Door stages buiten de school
verkennen de leerlingen op een
actieve manier de samenleving en ze
doen sociale vaardigheden op.
Het Raayland College beschikt
over circa honderd stageaanbieders,
maar leerlingen kunnen ook zelf
op zoek gaan naar een stageplek.
Dit gebeurt aan het begin van het
schooljaar. Ieder jaar in augustus
vindt een stagemarkt plaats waarin
organisaties hun stageplekken
presenteren.

Kerkdorpen hebben stemlokalen

Twee nieuwe stem
bureaus in Venray
Gemeente Venray heeft twee nieuwe stemlokalen aangewezen
voor de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap op
woensdag 20 maart.
Halm op de begane grond van
flatgebouw De Hoge Beek, in de
hoek Noordsingel-St.Ursulastraat, is
het nieuwe stembureau voor de
bewoners aan de noordkant van
het centrum. Deze locatie vervangt
het stembureau in het centrumgebouw van St. Anna. Voor de kiezers
uit de Bomenbuurt in Venray-Zuid is
het Turks Activiteiten Centrum (TAC)
aan de Beukenlaan de nieuwe
stemlocatie. Vorig jaar bij de
gemeenteraadsverkiezingen kon
nog gestemd worden bij De
Springplank, direct naast het TAC. In

Blitterswijck moesten de kiezers
vorig jaar uitwijken naar ’t Honk
aan de Maasweg. Nu de verbouwing klaar is, kan er weer gestemd
worden in het gemeenschapshuis
aan het Plein. Kiezers uit Vredepeel
kunnen voor het eerst terecht in
het nieuwe gemeenschapshuis
De Loef dat begin februari werd
geopend in het kerkgebouw. Er zijn
23 stemlokalen in de gemeente
Venray. Alle dertien kerkdorpen
hebben een stembureau, de andere
tien zijn verdeeld over de wijken
van Venray.
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Dwangsom van gemeente Venray

Kempfarm in de knel met
mestverwerking in Leunen
Het bedrijf Kempfarm uit Leunen moet binnen enkele weken stoppen met het verwerken van mest van
andere bedrijfslocaties. Gemeente Venray heeft een last onder dwangsom opgelegd van 10.000 euro per week.
Het bedrijf verwerkt aan Scheiweg 15 in Leunen ook mest van de locaties Scheiweg 6 en 7 en van het kippenbedrijf aan Steegsepeelweg 45 in Leunen.
Alle bedrijven zijn eigendom van
eigenaar Martien van Kempen van
Kempfarm die aangeeft veel geld te
hebben geïnvesteerd in een mestverwerkinginstallatie. In september 2018
is hij al gestopt met de mestverwerking voor andere veehouders uit de
omgeving. Afgelopen zomer waren
er veel klachten van buurtbewoners
over stankoverlast. “We hebben vorige
zomer absurd veel overlast gehad.
We konden niet eens buiten zitten”,
zegt bewoonster Mia Wegh.

‘Absurd veel
overlast’
Buurtbewoners drongen daarom in
een brief aan het College van B&W aan
op controle en handhaving. Volgens
de vergunning mag Kempfarm maximaal 5.000 kubieke meter varkens-

mest verwerken van alleen het bedrijf
aan Scheiweg 15. Omdat er meer mest
wordt verwerkt dan toegestaan, van de
andere drie locaties aan Scheiweg en
Steegsepeelweg, heeft het college op
18 februari besloten een handhavingtraject in te zetten. Binnen zes weken
moet Kempfarm een einde maken aan
de overtreding en zich voortaan houden aan de vergunning.
Martien van Kempen zegt vaak
onderhandeld te hebben met de
gemeente. “In goed overleg werd de
situatie gedoogd. Het is inderdaad niet
toegestaan. Maar er loopt een vergunningtraject. Dat is lastig. Als de vergunning straks rondkomt, dan is alles
formeel juridisch geregeld.” Hij hoopt
dat over een halfjaar de vergunning
kan worden verleend. Tot die tijd
zou hij de overtollige mest kunnen
opslaan. De gemeente meldt in de

brief aan Kempfarm dat er nog geen
uitzicht is op een snelle legalisatie.
Bovendien is er geen overeenstemming bereikt met de buurtbewoners.
Van Kempen stelt dat zijn werkwijze
minder overlast veroorzaakt voor
de buurt dan mestverwerking op
de afzonderlijke locaties. Het bedrijf
aan Scheiweg 6 ligt volgens hem
dichter bij enkele huizen en de kippenmest kan vanuit de stal aan de
Steegsepeelweg nu direct verwerkt
worden op het adres Scheiweg 15,
dat ook vanwege de windrichting het
meest gunstig ligt. Volgens de eigenaar maakt het qua vervoersbewegingen weinig uit. “Want de mest
moet toch getransporteerd worden, of
naar mijn eigen bedrijf of naar andere
bedrijven.”
Mia Wegh meldt, namens de
buurtbewoners, dat ze niet weet of de

Agrarische Coöperatie Vitelia

Milieubewust ondernemen
Agrarische Coöperatie Vitelia uit Oirlo gaat milieubewust ondernemen. Ze zijn onlangs gestart met een
brandstofpilot voor grondstof- en bulkwagens, om de CO2-uitstoot te verminderen.

centrale mestverwerking op Scheiweg
15 de minste overlast veroorzaakt.
“Daar kunnen wij niet over oordelen. Het gaat ons erom dat hij zich
aan de vergunning houdt. Dat is een
zaak tussen de ondernemer en de
gemeente. Wij zijn daar geen partij in.
De gemeente verleent de vergunning
en moet erop toezien dat de ondernemer zich hieraan houdt.”

‘Veel geld in
geinvesteerd’
Kempfarm begon in 2005 met
mestverwerking. Het bedrijf werd
steeds grootschaliger en vanaf 2012
werd ook mest van derden verwerkt.
In 2018 ging het in totaal om 34.000
kubieke meter. Sinds september 2018
ligt de installatie grotendeels stil.
Kempfarm wil grootschaliger mest
gaan verwerken. Omdat het volume
meer bedraagt dan 25.000 kubieke
meter per jaar, moet de vergunning
worden aangevraagd bij de provincie
Limburg. Van Kempen: “De overheid

stimuleert juist buurtmestverwerking.
Maar met vergunningen en procedures
loopt alles ver achter. De bedrijven die
tot september vorig jaar hier hun mest
konden verwerken, zitten ook met een
probleem. Want alle mestfabrieken in
de omgeving zitten helemaal vol.”
Martien van Kempen zegt te streven naar zo min mogelijk overlast
voor de buurt. Op voorspraak van de
gemeente is een Whatsapp-groep
gemaakt voor meldingen van ernstige
overlast. “Er zijn tot nu toe vijf meldingen gedaan, maar alle keren stond
de verwerkingsinstallatie niet aan”,
zegt Van Kempen. “Ik wil graag weten
wat de werkelijke oorzaak is van de
overlast. Dan kan ik het ook oplossen.
Het is een zoektocht. Het is hier van
oudsher een agrarisch gebied. Het is
zelfs aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied. Ik heb al veel geld
geïnvesteerd om de situatie voor de
buurt te verbeteren. Ik wil voorkomen
dat we recht tegenover elkaar komen
te staan. Dat levert alleen maar verliezers op.”

Week van zorg en
welzijn
In het kader van de week van zorg en welzijn, maandag 11 tot en
met zaterdag 16 maart, houdt De Zorggroep in Venray open dagen.
Drie locaties zullen hun deuren openen voor belangstellenden.
Dagbesteding De Tol, Zorglocatie
Rooyhof en dagbehandeling
Beukenrode stellen op vrijdag
15 maart en zaterdag 16 maart hun
deuren open voor geïnteresseerden. Tijdens deze open dagen geven
medewerkers en (wijk)vrijwilligers
uitleg over de diverse activiteiten
die voor cliënten worden georganiseerd binnen de dagbesteding,
zoals koken, kienen, handwerken en
bewegen. Deze activiteiten kunnen
mensen helpen om zo lang mogelijk

zelfstandig thuis te blijven wonen.
Daarnaast worden er rondleidingen gegeven, is er informatie
over wonen, welzijn en zorg, zijn er
demonstraties en muziek en is er
aandacht voor het kookmoment met
een kookdame van Albron, waarbij
er dagelijks vers gekookt wordt.
Op alle locaties is er tijdens de
open dag ook volop aandacht voor
werken en vrijwilligerswerk bij
De Zorggroep. De open dagen zijn
voor iedereen toegankelijk.

Geweld tegen politie
in Venray
De politie in Venray heeft in de nacht van zaterdag 2 op zondag
3 maart in het centrum van Venray twee aanhoudingen verricht.
Dat wordt gemeld op de Facebook-pagina van de politie Venray alsook
door een woordvoerder van de politie.

Ben Cox, hoofd logistiek bij Vitelia
Voeders, zag de mogelijkheden van
een nieuwe brandstofsoort en is de
initiator van deze pilot. Vissers Energy
Group uit Horst adviseert de agrarische coöperatie bij hun doelstellingen. Sinds kort wordt een deel van de
benodigde brandstoffen geleverd in de
vorm van Blauwe Diesel.
Blauwe Diesel wordt gemaakt van
plantaardige afvaloliën. Deze oliën
zijn eerst gebruikt in de voedingsbereiding. Het restproduct wat hiervan

overblijft, wordt verzameld, afgevoerd
en omgezet in Blauwe Diesel. Vitelia is
gestart met de variant Blauwe Diesel
20, die ze in de toekomst willen vervangen voor Blauwe Diesel 100.
Volgens Vitelia reduceert Blauwe
Diesel 20 twintig procent CO2 zonder enige aanpassing aan voertuigen.
Daarnaast is deze brandstof volgens
het bedrijf niet alleen vele malen
schoner, maar ook van een betere
kwaliteit dan de reguliere diesel.
Blauwe Diesel zou minder vatbaar zijn

voor bacteriegroei, zou veel schoner
verbranden, is het gehele jaar winterbestendig en zuiverder dan oude
diesel.
De volgende stap in verduurzaming bij Vitelia is inmiddels ook
al bezig. In de loop van 2019 wordt
in Oirlo een nieuwe opslagloods,
werkplaats en kantine gerealiseerd.
Dit gebouw wordt gasloos en inclusief zonnepanelen opgeleverd.
Daarmee krijgt dit gebouw het predicaat energieneutraal.

“Het was voor ons een zeer
drukke nachtdienst waarbij we verschillende meldingen hebben ontvangen. Uit verschillende incidenten
volgden onder andere twee aanhoudingen”, aldus de politie. Bij deze
aanhoudingen is geweld gebruikt
tegen de agenten. Een woordvoerder van de politie laat weten dat
de verdachten lichtgewond zijn
geraakt. “Er is geduwd, getrokken
en geslagen”, vertelt de woordvoerder. De verdachten zijn daarop
ingesloten in het cellencomplex in

Venlo. “De verdachten zijn gehoord
en met een dagvaarding in vrijheid
gesteld. De woordvoerder van de
politie laat weten dat carnaval over
het algemeen zonder grote incidenten verlopen is. “Ten opzichte
van voorgaande jaren waren er wel
meer kleinere geweldsincidenten.
Het ging hierbij om enkele incidenten waarbij mensen met elkaar
vochten en om verzet bij aanhoudingen. Collega’s hebben daarbij
gepast geweld moeten toepassen”,
aldus de woordvoerder.
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aan
Jannick Peeters

Uitwisseling
Veel mensen die op de
middelbare school zitten
hebben het vast en zeker wel
eens meegemaakt; een
uitwisseling met een andere
school in een ander land.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Jannick Peeters
13 jaar
Leunen
Raayland college

Hoe vind je het dat je prins
geworden bent in Leunen?
Daar ben ik superblij mee en ook erg

trots. Het is superleuk om met mijn
vrienden Joep (de vorst) en Sem (de
nar) het jeugdtrio van ’t Knölleke van
2019 te zijn.
Wat is je favoriete carnavals
liedje?
‘Ös bestaon’, gezongen door Bjorn &
Mieke.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Oostrum rondom Jofferspas € 11,25
Castenray centrum € 11,00
Oirlo € 10,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wat was je eerste reactie toen je
hoorde dat je prins mocht worden?
Toen ze bij ons thuis kwamen om mij
te vragen, lieten ze me een hele tijd
in de waan dat ze voor iets anders
kwamen. Maar toen ze mij uiteindelijk vroegen of ik jeugdprins wilde
worden, was ik superblij.
Waar verheug je je tijdens de
carnaval het meeste op?
Er zijn natuurlijk heel veel leuke en
mooie dingen die ik mocht gaan
doen als jeugdprins. Maar waar ik
me echt op verheugde, is het op de
carnavalswagen mogen staan tijdens
de optochten.
Was het moeilijk om voor iedereen
geheim te houden dat je prins
werd?
Het is mij gelukt om het geheim te
houden. Maar soms werden er op
school heel veel vragen gesteld door
mijn vrienden om te weten te komen
wie de prins werd. Dan moest ik wel
goed opletten met het geven van
het antwoord, zodat ik niets zou verklappen.
Wat is het leukste moment van
carnaval?
Het leukste van carnaval vind ik het
vieren van het feest. Samen dansen,
hossen, springen en leuke carnavalsliedjes zingen.
Wat is je carnavalsleus?
‘Dees 3 daag gaon weej alles gaeve,
um same mit òwlie enne mojje carnaval te belaeve!’
Wat zijn je favoriete hobby’s?
Mijn hobby’s zijn voetballen, gamen
en chillen met mijn vrienden.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word natuurlijk heel enthousiast
van carnaval.
Hoe zag je carnaval er vorig jaar uit?
Vorig jaar zat ik voor het eerst bij
de jeugdraad van ’t Knolleke in

Leunen. In de jeugdraad zitten mijn
vrienden, dus het is hartstikke leuk
om op deze manier samen carnaval
te vieren. Toen heb ik ook een mooi
carnavalsjaar gehad.
Is het altijd al je droom geweest
om prins te worden?
Prins carnaval is altijd iets speciaals geweest voor mij. Als kleuter
liep ik in de polonaises altijd achter
de prins aan en ik keek echt op
tegen de grote prinsen. Als ik een
foto met hen samen kon maken,
dan deed ik dit ook. Ik heb zelfs op
mijn 5e verjaardag een foto van
prins carnaval op de verjaardagstaart gehad. Mijn moeder vond
dit in eerste instantie geen goed
plan, maar ik bleef aangeven dat
ik per se prins Joop, die in dat jaar
de prins was in Leunen, op de taart
wilde en toen heeft ze dit ook
gedaan.
Wat is het leukste dat je hebt
mogen doen als prins?
Dit is een hele lastige vraag, want
er zijn heel veel leuke dingen.
Carnaval vieren zit bij ons echt in
de familie, nu zit mijn oom Twan
in het trio van Venray. Tijdens
Tienermok heb ik samen met het
trio van Venray op het podium hun
liedje mee mogen zingen en dat
was echt supergaaf om te doen.
Ook het uitkomen heb ik als superleuk ervaren.
Wat doe je het liefste als het
weekend is?
In het weekend ga ik gewoon lekker chillen op de bank.
Welke sport doe je?
Ik zit op voetbal bij SV Leunen.
Wat zou je nog een keer over
willen doen?
Ik zou deze carnaval echt nog heel
graag een keer over willen doen.

Ik zit nu in mijn derde
leerjaar en ik heb deze week
mijn eerste uitwisseling van de
middelbare school. Afgelopen
zondag kwam Anna, mijn
uitwisselingsstudent, aan in
Nederland vanuit Sicilië, Italië.
Een paar maanden terug konden
wij ons opgeven voor het
Erasmus project ‘Let’s
communicate together’ en dat
heb ik toen ook meteen gedaan.
Het leek mij superleuk om te zien
hoe het er in andere landen aan
toe gaat en hoe de
cultuurverschillen zijn. Het is
natuurlijk heel anders dan als je
daar op vakantie gaat. Je slaapt
in het gastgezin en maakt deel
uit van het leven daar.
Voordat Anna hier naar toe
kwam, hadden we contact via
WhatsApp en zag ik al snel de
eerste cultuurverschillen. Dingen
die voor ons heel gewoon zijn,
vindt Anna vreemd. Zo vindt ze
het raar dat wij Nederlanders
alles met de fiets doen. Ze vroeg
me of ze snowboots en warme
sokken mee moest nemen,
omdat het hier zo ontzettend
koud is. Gelukkig is het deze
week mooi weer en zullen ze
weinig last hebben van de kou.
Vaak eten wij ‘s avonds rond
17.30 uur, maar Anna is gewend
om pas na 21.00 uur te eten.
Dat is voor ons heel laat.
Ik verheug me erop om deze
week samen met de
uitwisselingsstudenten in
gesprek te gaan en te kijken
waar we nog meer in verschillen.
Maar vooral ook om samen leuke
dingen te kunnen doen.
Anne Jeuken
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GEPLUKT Jorg Vermeulen
ingegoten. “Feestvieren zit in de
familie”, aldus Jorg. Zodra hij een
leeftijd van 13 jaar had bereikt,
sloot hij zich aan bij de jeugdraad.
Daar bouwde hij jaren mee aan de
jeugdprinsenwagen. Na vier jaar
lid te zijn geweest van de raad,
rolde Jorg door naar de commissie
‘Prinseproklematie’ van De Piëlhaas
en later naar de raad van elf.

Druk verenigingsleven

Jorg Vermeulen (50), geboren en getogen in Venray, is na zijn werk volop te vinden in het Venrayse verenigingsleven. Het hele jaar door is hij bezig
met het organiseren van activiteiten voor de ‘vastelaovend’. “Het is mooi om wat voor Venray te betekenen”.
achter de schermen te vinden waar
hij het decor opmaakt voor de activiteiten van de ‘Preenseproclemasie’.
Daarnaast vergadert hij samen met de
groep commissieleden het hele jaar
door over de organisatie rondom de
activiteiten van de vereniging. “Soms
vraag ik me af of ik niet zou moeten

Jorg, die in zijn dagelijkse
leven bouwkundig adviseurs aanstuurt, zit al 25 jaar in de commissie
‘Preenseproclemasie’ bij carnavals
vereniging de Piëlhaas in Venray.
Samen met tien personen verzorgt
hij de promotie en het programma
voor de vereniging. Jorg is letterlijk
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Optocht kijken
Inmiddels is Jorg ook al vijf jaar
voorzitter bij het Muziek-, Mars- en
Showcorps Sint Petrusbanden in
Venray. “Ik bespeel geen instrument,
maar ik doe graag wat voor verenigingen. Het is mooi om wat voor Venray
te betekenen. Ik zet me graag in voor
de Venrayse samenleving.” Toch denkt
hij erover om volgend jaar het voorzitterschap over te dragen aan iemand
anders. “Het stokje moet overgedragen worden aan iemand die met frisse
energie verder gaat”, vertelt Jorg.

‘Feestvieren
zit in de familie’

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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stoppen, maar ik heb het gevoel dat ik
nog altijd een zinvolle bijdrage lever
aan de vereniging. Zodra dat gevoel
wegvalt en het een sleur wordt, heeft
het geen zin meer om verder te gaan.”
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Negen jaar lang stond hij tijdens de optocht als lid van de raad
van elf op de carnavalswagen van
De Piëlhaas. Tegenwoordig staat
hij de langs de kant met familie en
kameraden te kijken onder het genot
van een glaasje bier. “Als ik moet
kiezen tussen op de wagen staan of
langs de kant, dan kies ik de wagen.
Ik zou meteen op de wagen klimmen als ze me zouden vragen. Ik hou
er niet van om op de voorgrond te
treden, maar wanneer je boven op
zo’n wagen staat, word je vrolijk en
wil je jezelf laten zien. Daarnaast zie
je veel bekenden en beleef je plezier

door met iedereen te flauwekullen.
‘Vastelaovend speulde nie, dat ziede,
dat zit in òw.’ Deze traditie blijft altijd
in me zitten”, zegt Jorg.
Als klein jongetje vierde
hij al carnaval met zijn ouders.
‘Vastelaovend’ werd met de paplepel

Jorg kan geen genoeg van
carnaval krijgen, ook al is hij het
hele jaar door als vrijwilliger bezig
met het thema. “Voor mij begint de
‘vastelaovend’ bij het evenement
De Roetsj. De straatcarnaval vind ik
het mooiste. Carnaval heeft charme.
Daarnaast is iedereen veel amicaler.”
Jorg omschrijft carnaval ook als
familiair. Samen met zijn ouders,
gezin en een groep vrienden viert
hij elk jaar feest. Dat huiselijke
gevoel komt ook terug in het
dagelijkse leven van Jorg. “Ik ben
graag thuis met mijn vrouw en
twee zonen of op bezoek bij mijn
ouders. Ik zie mijn vader en moeder
elke week wanneer ik koffie bij
ze ga drinken. Nu kan het nog.”
Om af te schakelen van drukke
periodes wandelt hij met zijn twee
teckels. Daarnaast gaat Jorg graag
samen met zijn vrouw, waarmee
hij al 26 jaar getrouwd is, met de
auto op vakantie in Zuid-Frankrijk.
“Ik kan erg genieten van het klimaat
en leven rondom de zee. Na een
drukke periode merk je dat het
verstandig is om weer even rustig
aan te doen. Het is fijn om dan
helemaal niks te doen. Wanneer het
lekker weer is ga ik in de tuin zitten
en probeer ik een boek te lezen.
Eigenlijk doe ik net alsof, want vaak
vallen mijn ogen dicht”, lacht Jorg.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 08

De aankoop van het voormalige AH pand wordt een blok aan het been voor
de gemeente
Gedurende de maand februari hebben de inwoners van de gemeente
Venray op de website van Burgers van Venray hun mening kunnen geven over
het voormalige AH-pand. Een ruime meerderheid (71 procent) van de 600
mensen die hun stem hebben uitgebracht, waren het eens met de stelling.
Zij vinden inderdaad dat de aankoop van het voormalig AH-pand een blok aan
het been van de gemeente wordt.
29 procent was het dus niet eens met de stelling. In totaal hebben 59 personen naast het uitbrengen van hun stem ook hun mening laten opnemen ten
aanzien van de leegstand. Reacties van tegenstanders van de stelling komen
met name neer op ideeën voor andere invullingen van het pand.
Opvallende eens-stemmers zijn René Kivits en Theodoor. René Kivits vindt
dat het gewoon crimineel te noemen is dat er met het geld van de burger
zulke aankopen worden gedaan zonder een duidelijk plan over wat is afgestemd met de winkeliersvereniging. Hij noemt het ‘eenzelfde slechte investering net zoals de parkeergarage’.
Theodoor geeft aan dat het ‘complete waanzin is’. “Laat de bieb zitten waar
ze zit. Prima locatie inclusief parkeergelegenheid. Het verbouwen van AH gaat

gigantisch veel geld kosten. Bovendien zit je met een huurder die zelf moeilijk
overeind kan blijven gezien haar financiële situatie”, aldus Theodoor. “Als de
gemeente toch dat pand moest kopen, laat haar dan eerst de doorgang aanpassen en bekijk of het pand geschikt te maken is voor meerdere winkels en bedrijven zodat de lasten niet bij één bedrijf of stichting terecht komt”, zo stelt ze.
Ook de mensen die het oneens waren met de stelling, hebben een duidelijke mening. Karin Manders vindt dat het pand zeker een belangrijke, mooie,
functionele bestemming kan krijgen. “Zoals voor de bibliotheek en charitatieve organisaties zou het een hele goede bestemming zijn. Belangrijk voor de
hele gemeenschap”, aldus Karin.
Een anonieme dame hoopt dat de doorgang Gouden Leeuw meer tot
zijn recht gaat komen. Nu is het zo’n vergeten, verpauperd hoekje. Het mag
lichter, breder en aantrekkelijker worden. Er mogen van mij ook best een of
meerdere winkels in die hoek geplaatst worden. Of de bieb”, zo stelt ze. Een
andere persoon vindt de aankoop een goede zet op weg naar een nog aantrekkelijker en compacter centrum.
Overige reacties zijn na te lezen op de website www.burgersvanvenray.nl

Een opleiding in Venray tot vakman
is verleden tijd
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Ongetwijfeld is bij menige inwoner van Venray bekend dat er nogal wat
grootschalige gebouwen staan. Op de vroegere locaties van Inalfa en Rank
Xerox verrijzen ze nog steeds. In de volksmond staan deze gebouwen bekend
onder de naam dozenpakhuizen.
Het gevolg van deze ‘wildgroei’ in de logistieke bedrijven is tweeledig.
Ten eerste kunnen er zich geen kleinere MKB-bedrijven vestigen in Venray,
met name waar het gaat om de zogenaamde maakindustrie. Zulke bedrijven
hebben behoefte aan deskundig en goed opgeleid personeel, goede vaklieden dus.
Daarnaast blijkt dat het personeel in de dozenpakhuizen hoofdzakelijk
bestaat uit arbeidsmigranten. Te oordelen naar de goede zaken die uitzend
organisaties doen, is het recruteren van ongeschoold personeel belangrijker
dan het opleiden van vaklui.
Hoe komen bedrijven in de maakindustrie straks aan voldoende vakmen-

sen? Ook vanwege de vergrijzing van allerlei vaklieden die in en om ons huis
nodig zijn, ontstaat er in de toekomst een tekort. Vroeger had Venray een
LTS, een ambachtsschool waar jongeren opgeleid werden tot vakman. Met de
mammoetwet is deze vorm van opleiding verdwenen.
Het resultaat is dat bedrijven zelf medewerkers moeten gaan opleiden. Als
dat dan onvoldoende gebeurt of er is te weinig animo onder jongeren om een
vak te gaan leren, ontstaat er in de toekomst een groot probleem.
Wellicht kan een goede vakman straks meer verdienen dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten. Vraag en (beperkt) aanbod bepalen immers de prijs.
Stichting Burgers van Venray heeft daarom voor de maand maart een stelling
gekozen over het toekomstig tekort aan vaklieden. De stelling luidt: Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.
Op de website www.burgersvanvenray.nl kunt u aangeven of men het hiermee een of oneens is. Ook kan er commentaar geplaatst worden.

Wil jij bijdragen aan een fijn leven voor
mensen met een verstandelijke beperking?
Ben jij op zoek naar een leuke baan? Of ben je op zoek naar
een leuke plek om te wonen? Of wil je gewoon meer weten
over mensen met een verstandelijke beperking?
Kom langs en ontmoet medewerkers en cliënten van Dichterbij!
We hebben een programma tussen 13:00 - 16:00 uur en je kunt zo
binnenlopen. Iedereen is welkom! Meer informatie vind je op
www.dichterbij.nl/ontmoetdichterbij of bel ons op 088-7540000.

Ontmoet
Dichterbij
Vrijdag 15 maart
Regio kantoor Mikado,
Deken Creemersstraat 56
te Horst van 13:00 - 16:00 uur

Enkeltje
Amsterdam
Wegens persoonlijke
omstandigheden ben ik al
een paar maanden, als mijn
werk dat toelaat, op en neer
aan het pendelen, van en
naar Amsterdam. Ik pak dan
altijd de trein, ideale manier
om te reizen, zéker naar onze
hoofdstad.
Het was half januari en het
regende. Een gure wind maakte
het gevoelsmatig nóg kouder dan
het al was. Ik moest nog even
wachten op het treinstation in
Oostrum, en trakteerde mezelf
op een beker thee en een hardgekookt eitje bij de restauratie
aldaar. Uniek overigens, een
hardgekookt eitje, en dat voor
maar 30 cent! Op het perron
aangekomen, stond daar een
groepje jonge studentes, waarschijnlijk op weg naar Nijmegen
Heyendaal. Dik ingepakt, muts
en sjaal om, goed bezig.
Maar wat schetste mijn verbazing, vijf van de zes dames
droegen geen sokken en de
broeken die ze aan hadden,
waren aan de korte kant.
Zonder kousen aan de voeten zó
hun lage sneakers in, open en
bloot in de ijzige kou. Èn, ze
waren niet de enigen. Verderop
stond nog zo’n groepje kuikens
met hetzelfde gebrek. Ik dacht
gelijk aan een (tot de verbeelding sprekend) gedeelte uit het
sprookje ‘de rijstebrij van
Lorredijntje’ uit het Anton Pieck
sprookjesboek, dat ik als kind
vaak las: ‘Lorredijntje kwam op
een hompelstrompel de poort
uit, dansend van de ene voet op
de andere, want de kou beet
gemeen in haar hielen’. Is dit nou
de mode tegenwoordig?
In Amsterdam aangekomen dook
ik in mijn duffelse kraag en trok
mijn sokken nog wat extra hoog
op om daarna in de Mokumse
massa te verdwijnen.
Robert
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Internationale Vrouwendag
Elk jaar staat 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van
solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale Vrouwendag is
in de 20e eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten,
onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In 1912 werd internationale vrouwendag voor het eerst in Nederland gevierd.
Het doel van internationale vrouwendag is aandacht te vragen voor
diverse thema’s, zoals economische
zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme, gelijke rechten. En dit

gebeurt al meer dan een eeuw lang.
Er is al veel werk verzet, maar
er is ook nog veel werk aan de winkel wereldwijd, ook in Nederland en
ook in Venray. VENRAY Lokaal wijst in
haar verkiezingsprogramma op het

belang van onder andere een moderne
arbeidsmarkt: een arbeidsmarkt waar
vrouwen en mannen de zorg voor
kinderen en andere dierbaren kunnen
combineren met een carrière, waardoor
maatregelen getroffen worden waarin
migranten en statushouders snel een
volwaardige baan kunnen vinden.
Helaas is het nog steeds zo dat in veel
functies vrouwen lager betaald worden
dan mannen, dat de meeste parttime
banen ingevuld worden door vrouwen,

dat mantelzorgers meestal vrouwen
zijn en dat de meeste huishoudelijke
taken nog steeds worden uitgevoerd
door vrouwen. Ook in Venray wordt
Internationale Vrouwendag weer
gevierd met, op zondag 10 maart, een
speciaal programma voor en door vrouwen in de Stadsschouwburg. Kleur en
Kracht 2019, een initiatief dóór sterke
vrouwen vóór alle vrouwen.
Leonie O’Garro, commissielid Leven,
VENRAY Lokaal

Vage prestatieafspraken met Wonen Limburg
Voor u als huurder, starter, oudere, alleenstaande of woningzoekende is het nog niet zo gemakkelijk op de woningmarkt. Wonen
Limburg heeft met gemeente Venray en Huurdersvereniging NoordLimburg afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en bereikbaarheid,
kwaliteit en duurzaamheid en de leefbaarheid van (nieuwe) woningen.
Ook is er aandacht voor inwoners met bijzondere kenmerken. Dit alles in
een contract met zogenaamde ‘prestatieafspraken’.
De gemeenteraad is namens de
gemeente verantwoordelijk over
deze (reeds ondertekende) afspraken, maar helaas bleken deze afspraken verre van concreet. De afspraken

betroffen een opsomming van weinig
zeggende ‘goede bedoelingen’, een
handvol beloftes over ‘opzoeken van
samenwerking’ en ‘dat men wel wil
meedenken’. Echte afspraken die te

controleren of meetbaar zijn, waren
bijna niet te vinden.
Zo blijft het allemaal wel erg vrijblijvend. Daarom heeft VVD Venray dit
dossier nogmaals op de agenda gezet.
Gelukkig gaf wethouder Van der
Putten tijdens de commissievergadering het belang van goede monitoring
toe en beseft dat dit nu niet mogelijk
is. Hij gaf ook aan het met ons eens
te zijn dat de huidige methode van
afspraken maken niet werkt en onderschrijft het gebrek aan concrete doel-

stellingen in het document.
Omdat er nog veel vragen van VVD
Venray onbeantwoord zijn gebleven, is
besloten dit punt nogmaals te agenderen om Wonen Limburg, de gemeente
en de huurdersvereniging opnieuw
uitleg te laten geven. We gaan vragen om meer duidelijkheid en proberen meer toezeggingen te krijgen.
We hopen zo het college te stimuleren
om echt te gaan presteren.
Bas Künen, VVD Venray

Woonplek gevraagd
Ik ben in het rijke bezit van mooie, gezonde en gelukkige kinderen.
Dus ben ik apetrots, net als iedere andere ouder en ben ik iedere avond
weer blij als ze allemaal veilig thuis op het nest zijn.
Vroeger was dat mijn nest, maar
inmiddels zijn ze droog achter de
oren en hebben ze een eigen nest.
Maar juist dat zoeken naar een eigen
nest, dat valt niet mee. En dan heb
ik het niet alleen over jong volwassenen maar ook over de student, de
senior, de gescheiden man of vrouw

of het verliefde jonge stel. Ze willen allemaal hetzelfde, namelijk een
passende en betaalbare woning.
Maar, die is er op korte termijn niet.
Als gemeente pak je dit probleem
heel graag aan, maar zijn er niet
zoveel knoppen om aan te draaien.
Een gemeente is immers geen partij in

de verhuur van woningen. Maar knoppen waar we wel aan kunnen draaien,
daar zet het CDA zich graag voor in.
Niet alleen in gesprek blijven bij
de woningcoöperatie, maar ook druk
uitoefenen op zaken die wel kunnen.
Bijvoorbeeld het ombouwen van oude
bedrijfs- en kantoorpanden, het ondersteunen van burgerinitiatieven, het
vereenvoudigen van vergunningaanvragen, de starterslening of juist de
blijverslening. Ook tijdelijke woonvor-

men kunnen een oplossing bieden,
net als innovatieve woonvormen passend bij de levensfase. CDA Tweede
Kamerlid Erik Ronnes heeft hiertoe
ook een noodplan neergelegd dat wij
uiteraard van harte ondersteunen.
Het CDA gunt iedereen een warm nest,
van lelijke eend tot oude zwaan zullen
we maar zeggen.
Emma Palmen,
Commissielid Leven
Kandidaat Statenlid Provinciale Staten

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars
• schilders

• tegelzetters
• timmermannen

• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Winterse omstandigheden verstoren programma

Voetbalclubs beginnen aan inhaalrace
Er breken drukke voetbalweken aan voor de clubs uit de gemeente Venray. Door de winterse omstandigheden ging in december en januari een
streep door veel wedstrijden. In februari klaarde het weer op en kon op de meeste zondagen wel gevoetbald worden. Toch zijn vier van de negen
Venrayse clubs (Ysselsteyn, Oostrum, Leunen en SVOC’01) begin maart nog niet eens halverwege de competitie.

Valkenswaard op bezoek. Ysselsteyn
bezet de zevende plek in de derde
klasse C. De verschillen in de onderste
helft van de ranglijst zijn uiterst klein.
Ysselsteyn ontvangt de nummer vijf
HBSV. Oostrum is na twee nederlagen
op rij weggezakt in de middenmoot
van de vierde klasse G. De roodwitten gaan in Siebengewald op
bezoek bij Stormvogels.
BVV’27 is aan een opmars bezig.
De Blitterswijckers hadden tijdens de
winterstop nog de rode lantaarn in
handen. De drie duels in het nieuwe
jaar leverden zeven punten op,
waardoor BVV’27 meer lucht kreeg.
Zondag komt mededegradatiekandidaat SVEB uit Broekhuizenvorst op
bezoek.

BVV’27 bezig met
opmars

Michal Kolodziejski (links) treedt zondag met
SV United aan tegen Leunen
Op zondag 10 maart had de KNVB
een inhaaldag ingepland. Toch komen
alle voetbalclubs in actie. Het door de
voetbalbond afgelaste programma
van 27 januari wordt komende zondag
in zijn geheel ingehaald. De slotdag
van de competitie is zondag 26 mei.
Oostrum, Leunen en SVOC’01 moeten

in de komende 2,5 maand veertien
duels afwerken. Ook Ysselsteyn,
BVV’27 en Merselo kennen een
overvol programma met nog dertien
wedstrijden.
SV United, dat als enige Venrayse
club over kunstgras beschikt,
heeft nog twaalf duels voor de

boeg. Holthees-Smakt (elf duels)
en Venray (tien duels) staan qua
competitieverloop er het beste voor.
De KNVB heeft vanaf begin april, nadat
op 31 maart de klok een uur is verzet,
doordeweekse wedstrijden ingepland.
Met Pasen is er weer een dubbel
programma met inhaalwedstrijden

op zaterdag 20 april en een volledig
programma op maandag 22 april.

Overvol programma
Venray speelt komende zondag
voor de derde keer op rij thuis in
de eerste klasse D. Op sportpark De
Wieën komt hekkensluiter De Valk uit

BEZORGERS
GEZOCHT!
Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert rondom Penningkruid €
Venray Landweert

rondom Klaproos

Venray Brabander

rondom Broekweg

Venray Centrum

rondom Langstraat

11,88

€ 11,88
€ 11,25

€ 10,00

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

In de vijfde klasse D staat de
derby SV United-Leunen in Wanssum
op het programma. SV United staat
derde en wil blijven meedoen om
de topposities. Middenmoter Leunen
is bezig aan een goede serie en
behaalde tien punten uit de vier
duels in februari. SVOC’01 speelt de
lastige uitwedstrijd tegen Lottum.
Holthees-Smakt, de nummer twee
in de vijfde klasse F, probeert
thuis in de derby tegen Merselo
zijn hoge positie te handhaven.
De blauw-witten azen op de tweede
periode waarin ze aan kop gaan.
Merselo staat wat verdekt in de
middenmoot, maar kwam sterk uit
de winterstop met de volle buit van
negen punten uit drie duels.

Terraq is producent en leverancier van basisgrondstoffen voor de bouw. Naast de leveranties van Megamix mortels, verzorgt Terraq ook
de productie en levering van betonmortels,
grondstoffenwinning in Nederland en Duitsland
en heeft deelnemingen in diverse exploitatiemaatschappijen die zich richten op de
grondstoffenwinning in de Nederlandse Zandmaas. Onze overslaghaven in Venlo vormt hierbij een belangrijke schakel voor de activiteiten
op het land en het water.

Onderhoudsmonteur/constructiebankwerker
(fulltime, m/v)

De functie:
Tot uw takenpakket behoren o.a.:
• verrichten van onderhoudswerkzaamheden op mechanisch gebied
op verschillende (eigen) locaties.
Het mechanisch onderhoud betreft
zowel montage- en laswerk alsmede
plaatwerk en constructiebankwerk;
• verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan meerdere
laadschoppen.

Functie-eisen:
• een technische opleiding bij voorkeur richting
werktuigbouwkunde;
• in bezit zijn van rijbewijs B;
• enkele jaren ervaring als onderhoudsmonteur.
Persoonlijkheid:
• u bent stressbestendig;
• u bent gewend zelfstandig uw werkzaamheden te
verrichten;
• u heeft een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en analytisch vermogen.

Uw sollicitatie met C.V. kunt u voor 20 maart 2019 richten aan:
Terraq, Ubroekweg 41, 5928 NM Venlo of per e-mail: admin@terraq.nl
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
de heer T. Janssen, technisch directeur, telefoon 077-3821588.
Handelstraat 17 5961 PV Horst

www.terraq.nl
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TC Rodhe viert tienjarig jubileum toernooi

Spinesport Rodheo Open: Begrip in
tennissend Limburg
Tennisclub TC Rodhe uit Venray heeft dit jaar iets te vieren. De vereniging organiseert dit jaar van zaterdag 16
tot en met zondag 24 maar voor de 10e achtereenvolgende keer de Spinesport Rodheo Open. Een tennistoernooi
voor jong en oud, voor beginners en gevorderden waar plezier en gezelligheid centraal staan, maar waar wel
fanatiek wordt gestreden voor de felbegeerde titels. Tegen alle nationale trends in trekt het toernooi ieder jaar
meer deelnemers. Rob Olthoff (50) en Tim Cornelissen (28), al sinds de oprichting van het toernooi in de organisatie, vertellen hun verhaal.

De KNLTB, de nationale tennisbond, heeft al jaren te maken met een
daling van het aantal leden. De laatste
officiële jaarcijfers van de bond, die
dateren uit 2017, lieten zien dat er nog
570.431 leden zijn. Ter vergelijking: In
2009 waren dat er nog 697.163. In deze
periode heeft de tennisbond dus meer
dan 100.000 leden verloren, iets dat
zijn weerslag heeft op de deelname
aan toernooien. Toch slaagt de organisatie van de Spinesport Rodheo Open
erin om ieder jaar meer deelnemers
te trekken naar het park aan de Paul
Burgmanstraat in Venray. Rob en Tim
hebben wel een idee hoe dat komt.
“De eerste editie in 2010 was
meteen een knaller. We hadden direct
235 deelnemers. Die eerste keer is

echt de basis geweest van het succes van het toernooi”, aldus Rob. Vorig
jaar trok het toernooi, waar dubbels
en mixdubbels gespeeld worden in de
categorie 3 tot en met 8, een recordaantal van 285 deelnemers. “We roepen ieder jaar dat we niet verder
kunnen uitbreiden, maar nu denken
we dat echt”, lacht Rob waarna Tim
trots aanvult dat ze inmiddels zijn uitgegroeid tot het grootste dubbeltoernooi van Limburg.
Tim, die op dinsdag 12 maart zeer
waarschijnlijk wordt gekozen als de
nieuwe voorzitter van TC Rodhe, is van
mening dat de leden van TC Rodhe heel
belangrijk zijn geweest voor het toernooi. “We hebben veel actieve leden.
Zo hebben we ongeveer 125 leden die

regelmatig buiten de eigen vereniging
toernooien spelen, dat is echt uniek
wanneer je dat vergelijkt met omliggende verenigingen. Doordat zij in de
regio heel actief zijn, zie je dat er daardoor meer mensen naar ons toernooi
komen”, stelt Tim. “Daarnaast zijn de
categorieën vanwege het hoge aantal
deelnemers vaak sterk bezet. Dit trekt
ook mensen aan, omdat er dan over
het algemeen leukere wedstrijden
gespeeld worden.”

‘Eerste editie in 2010
meteen een knaller’
De toernooiorganisatie telt tien
leden. Naast Tim en Rob zijn ook
Annemie Hanen en Henk van den
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Hulst er al voor het 10e jaar bij.
Voor een toernooi met dit aantal deelnemers komt er veel op de organisatie af. Toch slagen ze erin om ieder
jaar vrijwel iedereen met een tevreden gevoel naar huis te laten gaan.
“De kracht van onze organisatie is de
flexibiliteit”, stelt Rob. “Bijna elk verzoekje voor het aanpassen van wedstrijden wordt gehonoreerd. Misschien
gaan we daar soms wel wat te ver in,
maar je bent flexibel of je bent het
niet. Natuurlijk is er altijd wel iemand
die minder blij is, maar dat is niet te
voorkomen”, vertelt Rob.
In al die jaren heeft de organisatie veel meegemaakt. “Een moment
herinner ik me nog goed”, vertelt
Rob. “Ik kon er twee jaar niet bij zijn,
omdat ik voor mijn werk op uitzending
was. Tim nam daardoor taken van mij
over. De bondsgedeleerde, een afgevaardigde van de tennisbond, dacht
dat het helemaal mis zou gaan. Hij zou
veel te jong en onervaren zijn, maar
uiteindelijk is het meer dan goedgekomen”, aldus Rob. “Door het organiseren van dit toernooi zijn we ook
vrienden geworden. Ik denk dat het
genoeg zegt over beleving van iedereen dat de helft van de toernooicommissie een week vrij neemt tijdens het
toernooi”, stelt Tim.

‘We hebben veel
actieve leden’
Het was Rob die ruim tien
jaar geleden met het idee kwam.
Hij opperde destijds om een toernooi
te organiseren vlak voordat de tenniscompetitie begint, die ieder jaar
in de eerste week van april start.
“Toentertijd waren er weinig toernooien rond die periode, terwijl mensen dan wel graag willen tennissen.
Het bestuur vond het prima en ik heb
samen met Wim Verschuyten mensen
bij elkaar gezocht”, vertelt Rob. Wim
heeft helaas maar een editie meegemaakt, hij overleed in juni 2010.
“Dat was een gouden kerel. Een hele

sociale man die het eerste jaar een
grote bijdrage had, met onder meer
het binnenhalen van sponsoren.”

‘Mooiste is band
met deelnemers’
Inmiddels maakt de organisatie
van het toernooi, waar Paul Nellen
van Spinesport al acht jaar hoofdsponsor van is, zich op voor het lustrum.
Grote veranderingen worden er niet
verwacht dit jaar. “We proberen ieder
jaar iets te veranderen of te verbeteren. Dit jaar zorgen we ervoor dat het
park extra mooi is aangekleed. We blijven steeds ‘finetunen’”, aldus Tim.
Traditietrouw komt ook Ger Janssen
weer optreden tijdens de feestavond.
Het enige waar de organisatie zich
ieder jaar zorgen over maakt, zijn de
weergoden. “Omdat we relatief vroeg
in het jaar zijn voor een buitentoernooi
hebben we wel eens te maken gehad
met kou of sneeuw. Dat drukt enigszins
de sfeer, maar als je dan ziet dat iedereen de mouwen uit elkaar steekt om
mee de sneeuw te ruimen, heeft dat
ook wel weer iets”, stelt Tim.
Jarenlang viel het toernooi in
hetzelfde weekend als de Venloop.
Dat leidde wel eens tot moeilijkheden in de planning. Dit jaar wordt de
Venloop een weekend later georganiseerd, iets waar beide heren wel om
kunnen lachen. “Het is een geweldig
compliment dat de Venloop tot dit
besluit is gekomen”, lacht Rob, die er
vervolgens meteen een serieuze noot
aan toevoegt. “Dat is natuurlijk flauwekul. Het mooiste is gewoon de band
die je met de deelnemers opbouwt en
dat mensen het zowel op als naast de
tennisbaan het naar hun zin hebben.
Het klinkt misschien een beetje emotioneel, maar daar doen we het voor.”
Het toernooi start op zaterdag
16 maart. De finales worden gespeeld
op zondag 24 maart. Inschrijven voor
het toernooi is nog mogelijk tot en met
zondag 10 maart. Kijk voor meer informatie op www.tcrodhe.nl (Foto: TC Rodhe)
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Wie jarig is trakteert!
Violen uit eigen kweek
Groot- en
kleinbloemig

4,

12 st.

Italiaanse
kruiden

Narcis
Tète á Tète

Vergeet-me-nietjes
Vol bloem
uit eigen kweek

Grote keuze:

p. st.

99

2,

50

5 st.

9 cm pot

2,

50

3 st.

2,

Festuca glauca

Bloembollen

Dikke plant

Vele soorten

€ 6,99 / st.

€ 5,99 / zak

5 st.

5 zakken voor

25,

00

50

25,

00

En nog heel veel andere super-acties!

Wij
bestaa n
25 jaar!

• 9 en 10 maart

• Gratis koffie en vlaai
• Springkussen
• Gratis verrassing bij besteding
vanaf € 25,-

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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De bibliotheek en ik: de mensen in de huiskamer

‘De bibliotheek is een basis
voorziening, net als een zwembad’
5

Wie wat vaker in de bibliotheek komt, merkt dat daar meer gebeurt dan boeken uitzoeken, lenen en
terugbrengen. Natuurlijk, de bibliotheek geeft ook cursussen en voorlichting, maar er is nog iets anders:
de bieb is een soort openbare huiskamer.

Als je zomaar bij de bibliotheek
weg binnenloopt, zie je er mensen
werken, studeren, praten of lezen.
Zo kun je er Lisanne of Christine
treffen die zich totaal gefocust voor-

bereiden op examens voor hun studie, de één aan de HAN in Nijmegen,
de ander aan de universiteit van
Maastricht. Thuis worden ze te veel
afgeleid. De bibliotheek bevalt hun

uitstekend als studieruimte. Christine,
die gezondheidswetenschappen
studeert, vindt het alleen jammer dat
de bibliotheek niet open is op meerdere uren van de dag.

Kinderen en emoties

Workshop bij BiblioNu Venray
Leo Hendriks van de organisatie Begeleiden met Gevoel organiseert op donderdag 14 maart een interactieve
en inspirerende workshop bij Bibliotheek Venray.
“Kinderen moeten nog leren
omgaan met emoties en kunnen dit
niet alleen. De deelnemers gaan met
nieuwe inzichten en diverse concrete
handvaten naar huis. Onder meer
de verschillende soorten emoties,

het belang van emoties en hoe men
als ouder of opvoeder er mee om kan
gaan, komen naar voren”, aldus de
organisatie. Lea Hendriks is hooggevoeligheidsdeskundige, geeft
trainingen aan professionals hier-

over en heeft een praktijk waarin
ze kinderen, jongeren en volwassenen begeleidt. De workshop op
donderdag 14 maart is van 19.30
tot 21.00 uur. Aanmelden kan via
lea@begeleidenmetgevoel.nl

En dan heb je de ZZP’ers, zoals
die webdesigner. Een freelancer die
in de bibliotheek productiever blijkt
te zijn dan thuis. Hij zit hier warm en
droog en hij weet zeker dat de bibliotheek moet blijven. Dat geldt ook voor
de scholieren die hier hun huiswerk
komen maken. Ze hebben allemaal
zo hun redenen om dat hier te komen
doen. Soms leiden ze elkaar af als
ze met een groepje zijn, maar vaker
wordt er serieus voor school gewerkt.
De gezelligheid is ook belangrijk.
Een mevrouw die boeken komt lenen
ontmoet een oude bekende en maakt
even een praatje. Dat is extra belangrijk als je pas weduwe bent geworden.
Ze hopen allebei dat de bibliotheek
blijft bestaan, want ze willen helemaal
niet wonen in een plaats zonder die
culturele voorziening.
Een vader die zich met een tijdschrift tussen de kinderboeken heeft
genesteld, kijkt goedkeurend naar
zijn drie kinderen. De jongste twee
zijn aan het knutselen en het kleuren. De materialen staan er voor
klaar. De oudste heeft een boek van
zijn gading gevonden en zit lekker
te lezen. Ze lijken zich prima thuis te
voelen.
Min of meer toevallige passanten
zijn er ook: een Duitser die bij vrienden op bezoek is, maar die nu in een
luie stoel een Nederlands tijdschrift
doorbladert en constateert dat Venray

een mooie bibliotheek heeft. En een
man die het koud had en daarom
even binnenwipte. Hij heeft er een
krantje bijgenomen en het bevalt
hem zo goed dat hij zich heeft voorgenomen dit vaker te doen.
Sommige mensen komen hier
dagelijks een krant lezen, anderen
doen dat eens per week. Zo’n wekelijkse bezoeker is Theo Schrooten.
Thuis heeft hij ook een dagblad,
maar hier houdt hij zichzelf op de
hoogte van het nieuws uit de regio.
Hij hoopt dat de bibliotheek op
deze prettige locatie blijft, maar het
belangrijkste vindt hij dát ze voor
Venray behouden blijft. “De bibliotheek is een basisvoorziening,
net als een zwembad,” zegt hij.
“De bibliotheek is laagdrempelig en
hoort bij de cultuur van ons land.”
Ten slotte zijn er de mensen
voor wie deze open huiskamer
onmisbaar is. Roy Keulards bijvoorbeeld. Vroeger ging hij naar de dagopvang van Vincent van Gogh, maar
sinds die is wegbezuinigd heeft hij
de weg naar de bibliotheek gevonden. Hij zit er graag achter de computer op zoek naar advertenties en
informatie over mountainbikes, zijn
grote hobby. Hij zou het verschrikkelijk vinden als de bibliotheek verdween. “Dan kan ik nergens meer
terecht,” zo voelt hij dat. “Nee, dat
moet echt niet gebeuren!

Familiebrunch
in Landweert
Landweert Leeft organiseert op zondag 17 maart een familiebrunch,
waarbij wijkbewoners familie en vrienden samenkomen om in ‘t Stekske in
Venray te brunchen. De brunch vindt plaats tussen 11.00 uur en 13.30 uur.

Alzheimer Café Venray weer open
Het Alzheimer Café Venray is op maandag 11 maart weer open. De inloop is om 19.00 uur waarna om
19.30 uur met het programma gestart gaat worden.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over
dementie en aanverwante thema’s.
In maart is het thema ‘De Danssalon’.

De gastspreker deze avond is Petra de
la Roy, dansinstructrice bij Danssen
Janssen in Venray. De Danssalon
nodigt mensen, en met name mensen met dementie, uit voor een
ontspannende middag met muziek
en dans. “Dansen met elkaar, elkaar
vasthouden en genieten van de
muziek. Het brengt mooie herinne-

ringen terug, waarvan je dacht dat
je die allang vergeten was”, aldus de
organisatie. Het Alzheimer Café
Venray vindt plaats in De Kemphaan,
Kennedyplein 1 in Venray. De avond
wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten. Voor meer informatie neem
contact op met Joke Halmans via
06 53 73 05 15.

Rechtgezet
In de Hallo Venray van donderdag 28 februari is een artikel geplaatst over het Vastelaovesconcert van
Koninklijke Harmonie Euterpe Venray. In dit artikel is een onzorgvuldigheid geslopen. Er stond namelijk vermeld
dat Rob van Liesthout dit jaar de prijs in handen kreeg. Hij kreeg echter niet de prijs in handen, maar was de
presentator van de avond.

“De gezelligheid staat borg voor
een aantal fijne uren, tot nu toe was
het iedere keer een echt familiefeest”,
aldus de organisatie. Er is deze dag
plaats voor zo’n honderd deelnemers.
Op dinsdag 26 maart wordt er een
diner georganiseerd voor alleenstaan-

den en ouderen. Hierbij kan kennis
gemaakt worden met andere wijkbewoners. Opgeven kan door een mail
te sturen naar info@landweertleeft.
nl of telefonisch via 0478 58 19 13.
Voor meer informatie kijk op
www.landweertleeft.nl
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facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Optochten Venray

07
03

Plaatjes kijken

Veulen

Vredepeel

Venray

Merselo

Leunen

Blitterswijck

WAUW
Castenray

MOJ

Ysselsteyn

cultuur 15

07
03

Einzelgängers, kleine groepen, grote groepen en hier
en daar een schitterende praalwagen: alle vormen
kwamen voorbij in de veertien optochten die de
afgelopen dagen door Venray trokken. Mensen met bonte

Oirlo

Geijsteren

Oostrum

Smakt

kostuums en geschminkte gezichten of een simpele outfit
met een gevatte woordgrap liepen tussen joekskapellen,
vriendengroepen en prinsenwagens. HALLO Venray was
bij alle optochten aanwezig en maakte sfeerreportages.

Een selectie vindt u hier, alle foto’s vindt u op
www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray
(Foto’s: redactie HALLO Venray, Hangami Olomi, Gerton Peeters,
Theo Hendrix)
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Kijk voor meer foto’s op
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Agenda t/m 14 maart 2019
za
09
03

Molenbezichtiging Nooit Gedacht
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Molen Nooit Gedacht, Merselo

ma
11
03

Dansavond Hotel Asteria

Tijd: 9.30-20.00
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: De Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray

di
12
03

Jeu de Boules Eurotoernooi
Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray 80
Locatie: Bouledrome Venray

Tijd: vanaf 9.00 uur
Locatie: Wedstrijdterrein RouwkuilenwegPottevenweg te Ysselsteyn

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Begeleiden met Gevoel en BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

Voorstelling Fuad Hassen - Held
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: gemeenteraad Venray
Locatie: Raadszaal, gemeentehuis Venray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: ‘Den Hoender’ St. Ursulastraat 2 in Venray

wo
13
03

Introductie workshop
Kinderen en Emoties

Gemeenteraadsvergadering

Zin in Zingen

Impulsmarathon Menvereniging
Peel en Maas

do
14
03

Alzheimer Café Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 12.00-18.00 uur
Organisatie: Stichting Inclusief NL en EVA
Vrouwencentrum
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 15:00-17:30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tentoonstelling La Gabbia

Kleur & Kracht - Internationale
Vrouwendag

Dansactiviteiten wijkcentrum
Den Hoender Venray

Tablet Café BiblioNu

Tijd: 19:00 uur
Locatie: Hotel Asteria

zo
10
03

Lezing: Hoogbegaafdheid
bestaat niet

Bijeenkomst Gewoon Beejzonder
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Gewoon Beejzonder Venray

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

Anna Enquist
naar Venray
Anna Enquist (73) is op zondagmorgen 17 maart om 11.00 uur te gast
in het Theehuis in Venray. Ze wordt deze ochtend, die georganiseerd wordt
door Literair Café Venray, geïnterviewd door Victor Elfring. Enquist is
schrijfster, dichteres, muzikante en psychoanalytica.

AANMELDEN
S C H O O L J A A R 2 0 1 9 -2 0 2 0

18 + 19 maart 2019
17.00 tot 19.30 uur
gebouw A
NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
KENNISMAKINGSMIDDAG 19 JUNI 2019

Enquist, winnares van
De Debutantenprijs (1995) en de
Trouw Publieksprijs (1997), komt deze
ochtend vertellen over haar oeuvre. Haar boeken ‘Kwartet’ en ‘Want
de avond’ vormen de rode lijn deze
morgen. Kwartet is een roman die
in 2014 als een een psychologische
thriller wordt aangeprezen. Het boek
beschrijft hoe mensen verder gaan na
een immens verlies in hun leven. Het
gaat over de troosteloosheid van de
verschillende personages, de pijn die
ze moeten doorstaan en de troost die

ze bij elkaar vinden door het samen
musiceren. In 2018 verschijnt het vervolg op ‘Kwarte’t, ‘Want de avond’,
hierin wordt beschreven hoe het nu
verder gaat met de vier leden van het
muziekensemble na de noodlottige
avond, waarop hun leven voorgoed is
veranderd. Een boek over hoe mensen
op verschillende manieren met trauma’s omgaan, maar eveneens een boek
over verschillende culturen en uiteraard
muziek.
Kijk voor meer informatie op
www.literaircafevenray.nl
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Spetterende optredens tijdens Traay Out
De leerlingen en docenten van het Raayland College in Venray gaven woensdagochtend 27 februari optredens aan groep acht van alle basisscholen in Venray en omliggende kerkdorpen. De Traay Out vond voor de 24e
keer plaats in de Stadsschouwburg in Venray. Ook Cisca Zweers, directrice van de middelbare school, liet zich van
haar beste kant zien.

Ondertussen gaan de deuren
van de zaal open. De kinderen zoeken, allen met een blauw kaartje
in de hand, hun plekje in de zaal.
De show begint met een spectaculaire acrobatische act met trampolines.
Aansluitend aan dit optreden wordt de
Stadschouwburg verduisterd. Acht leerlingen met glow in the dark pakken
bestormen al dansend en sportend
het podium. Deze act trekt meteen de
aandacht van de basisschoolleerlingen in de zaal. De 11-jarige Gaby van
basisschool de Bongerd in Venray vond
de voorstelling erg gaaf. “Het is leuk
bedacht om te sporten met een lichtgevend pak”, zegt ze.
Ook dansgroep Dizzy liet een
goede indruk achter. De groep van
twaalf meiden met een leeftijd van
vijftien, dansten een perfect uitgevoerde, moderne choreografie. Ook de
zelfverzekerde presentator, die na elke
act de deelnemers een aantal vragen
stelde, was erg gecharmeerd van de
danseressen.

Frisse start
Na een drankje tijdens de pauze,
begint de show met een frisse start.
Wanneer de twintig ‘wereldwijven’
Samen met hun leraren fietsen de
480 basisschoolleerlingen van Venray
en de omliggende kerkdorpen naar de
Traay Out van het Raayland College.
Met een hoop kabaal lopen de kinderen
de Stadsschouwburg binnen. Daar staat
hen een voorstelling met negentien acts
met zang, dans en trucs te wachten.
Terwijl de basisschoolleerlingen
langzaam de Stadsschouwburg binnenstromen, maken de scholieren van
het Raayland College zich klaar om
het podium te betreden. In de gang
wachten twee zenuwachtige mei-

den van twaalf jaar. “Het is de eerste
keer dat we meedoen en we vinden
het heel spannend. We zijn bang dat
er iets fout gaat en dat iedereen dat
ziet”, zeggen Lua en Femke verlegen.
Samen geven ze een dansoptreden.
Serge Koenen, muziekdocent en
(mede)organisator van de Traay-Out,
zegt trots te zijn op de deelnemende
leerlingen. “We merken dat leerlingen het steeds spannender vinden om
op het podium te staan. Op televisie
zijn er steeds meer talentenshows en
hierdoor krijgen leerlingen het idee

dat elk optreden perfect moet zijn.
Terwijl wij ze juist een podium willen
geven om dingen uit te proberen, vandaar ook de naam ‘Try out’. Het gaat
niet alleen om het optreden, maar ook
de weg er naartoe. Een route waarbij je samen met je klasgenoten en
vrienden een optreden bedenken en
uitwerkt. Het is leuk om te zien hoe
ze met veel enthousiasme aan de slag
gaan. Wat mij betreft zijn het helden,
omdat ze zich ook kwetsbaar neer
durven te zetten op het podium”, vertelt Serge.

het podium beklimmen, klinkt een
luid applaus. Bregje Jeuken maakte
een cover op ‘Leef’, een nummer van
Andre Hazes Junior. Gekleed in een
pyjama of badjas met daar onder een
paar pantoffels zingen de twintig vrouwelijke docenten het nummer uit volle
borst. Terwijl de docenten zich staan
uit te sloven op het podium, zwaaien
en zingen alle kinderen in de zaal
mee. Onder de vrouwelijke deelnemers bevindt zich de directrice van het
Raayland College. “Het is superleuk
om mee te doen aan deze voorstelling”, vertelt directrice Cisca Zweers,
gekleed in een badjas. “Docenten en
leerlingen zien elkaar in een andere
context en dat vind ik belangrijk.”
Volgens Marinda Peeters, docent
handvaardigheid, geeft de voorstelling
een binding tussen scholier en docent.
“Wij als docenten geven ons bloot. Het
geeft een gevoel van saamhorigheid
om net als de leerlingen op te treden”,
aldus Marinda.
Na zes acts, waarvan de ene groep
zenuwachtig en de andere groep vol
zelfvertrouwen optreedt, klinkt het
eind applaus. Vol euforie keren de
basisschoolleerlingen daarna weer
huiswaarts.

Lianne Hoogeveen

Lezing over
hoogbegaafdheid
Adelbert Venray organiseert op maandag 11 maart de zevende lezing
van het seizoen 2018-2019. Dit vindt plaats bij het Odapark in Venray en
start om 20.00 uur. De titel van de voordracht deze avond luidt ‘hoogbegaafdheid bestaat niet’ en wordt verzorgd door Dr. Lianne Hoogeveen.

Ode aan Billy Joel bij
Zaal Zeven Venray
Alexander Broussard brengt op zaterdag 16 maart met zijn vijfkoppige band ‘003’ een ode aan Billy Joel. Dit
vindt plaats bij Zaal Zeven in Venray.

Billy Joel behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en heeft meer dan dertig top tien
hits op zijn naam staan. Zijn repertoire
bestrijkt alle kanten van het pop-spectrum. “Billy (69) treedt nog altijd op,
maar de kans is erg klein dat hij nog

in Nederland gaat optreden. Het werd
dus hoog tijd voor een tribute”, aldus
de organisatie. Alexander Broussard
is in de afgelopen jaren uitgegroeid
tot een veelgevraagd en veelzijdige
artiest. “Met zijn indrukwekkende cv is
hij op zowel grote als kleine podia door

het hele het land een graag geziene
gast”, aldus de organisatie. Met zijn
band ‘003’ bracht hij onder meer al vijf
singles uit. De zaal gaat op zaterdag 16
maart om 20.00 uur open.
Voor meer informatie en tickets
kijk op www.eventree.nl (Foto: Putman)

“Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. Toch is
er geen school meer in Nederland
waar leraren niet worstelen met hun
hoogbegaafde leerlingen en ouders.
Er dient zich nu een nieuwe groep
hoogbegaafden aan, een groep die de
school al lang heeft verlaten, namelijk
volwassenen”, aldus de organisatie.
Lianne Hoogeveen gaat aan de hand
van enkele casussen uit de praktijk en
wetenschappelijke theorieën aandacht besteden aan de achtergrond

en de begeleiding van hoogbegaafde
kinderen, jongeren en volwassenen.
Lianne Hoogeveen is hoofdopleider
van de opleiding tot ‘ECHA-Specialist
in Gifted Education’. Daarnaast is ze
werkzaam als docent Pedagogische
Wetenschappen en Onderwijskunde
bij de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Ze doet samen met collega’s in binnen- en buitenland onderzoek naar hoogbegaafdheid.
Voor meer informatie over de
avond kijk op www.adelbertvenray.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

HEERLEN

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

WWW.SUPERKEUKENS.NL

compleet met koelkast, oven, kookplaat, vaatwasser, afzuigkap,
composiet werkblad, spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

245 x 245 cm

compleet met koelkast, oven, kookplaat, afzuigkap, werkblad,
spoelbak en 5 jaar apparatuurgarantie

Bellmer

185 + 310 cm

Rodez

€ 8499,-

€ 4999,-

