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‘De Schól’
in Heide geopend
In Heide vond op zaterdag 31 maart de opening van het voormalige schoolgebouw plaats. Met de onthulling van een nieuwe naam werd het gebouw, dat sinds dinsdag
20 maart officieel eigendom is van de inwoners van Heide, geopend als het sociale hart van het dorp. (Foto: Rob Beckers) Lees verder op pagina 04

Verplaatsing vanwege omvang

Lintjesfeest in Schouwburg
De inwoners van Venray die koninklijk zijn onderscheiden, worden dit jaar op Koningsdag voor het eerst
niet in het gemeentehuis ontvangen, maar in de Venrayse Schouwburg. De groep werd te groot om het feest
nog verantwoord in de raadszaal door te laten gaan, stelt gemeente Venray.
Elk jaar op Koningsdag ontvangt
de gemeente alle gedecoreerde
inwoners van Venray tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. De groep
lintjesdragers groeit echter gestaag:
tot vorig jaar waren 263 mensen
koninklijk onderscheiden. Dit ‘lintjesjaar’, dat loopt van april tot april,
komen er maximaal 27 bij. Tel daar
het college, de gemeenteraad, voorzitters en secretarissen van dorps- en

wijkraden en enkele prominenten bij
op en er zouden in totaal bijna zeshonderd mensen op de bijeenkomst af
kunnen komen. Hoewel de gemeente
uit ervaring verwacht dat er zo’n
300 tot 350 mensen op de uitnodiging in gaan, blijft de groep te groot.
“De laatste jaren is de organisatie
meer en meer een (logistieke) uitdaging geworden en heeft nu het punt
bereikt waarop het onverantwoord is
om dit nog langer in het gemeente-

huis te organiseren”, aldus het college van B&W. “Dit aantal mensen
mag om redenen van (brand-)veiligheid niet tegelijkertijd aanwezig zijn
in de raadszaal.” De gemeente heeft
daarom besloten uit te wijken naar de
schouwburg.
De afgelopen jaren werden kinderen van onderscheiden mensen
ook al geweerd van de festiviteiten,
om het bezoekersaantal wat te drukken. “Dit stuitte steeds vaker op onbe-

grip”, aldus de gemeente. Nu naar de
schouwburg verhuisd wordt, kunnen
naasten van de gedecoreerden wel
weer meekomen naar het evenement.

Aansluiting
op kindermarkt
De gemeente ziet meer voordelen aan het organiseren van het
lintjesevenement in de schouwburg.
“Dit geeft tevens ruimte en gelegenheid om het programma inhoudelijk
aansprekender te maken”, aldus de
organisatie. Ook is de receptie volgens hen makkelijk vorm te geven

in de foyer en ontstaat een verbinding met de kindermarkt die op
Koningsdag gehouden wordt op het
Schouwburgplein en Henseniusplein.
Volgens de gemeente behoudt
het evenement in de schouwburg
zijn ‘niveau, protocol en cachet’ en
wordt het voor de gemeente niet
veel duurder dan afgelopen jaren
in het gemeentehuis. “Voorop blijft
uiteraard staan dat de tussentijds en
nieuw gedecoreerden de aandacht
krijgen die ze verdienen.” Op dinsdag 8 mei evalueert de burgemeester de ontvangst-nieuwe stijl met het
Oranjecomité.
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Toekomstplannen Smakterbroek
Waterschap Aa en Maas start binnenkort met het maken van toekomstplannen voor Smakterbroek. In het gebied rond Smakt, Holthees,
Geijsteren, Maashees en Vierlingsbeek worden de beken aangepakt en wil
het waterschap ervoor zorgen dat het teveel aan water, bijvoorbeeld door
hevige regenval, beter kan worden opgevangen. Daarvoor zoekt zij de
samenwerking met bewoners en gebruikers van het gebied.
Waterschap Aa en Maas is in
overleg met gemeenten Venray en
Boxmeer, provincies Noord-Brabant
en Limburg, Waterschap Limburg,
natuurbeheerders, landbouworganisaties en Rijkswaterstaat bezig met een
nieuw inrichtingsplan voor het gebied.
Dit plan gaat de komende jaren uitgevoerd worden. In de voorbereidingen
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hiervan gaat zij op zoek naar ruimte
voor water en een goede combinatie
van landbouw, wonen en natuur.

Loobeek
Waterschap Aa en Maas is in het
gebied onder andere al bezig geweest
om de Vierlingsbeekse Molenbeek aan
te pakken, zodat deze haar natuurlijke
kronkelende karakter terug heeft
gekregen en weer is gaan meanderen.
Deze Vierlingsbeekse Molenbeek
is een verlengde van de Limburgse
Loobeek, die langs Venray en door
het Smakterveld stroomt. Deze beek
en de Campagnebeek bij Geijsteren
wil het waterschap ook natuurlijker
inrichten. “Dat zijn werkzaamheden
die Waterschap Aa en Maas sowieso
uit gaat voeren in het gebied”,
legt projectleider Erik Opdam uit.
“Daarnaast willen we ook kijken of we
iets kunnen doen aan de wateroverlast
in Smakterbroek. In juni 2016 is
daar sprake van geweest, toen het
een tijdje heel veel heeft geregend.
Het gebied van Smakt richting
Geijsteren is toen ondergelopen en in
Smakt en Holthees stonden kelders
vol water.” Dat soort buien gaan de
komende tijd vaker vallen, verwacht
het waterschap. “Dat heeft met de
klimaatsverandering te maken. Als we
het gebied de komende tijd toch aan
gaan pakken, dan willen we ook kijken
of het water hier beter de ruimte
kunnen geven en overlast zoveel
mogelijk kunnen voorkomen.”
Ook wil het waterschap gaan
inventariseren welke wensen en
vragen er leven bij de bewoners
en gebruikers van Smakterbroek.
Opdam: “Wat willen zij voor dit
gebied? Vanzelfsprekend willen de
bewoners een droge kelder en de
boeren niet te veel water op hun
land, maar wat speelt er nog meer?”
Al die wensen gaat het waterschap
proberen te vertalen naar één plan
van aanpak. “Natuurlijk snappen we
dat er ook tegenstrijdige belangen
op kunnen treden. Als het gebied
natter gaat worden, dan heeft dat
bijvoorbeeld gevolgen voor de droge
en gevoelige natuur in Geijsteren.
En voor sommige boeren zal kavelruil
noodzakelijk zijn. Je ziet nu al dat de

grond in het beekdal veel te nat is
voor bijvoorbeeld maïs te verbouwen.
Dat gaat niet lang goed.”

Bewoners mogen
meedenken
De eerste inventarisatie van
de wensen van de bewoners en
gebruikers van het gebied vindt plaats
op woensdag 18 april. Tijdens deze
avond worden de onderwerpen in
kleine groepen besproken die volgens
de deelnemers belangrijk zijn.
Opdam: “Of je nu denkt vanuit het

wonen en het werken in het gebied,
vanuit het bezoeken ervan of vanuit
de natuur, alles komt aan bod en is
in te brengen.” Later dit jaar en begin
2019 volgen nog twee bijeenkomsten.
“Die gaan meer over hoe we de in de
eerste bijeenkomst gestelde wensen
kunnen gaan uitvoeren.” Uiteindelijk
wil het waterschap in de tweede
helft van 2019 een definitief plan op
tafel hebben. De uitvoering hiervan
zal naar verwachting in 2020 en 2021
plaatsvinden.
Geïnteresseerden kunnen
zich aanmelden voor de eerste

bijeenkomst van het waterschap op
18 april via eopdam@aaenmaas.nl
Zij horen daarna de precieze locatie en
het tijdstip van de bijeenkomst.
Smakterbroek is een heel divers
gebied. De naam is afkomstig van
‘het broek’, wat een laag gelegen
nat gebied met opwellend grondwater betekent. Aan de westkant
van Smakterbroek stroomt de onbedijkte Maas en aan de oostkant loopt
de Vierlingsbeekse Molenbeek door
een oude meander van de Maas.
Daartussenin ligt het terrassenlandschap.

Ike Busser geeft Trendsportal-bakfiets weg
Ike Busser, wethouder van gemeente Venray en voorzitter van Trendsportal, maakte maandag 2 april de winnaar van de bakfietsenactie van
Trendsportal bekend. Bianca uit Beesel was de gelukkige winnaar.
Er gingen afgelopen tijd
honderden inwoners uit NoordLimburg met Trendsportal in gesprek
over de snelle veranderingen
in mobiliteit. Met al deze
gesprekken wil Trendsportal tot één
mobiliteitsvisie komen die bijdraagt
aan een slimme, duurzame en
veilige mobiliteit in Noord-Limburg
voor nu en de toekomst.
Het afgelopen jaar heeft de

elektrische bakfiets door de acht
gemeenten van Noord-Limburg
gereisd en konden inwoners hun
visie delen op mobiliteit in de
toekomst. Verschillende inzendingen
kwamen voorbij; van vliegen met
drones tot deelauto’s die Openbaar
Vervoer (op den duur) vervangen.
Ike Busser: “Naar verwachting
krijgt de elektrische (bak)fiets een
steeds grotere rol in het verkeer.

Dit betekent dat wegen en regels hier
ook op aangepast moeten worden,
zodat dit duurzame vervoersmiddel
de ruimte krijgt. Dit is één van de
zaken waar Trendsportal zich mee
bezig houdt.”
Trendsportal, een initiatief
van de acht gemeenten in NoordLimburg, daagt professionals en
inwoners van Noord-Limburg uit
om mee te denken en mee te doen

in de visievorming van slimme
Mobiliteit voor morgen. Één van de
projecten die zij mede faciliteert
is de nieuwe Rijopleiding op Maat,
een vernieuwde aanpak om het
aantal verkeersslachtoffers onder
jonge automobilisten terug te
dringen, dat inmiddels landelijk
succes heeft. Daarnaast start ze
binnenkort met een pilot voor
deelvervoer in Noord-Limburg.
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Raadsleden
beëdigd
Tijdens de eerste
raadsvergadering van nieuwe
raadsperiode werden alle leden van
de nieuwe gemeenteraad
geïnaugureerd. “Een belangrijk
moment”, aldus burgemeester Hans
Gilissen. “Niet alleen de ‘echte’
nieuwe leden worden geïnaugureerd,
maar alle raadsleden. Van u wordt
verwacht dat in deze zaal onder uw
gezag besluiten worden genomen.
Het is niet altijd gemakkelijk, het zijn
van raadslid. Besluiten zijn niet altijd
eenvoudig, maar het wordt toch van
u gevraagd. Sterker nog: dat wordt
van u verlangd. Zonder besluiten kan
de gemeente niet worden bestuurd.”
Alle raadsleden deden de belofte of
de eed naar eer en geweten hun
rechten en plichten als lid van de
raad te zullen vervullen.

Vijftig jaar jeugdsoos Vredepeel

‘Voor een klein dorp zijn jubilea extra leuk’
De jeugdsoos van Vredepeel bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat laat het bestuur van de soos niet onopgemerkt voorbij gaan en 2018 staat daarom in
het teken van het jubileum.

er iets is voor de jongeren uit het
dorp. Van den Heuvel: “Zo houden
ze toch binding met Vredepeel.
Zeker nu er geen basisschool meer
is in het dorp, is de jeugdsoos een
manier voor de jongeren om toch met
elkaar in contact te blijven.” Daar zit
volgens het bestuur de kracht van de
soos: het is een ontmoetingsplaats.
Van Bakel: “En we hebben heel veel
vrijwilligers, die bijna allemaal zelf ook
lid zijn geweest. Daardoor kunnen we
de taken goed verdelen en heb je als
vrijwilliger niet veel verplichtingen.”

Speciale
jubileumeditie

Leden en vrijwilligers van de jeugdsoos bereiden zich voor op de jaarlijkse paasbrunch
De Vredepeelse jeugdsoos werd in
1968 opgericht als een vereniging die
ervoor moest zorgen dat de jeugd van
Vredepeel samen kon komen. Vooral
in de wintermaanden was er voor de
jongeren weinig te doen. De leden van
de toenmalige Cultuurcommissie (nu
de dorpsraad) bogen zich over de zaak
en in oktober 1968 begonnen de eerste ontspanningsavonden voor jeugd

met een leeftijd tussen de 12 en de
16 jaar. Nu, vijftig jaar later, worden
er nog steeds tweewekelijks activiteiten georganiseerd, die goed worden
bezocht door de leden.

Tijdmachine
Anke van den Heuvel vertelt:
“Momenteel hebben we negen
leden tussen de 12 en de 18 jaar.

Iedere twee weken zijn er
activiteiten. Zo hebben we jaarlijks
een paasbrunch, organiseren we
een dropping en hebben we laatst
bijvoorbeeld gebowld.” Naast deze
activiteiten is de jeugdsoos sinds
1976 verantwoordelijk voor het
jeugdcarnaval in Vredepeel.
“We hebben een eigen jeugdprins
of -prinses en soms ook een nar

HORTENSIA’S
(heel veel soorten)
RHODO, CAMELIA, VIBURNUM
e.a. heesters (ook op stam), laurier,
taxus, beuken, buxusvervangers, vaste
planten bodembedekkers meer info:

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

of bel: 06-40327108 Open za. van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldensweg (naast 13a) Maasbree

en een vorst. Ook doen we ieder
jaar mee met de zittingsavond.”
Bestuurslid Anouk van Bakel vult
aan: “Dit jaar had ons toneelstuk het
thema ‘tijdmachine’, gelinkt aan ons
jubileumjaar.”
Een jeugdsoos onderhouden in
een klein dorp als Vredepeel lijkt een
lastige taak. Toch is het volgens het
bestuur van de soos belangrijk dat

Dat de soos nog leeft in het dorp
is onder andere zichtbaar tijdens de
jaarlijkse kienavond. “Daar is iedereen
welkom en deze wordt meestal erg
goed bezocht”, vertelt Van den Heuvel.
Dit jaar vindt het kienen plaats op
vrijdag 13 april, met een speciale
jubileumeditie. Ook organiseert de
jeugdsoos op zaterdag 9 juni een
reünie met een feestavond ter ere van
het vijftigjarig jubileum.
Van Bakel: “De meeste inwoners
zijn zelf ook lid geweest.” Van den
Heuvel voegt toe: “Voor een klein
dorp als Vredepeel zijn dit soort
jubilea extra leuk. Het is toch knap dat
we de jeugd nog altijd iets kunnen
bieden hier.”
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Monumentale verhalen
6/14

St. Jozefkapel Smakt

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

Aan de doorgaande
weg in Smakt, links van de
Rectoraatskerk, vind je de Sint
Jozefkapel. Deze kapel is gebouwd
in 1699. De overeenkomst voor de
bouw werd op 7 oktober getekend
op kasteel Macken door Johan
Albert Bouwens van der Boye,
baron van Neeryssche en heer
van Venray en Mathias Roebroeck,
pastoor-deken van Venray.

De belangrijkste reden voor de bouw
was de grote afstand tussen Smakt en
de Parochiekerk in Venray. Als er een
eigen kapel zou komen, konden inwoners ook de vroegmis bijwonen.
Bouwens van der Boye bezat het
huis en de heerlijkheid Macken, gelegen tussen Smakt en Vierlingsbeek.
In de kapel in Smakt herinnert een
steen nog aan dit kasteel. Na de sloop
in 1806 werd namelijk een steen

bewaard met het alliantiewapen van
de heer van Macken en zijn vrouw
Maria Antoinetta Raba, baronesse van
Gelder. De steen werd in 1952 tegen
de kapelmuur geplaatst. Toen de kapel
in 1983 gerestaureerd werd, is de
wapensteen ingemetseld in de muur
tussen de kapel en de rectorswoning.
De kapel is een eenvoudig gebouw
van baksteel met een kleine open
klokkenspits op het dak. Het oudste

gedeelte dateert uit 1699. In 1864
werd de kapel vergroot aan de voorzijde, waardoor deze ongeveer
13 meter lang werd. In 1862 liet rector
J. Heynen een rectoraatswoning bouwen. Deze kwam aan de noordzijde
van de kapel te liggen. Aan de zuidkant verscheen in 1886 een nieuwe
kapel in neogotische stijl van architect
Johan Kayser uit Venlo. De oude kapel
werd hierna bidkapel en de nieuwe
kerk diende voortaan als rectoraatkerk.
Smakt is de enige bedevaartsplaats van St. Jozef in Nederland.
Sint Jozef wordt behalve als patroon
voor een zalige dood en van het christelijk huisgezin ook aangeroepen als
patroon van een zalige of gelukkige
levensstaat. De Jozefvereniging heeft
zich in de loop van de achttiende
eeuw meer ontwikkeld, waardoor
de kapel sinds die tijd steeds meer
bedevaartgangers aantrok. Pas in
1887 werd Smakt een echt belangrijk bedevaartsoord. Dit zou het werk
geweest zijn van rector Franciscus
Cremers (1854-1930), die in 1880 naar
Smakt kwam. Ook lag Smakt sinds
de komst van de spoorlijn VenloNijmegen niet meer zo geïsoleerd,
want bedevaarders konden vanaf
station Vierlingsbeek in 30 minuten
naar de kapel komen. In 1910 werd
daarom het Pelgrimshuis gebouwd,
een café-winkel met woonhuis waar
de bedevaartgangers terecht konden.
In 1933 werd de kerk vergroot en in
1936 verrees er een nieuwe rectoraatwoning tussen de St. Jozefkapel en de
St. Jozefkerk. De oude woning werd
gesloopt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
raakte de kapel beschadigd tijdens
de slag om Overloon. Na de oorlog werd er een klooster achter de
rectoraatwoning en kerk gebouwd
en werd de kapel gerestaureerd.
De St. Jozefkerk werd slechts provisorisch gerestaureerd en moest in
1969 plaatsmaken voor een nieuw
kerkgebouw, naar ontwerp van
J.J. Franchamps uit Kerkrade. Ook het
Pelgrimshuis onderging een verandering en werd in de jaren 80 en 90
verbouwd en uitgebreid tot caférestaurant.
Vroeger zou de kapel een
reliek van Jozef in haar bezit gehad
hebben, mogelijk afkomstig uit
de reliekenverzameling van de
St. Petrusbandenkerk in Venray.
Deze kerk kreeg in 1828 en 1839
twee stukjes van de mantel van de
heilige Jozef. In 1999 was de relikwie echter niet meer aanwezig.
Tegenwoordig is Smakt
nog steeds een bedevaartsoord. “Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid
van een kleine bedevaartplaats
tot een oord van gebed en verering van St. Jozef”, aldus stichting
Restauratie en Onderhoud St. Jozef
kapel te Smakt. Op 19 maart wordt
nog altijd de feestdag van St. Jozef
gevierd. Dan trekken duizenden
mensen naar de kapel. Hier wordt
St. Jozef vereerd als patroon van
een gelukkige levensstaat.
Bronnen: Meertens Instituut (Paul van
Meegeren) en www.stjozefkapelsmakt.nl
(Foto: Rob Beckers)

Vervolg voopagina

‘De Schól’ in Heide geopend

Basisschool De Hei moest in 2011
noodgedwongen sluiten vanwege
een tekort aan leerlingen. In het dorp
ontstond de vraag wat er met het
gebouw moest gebeuren. In samenspraak met de gemeente werd het
gebouw verhuurd aan een zorgondernemer en de kleuterschool werd

‘De Hedse Huuskamer’. Eind 2014 werd
de Dorpscoöperatie Heide opgericht,
met als eerste doel om het schoolgebouw voor het dorp te verwerven.
Op 1 januari 2017 eindigde het contract met de huurder en kregen de
inwoners van Heide het gebouw alvast
in bruikleen.

Kinderopvangorganisatie
‘Wauw, speciaal voor jou’ werd huurder van enkele lokalen. Ook bakkerij Van Gassel vestigde zich in het
voormalige schoolgebouw. In mei
2017 ging er een lunchroom open en
werd de basisschool weer een sociale ontmoetingsplaats voor de inwo-

ners van Heide. Ondertussen werd de
overeenkomst voor de overdracht van
het gebouw aan de inwoners steeds
verder uitgewerkt. Op 20 maart van
dit jaar werd die overdracht definitief.
De mensen van Heide zijn nu de eigenaar van het schoolgebouw.
Dit werd op zaterdag 31 maart
feestelijk gevierd. Het was druk
rondom de voormalige basisschool.
Vele inwoners hadden zich verzameld
om niets van de opening te missen.
Om 15.00 uur werd begonnen met
het officiële gedeelte. Leon Janssen
en Ruud Michels van de dorpscoöperatie gaven in hun toespraken aan
ontzettend blij te zijn met deze stap.
“Een historisch, feestelijk moment,
waar heel veel mensen aan mee hebben gewerkt”, aldus Janssen. Michels
vulde hier op aan: “We doen dit met
z’n allen voor het dorp, om Heide leefbaar te houden.”
Ook burgemeester Hans Gilissen
was aanwezig bij de overdracht. Hij feliciteerde de inwoners van Heide met de
overdracht en sprak ook zijn waardering voor hun inzet uit. “Complimenten
aan het dorp. De mensen voelen zich
hier duidelijk verantwoordelijk voor

hun dorp en dat is nodig om zoiets te
bereiken. Dat Heide een voorbeeld mag
zijn voor heel Nederland.”
Samen met een paar inwoners
maakte burgemeester Gilissen daarna
de naam van het schoolgebouw
bekend. Mevrouw Mien MuijsersGielens vertegenwoordigde de oudste inwoners van Heide. De kinderen
Sjoerd Spee en Puk Jansen waren erbij
als afgevaardigden van de jongste
generatie. Samen hielpen zij de burgemeester om het doek te verwijderen van het nieuwe naambord voor
het pand. De nieuwe naam was eerder
door geheime verkiezingen bepaald
en werd heel toepasselijk ‘De Schól’.
De inwoners van Heide proostten
op de nieuwe functie van de basisschool: een sociale ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. De rest
van de middag was een feestelijk
samenzijn, met muziek van Harmonie
St. Catharina van Leunen, Veulen en
Heide. Ook waren er hapjes van de
nieuwe lunchkaart, die ook werd
gepresenteerd. De Schól is voor iedereen geopend van woensdag tot en
met zaterdag, van 10.00 tot 16.00 uur,
en op afspraak. (Foto: Rob Beckers)
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Buitengewoon verhuisd

Schoolgebouw Geijsteren
weer naar gemeente
Gemeente Venray is weer tijdelijk eigenaar van het schoolgebouw in Geijsteren. Na de sluiting van de basisschool in het dorp had Onderwijsgroep Buitengewoon sinds 2014 een nevenvestiging voor speciaal onderwijs in
het gebouw. Nu Buitengewoon verhuist naar Venray, is het gebouw weer in handen van de gemeente. Zij wil het
pand uiteindelijk weer overgeven aan een Geijsterse stichting die er woningen in wil realiseren.
Onderwijsgroep Buitengewoon
is ingetrokken bij speciaal onderwijs
Focus in Venray. De twee onderwijsinstellingen hebben het voornemen
om samen te gaan met twee basisscholen onder één dak op de locatie van de basisschool De Keg en
Coninxhof, onder de noemer van
Talentencampus. In aanloop hiernaartoe hebben de twee scholen
besloten alvast intensiever te gaan
samenwerken en ‘samen te gaan
wonen’ in het gebouw van Focus.
Buitengewoon heeft daarom het
schoolgebouw in Geijsteren niet
meer nodig. Gemeente Venray

gaat de onderwijsbestemming van
deze school daarom veranderen
naar een maatschappelijke accommodatie.

Geschatte kosten:
15.000 euro per jaar
Nu de school in handen is van
de gemeente, komen ook de onderhoudslasten voor haar rekening,
tot het eigendom weer overgaat
in andere handen. De kosten voor
het onderhoud worden geschat op
15.000 euro per jaar. Omdat hier in
de begroting van gemeente Venray

geen rekening mee is gehouden,
worden de kosten betaald uit het
potje voor onvoorziene kosten.
Plannen voor een nieuwe
bestemming voor het schoolgebouw zijn al in de maak. Vanuit het
dorp is een aanvraag ingediend om
het pand te kopen en er woningen
in te realiseren. Een werkgroep uit
Geijsteren wil graag vijf woningen en
een gemeenschappelijke ruimte creëren in het pand. De woningen zijn
met name bedoeld voor de senioren
in Geijsteren. In Castenray wordt een
soortgelijk voorstel voor het voormalige schoolgebouw uitgewerkt.

Stichting Het Vergeten Kind

Groep 6 van EigenWijs
voert actie
Groep 6 van basisschool EigenWijs in Oirlo is bezig met een inzamelingsactie voor stichting Het Vergeten Kind.
Door individueel en in groepjes op allerlei manieren geld in te zamelen, proberen de kinderen een zo hoog
mogelijk bedrag bij elkaar te sparen voor dit goede doel.

Gelderkoel blijft
voorlopig in functie
Met de opening van De Schól heeft Heide er naast gemeenschapshuis De Gelderkoel nu een tweede dorpsgebouw bij. Ondanks dat
De Schól en De Gelderkoel gedeeltelijk dezelfde functie hebben, blijven
ze voorlopig naast elkaar bestaan.
De Schól in Heide werd op zaterdag 31 maart geopend. De Schól zit
gevestigd in het voormalige basisschoolgebouw en het is de bedoeling
dat het de huiskamer van Heide wordt.
In het gebouw zitten onder andere
een kinderopvang en een lunchroom,
waarmee De Schól dus een sociale
ontmoetingsplek is voor de inwoners van Heide. Naast De Schól heeft
Heide echter al gemeenschapshuis
De Gelderkoel, waar bijvoorbeeld carnaval wordt gevierd en verschillende
verenigingen hun activiteiten organiseren. Carla Schreurs van de dorpscoöperatie Heide geeft aan het niet ideaal
te vinden om het gemeenschapsleven
van Heide op twee plaatsen in het
dorp te hebben zitten. Nu De Schól
is geopend, neemt het voormalige
schoolgebouw de functie van dorpshuiskamer en sociale ontmoetingsplek

over. “De Gelderkoel ligt niet meer in
het centrum, terwijl De Schól in het
hart van Heide ligt. Het is echt een sociaal punt.” Toch blijft De Gelderkoel ook
na de opening van De Schól bestaan.
Schreurs: “De Schól heeft immers
geen grote zaal, dus dingen als carnaval en grote vergaderingen blijven in
De Gelderkoel plaatsvinden.” Voorlopig
moet De Gelderkoel dan ook in functie blijven. “Verenigingen die meer
ruimte nodig hebben, blijven daar
gewoon hun activiteiten houden. Het
volksdansen bijvoorbeeld, daarvoor is
in De Schól gewoon geen ruimte.” Hoe
de toekomst van het gemeenschapshuis er uit gaat zien is nog onduidelijk.
“Het zou natuurlijk kunnen dat De Schól
op den duur uit gaat breiden, zodat
we alles hierheen verplaatsen. Of De
Gelderkoel ook dan in functie blijft, is
nog onzeker.” (Foto: Rob Beckers)

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

Ons plan-team zoekt een

COLLEGA m/v
Het begon allemaal met de bankquiz van Rabobank, waar groep 6 van
EigenWijs aan meedeed. “Daarvoor
heeft de groep informatie gekregen
over geld- en bankzaken”, vertelt lerares Janneke Hendriks. “Het ging onder
andere over sparen en daarbij werd
op een gegeven moment het sparen
voor een goed doel geopperd. Met de
klas hebben we gekeken hoe we het
best geld konden verzamelen en is er
een doel gekozen. Daarvoor zijn we nu
met z’n allen aan het sparen.”
Het goede doel werd stichting
Het Vergeten Kind, een stichting die
zich inzet voor kinderen uit gezinnen met meervoudige problematiek.

“De klas wilde iets doen voor ouderen
of voor kinderen. Omdat ze zelf ook
nog kinderen zijn, was dat de meest
logische groep. Dit doel kwam vanuit
één van de ouders en zet zich in voor
kinderen in Nederland die het moeilijker hebben en bijvoorbeeld te maken
hebben met armoede. Zo zijn er kinderen die geen uitjes kunnen maken of
geen eigen fiets hebben. We hebben
het met de klas overlegd en dit was
een doel waar we allemaal het meest
achter stonden.”
In Oirlo en Castenray werd de actie
bekendgemaakt. Inmiddels voeren de
kinderen van groep 6 volop actie en
verzamelen ze op allerlei manieren

geld. “Iedereen draagt zijn steentje
bij,” vertelt Janneke. “Er worden flessen opgehaald voor statiegeld, klusjes
gedaan in ruil voor geld en we hebben
zelfs een eigen marktplaats opgestart.
Daar verkopen de kinderen spulletjes die ze zelf niet meer nodig hebben.” Janneke voegt toe: “Daarmee
verzamelen we niet alleen geld, maar
leren de kinderen ook van alles over
handel.” De actie van groep 6 van
EigenWijs loopt tot vrijdag 6 april.
Dan wordt ook het eindbedrag vastgesteld. Janneke zegt trots: “We hebben
al wel wat globale tellingen gedaan
en gaan er vanuit dat we de 200 euro
zeker wel halen.”

Van deze persoon verwachten wij een flexibele werkhouding, affiniteit met
agrarische producten en reststromen en het kunnen werken in teamverband.
De werkzaamheden bestaan uit het aansturen van agrarische bulkstromen en
reststromen, het verzorgen van de administratieve afwikkeling en het onderhouden van de contacten met onze klanten en chauffeurs.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marleen van Leendert,
077-3209700

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst
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Infoavond plannen
centrum
Een eerste plan voor het centrum van Venray ligt ter inzage.
Gemeente Venray organiseert daarom op maandag 9 april om 19.30 uur
een informatieavond in het gemeentehuis over de plannen.

Geïnteresseerden worden bijgepraat over de plannen rondom
het centrum en de laatste stand
van zaken rondom het bestemmingsplan. De gemeente moet het
bestemmingsplan van het centrum
elke tien jaar ‘up to date’ maken.
Ditmaal wil ze het ook aan laten
sluiten bij de nieuwste beleidsdocumenten, waaronder Centrumvisie
Venray.
In de Centrumvisie staat onder
andere dat men het kernwinkel-

gebied compacter wil maken.
In het nieuwe bestemmingsplan
staat precies welk gebied dat is.
Het gebied daar omheen krijgt
een meer gemengde bestemming,
waarbij bestemmingsomschrijvingen verruimd worden om alternatief
gebruik te stimuleren, zoals maatschappelijke en culturele functies,
wonen, ambacht of lichte bedrijvigheid en vrijetijdsbesteding.
Aanmelden voor de informatieavond kan via hans.klerks@venray.nl

Print & Sign in Venray

Betalen met pin, creditcard of contactloos

Geen contant geld meer
in bussen Arriva
Een buskaartje met contant geld betalen kan sinds zondag 1 april niet meer in Limburg.
Vervoersmaatschappij Arriva besloot hiertoe om het openbaar vervoer naar eigen zeggen veiliger en makkelijker
te maken na een reeks overvallen in Brabant. Arriva is de belangrijkste busvervoerder in gemeente Venray.

Voorheen konden kaartjes in de
bus met contant geld worden afgerekend. Al sinds er in 2016 meerdere
overvallen werden gepleegd op bussen in Brabant, besloot Arriva maatregelen te nemen om de hoeveelheid
contant geld in de bus te verminderen.

Daarom startte de vervoersmaatschappij, die het openbaar vervoer sinds
december 2016 ook in Limburg regelt,
met het project ‘Veilig op weg naar
cashloos betalen in onze voertuigen’.
Alle bussen beschikken volgens
Arriva nu over een nieuw betaalsys-

teem waarmee vervoersbewijzen
met pin, creditcard of contactloos kunnen worden afgerekend.
Daarnaast blijft het mogelijk met
ov-chipkaart, online aangeschaft
e-ticket of kaartje uit de voorverkoop
te reizen.

Mini-opvanghuis
voor daklozen in Venray
Gemeente Venray gaat dit jaar samen met de zeven andere Noord-Limburgse gemeenten aan de slag met
een nieuwe aanpak voor maatschappelijke opvang voor daklozen. Waar eerst alle opvanglocaties voor
daklozen in Venlo gevestigd waren, komt er nu één kleinschalige tijdelijke opvanglocatie voor drie personen
in Venray.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

HAN-MARK
ARENDSE

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Band gezocht voor repetitieruimte
Wij zoeken een derde band om onze
repetitieruimte in Helden mee te
delen. 06 42 01 37 99

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Verloren: sleutelbos.
Op Tweede Paasdag op
het Henseniusplein Venray.
Met spidermansleutelhanger. Heb jij
‘m gevonden? 06 82 13 77 29.
Knuffel gevonden op plein Leunen.
Teddybeer met lintje. Eigenaar mag
zich melden bij 06 82 40 23 02.

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

Gemeente Venlo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor het
organiseren van maatschappelijke
opvang en beschermd wonen voor
regio Noord- en Midden-Limburg.
Vanaf 2020 wordt iedere gemeente
zelf verantwoordelijk voor de opvang
van haar eigen inwoners. De NoordLimburgse gemeenten tekenden
onlangs een samenwerkingsconvenant voor een nieuwe aanpak op
het gebied van maatschappelijke
opvang.
Inwoners die geen dak boven
hun hoofd hebben, kunnen zich
vanaf 1 april melden bij één van de
zorgaanbieders Vincent van Gogh,
Rendiz, Moveoo, Leger des Heils of
Zelfregiecentrum Venlo. Zij gaan de
daklozen helpen met hun vragen
over bijvoorbeeld psychiatrische
zorg, verslaving, verstandelijke
beperkingen, of relationele of
financiële vragen. Dakloze inwoners
worden daarnaast niet meer centraal
op één locatie opgevangen in Venlo,
maar er wordt ingezet op opvang zo
dicht mogelijk bij de oorspronkelijke

thuissituatie. Wethouder Anne Thielen
(CDA): “Dat betekent dat we voor
maximaal drie maanden ‘grijs wonen’
toestaan. Dat houdt in dat daklozen
tijdelijk onder begeleiding bij vrienden
of familie mogen inwonen, zonder
dat iemand van hen zijn uitkering
verliest.”
Voor daklozen die de mogelijkheid niet hebben om bij bekenden in
huis onderdak te vinden, worden vijf
zogenaamde trajecthuizen ingesteld.
Vier van deze kleinschalige opvanglocaties komen in Venlo te liggen en
één in Venray. Waar in Venray dit
trajecthuis komt te liggen, is nog niet
duidelijk. Dat is afhankelijk van het
aanbod van woningcorporatie Wonen
Limburg. Wethouder Thielen: “Het is
moeilijk te zeggen hoeveel dak- en
thuislozen precies hier in Venray
leven, want dat aantal kan iedere dag
veranderen. Toch werd geschat dat er
in Venray ook behoefte was aan zo’n
trajecthuis.”
In de trajecthuizen wonen de daklozen voor maximaal drie maanden.
Daarbij worden ze begeleid door de

deelnemende zorginstellingen en
leren ze zelfstandig wonen. Daarna is
de bedoeling dat ze doorstromen
naar een zelfstandige woning, een
vaste plek bij vrienden of familie of
misschien blijkt dat ze beter op hun
plaats zijn in één van de instellingen.
“Het doel van deze nieuwe
aanpak is dat de daklozen dichter
bij hun eigen leefomgeving
opgevangen worden. Dan zijn
ze ook dichter bij hun sociale
netwerk”, aldus de wethouder.
Voor personen die vanwege
persoonlijke problemen niet
terecht kunnen in één van de vijf
trajecthuizen, blijven er vijf bedden
beschikbaar bij het Domus-huis
in Venlo van het Leger des Heils.
De huidige nachtopvang in Venlo
sluit per 1 juli. Op dit moment
maken er per jaar gemiddeld negen
personen uit Venray gebruik van de
nachtopvang in Venlo.
De nieuwe afspraken worden
halfjaarlijks geëvalueerd door de
samenwerkende partijen en de
betrokken gemeenten.
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Man overleden
na bedrijfsongeval
Een man is donderdag 29 maart om het leven gekomen bij een
bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Veerweg in Blitterswijck.
Het slachtoffer raakte volgens de hulpdiensten bekneld bij een heftruck.
Hulpdiensten werden rond
10.40 uur opgeroepen voor een
bedrijfsongeval aan de Veerweg in
Blitterswijck. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar werd
afgezegd toen bekend werd dat het
slachtoffer ter plekke was overleden.
Vermoedelijk is hij bij de heftruck
bekneld geraakt. Volgens de politie

was het niet zo dat de persoon onder
een heftruck terechtkwam, in tegenstelling tot berichten die vlak na het
ongeval naar buiten kwamen. De heftruck is niet omgevallen, aldus de
politie. Hoe het ongeluk heeft kunnen
gebeuren, is onbekend. De Inspectie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
onderzoekt het voorval.

DRO zoekt alternatief
bestuur
Het dorpsradenoverleg Venray kampt met weinig animo voor de
invulling van het dagelijks bestuur. Nu een aantal bestuursleden in
maart haar taken heeft neergelegd, spreekt ze over een andere invulling van de bestuurstaken.

HALLO in Dubai
Sportmaatjes Wilma Kallen en Ans Kleuskens uit Horst en Marly Steeghs uit Castenray gingen
samen een weekje naar Dubai. Daar bezochten zij ook de hoogste toren van de wereld, de Burj
Khalifa. “Geweldig om op deze hoogte de HALLO te lezen”, aldus de drie.
Ook uw vakantie in HALLO? Mail dan een foto op locatie mét ons nieuwsblad naar redactie@hallo-venray.nl

Bronzen waarderingspenning voor Lyanne
Wijnhoven-van Nuenen
Lyanne Wijnhoven-van Nuenen heeft zaterdag 31 maart de Bronzen Waarderingspenning van gemeente
Venray gekregen. Zij kreeg de penning uit handen van burgemeester Hans Gilissen voor 25 jaar vrijwilligerswerk,
dat ze deed in eetcafé Het Onderonsje in Venray.

In eetcafé Het Onderonsje verzorgen vrijwilligers twee keer per maand
een warme maaltijd voor inwoners
van Venray met een lichte verstandelijke beperking. Het eetcafé is gevestigd in De Reden in de Langstraat.
Doel van de bijeenkomsten is om
deze groep een onbezorgde middag aan te bieden waarin het onderlinge contact gestimuleerd wordt en
voorkomen wordt dat de personen in

een sociaal isolement raken. Lyanne
Wijnhoven-van Nuenen is ruim achttien jaar de spil en drijvende kracht
achter de groep vrijwilligers, aldus
burgemeester Hans Gilissen. “Ze haalt
alle benodigdheden in huis, ze stelt
de menu’s samen en heeft de betreffende middagen een luisterend oor
voor een ieder. Vele vrije uren heeft
zij hier belangeloos aan gespendeerd.
Zelfs de verjaardagen van de cliën-

ten laat zij niet onopgemerkt voorbij
gaan.” Lyanne wordt door haar groep
omschreven als een onbaatzuchtig
persoon die zich met hart en ziel inzet
voor deze doelgroep. Reden genoeg
voor burgemeester en wethouders om
haar de Bronzen Waarderingspenning
van de gemeente Venray toe te kennen. Burgemeester Hans Gilissen
was in De Reden voor de uitreiking.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

Tijdens de DRO-vergadering van
maandag 9 april wordt een voorstel besproken waarin vaste taken
verdeeld worden over commissies
en de functies van het dagelijks
bestuur worden benoemd. Zo wordt
de werkdruk verdeeld. Tijdens ver-

gaderingen worden dan taken en
acties toegewezen aan commissies
of leden. Ze hoopt daarom wel dat
alle dorpsraden met twee leden per
dorp aanwezig zijn tijdens vergaderingen. De opkomst liet de afgelopen
periode soms te wensen over.

08

nieuws

05
04

Plannen voor nieuwe biologische kippenboerderij in Castenray

‘Mijn meiden behandelen als prinsesjes’
Kippenboer Eric Thielen uit Castenray besloot zo’n twee jaar geleden het roer om te gooien. Geen vierde stal
erbij voor zijn pluimveebedrijf, maar een geheel nieuwe uitdaging: Lamberdina’s Hoeve. Een duurzame en
biologische kippenstal, waar zijn 39.500 ‘meiden’ vrij rond mogen lopen. Hij werkte de afgelopen jaar hard met
gemeente Venray en specialisten om de plannen rond te krijgen. Op vrijdagavond 30 maart presenteerde hij zijn
droom aan de inwoners van Castenray en Oirlo.

Om het verhaal achter de plannen voor biologische kippenstal
Lamberdina’s Hoeve te begrijpen,

is de geschiedenis van de familie
Thielen heel belangrijk, stelt Eric. Hij is
de derde generatie Thielen die kip-

pen houdt. Willem en Lamberdina,
zijn opa en oma, vormden de eerste.
Zij bouwden hun boerderij in 1923 in

Castenray, op de plek waar Eric nu zijn
plannen aan de buurt presenteert.
“Op die boerderij hadden ze zo’n 350
kippen tussen de fruitbomen lopen”,
legt Thielen uit. “Na het overlijden van
Lamberdina en Willem, nam hun zoon
Jan het bedrijf in 1958 over. Hij was
toen 29 jaar oud.” Jan transformeerde
het bedrijf, zoals zovelen met hem
in die tijd, tot intensieve veehouderij
met legbatterijen. “Kleine familieboerderijen moesten plaatsmaken voor
grootschalige en rationeel gerunde
bedrijven. In die tijd moest je wel
snel en veel produceren”, legt Eric uit.
Net als zijn vader, was Eric 29 jaar oud
toen hij het bedrijf van zijn overleden vader overnam. Ook hij komt voor
een keuze te staan en verandert het
familiebedrijf in 1995 in een moderne
pluimveehouderij met volièrehuisvesting waar kippen los kunnen rondlopen.
Eric: “Maar toen ik een paar jaar
geleden 50 werd, ging ik nadenken. Wat wilde ik nu eigenlijk? ‘Eric’,
dacht ik, ‘Je wilt niet nog meer kippen, je wilt wat anders doen. Dat wat
je opa vroeger al deed, maar dan
met de technieken van nu.’ Dat was
wat ik wilde: terug naar de pure passie voor kippen. Van mijn vader had
ik al geleerd dat ik mijn ‘meisjes’
goed moest vertroetelen. ‘Je moet ze
behandelen als prinsesjes’, zei mijn
vader. En dat had hij weer van opa
Willem geleerd. Anders krijg je geen
eieren.”
Thielen wil daarom een nieuw
biologisch en duurzaam pluimveebedrijf beginnen met 39.500 legkippen aan de Wusterweg in Castenray.
Lamberdina’s Hoeve, vernoemd
naar zijn oma. Biologisch betekent
onder andere dat de legkippen vrij
rond mogen lopen, binnen en buiten en dat ze biologisch voer krijgen. Eric: “Ik wil goed zorgen voor de
meisjes. Ze moeten de ruimte heb-

ben en krijgen zoveel mogelijk vrijheid. Op Lamberdina’s Hoeve staat de
behoefte van de kip centraal. Ik wil
een ei produceren dat onder de beste
omstandigheden door de kip wordt
gelegd.” Kleinschaligheid is geen
synoniem voor duurzaamheid, stelt
hij. “Als je op grotere schaal produceert, zoals ik wil gaan doen, kun je
veel efficiënter investeren in duurzaamheid.”
Behalve goede zorg voor de kippen, wil Thielen met zijn nieuwe kippenbedrijf ook goed zorgen voor de
omgeving van het bedrijf. “Ik wil de
overlast van geur- en fijnstof voor de
omgeving zoveel mogelijk terugdringen en aan alle normen voldoen.”
Eén van de manieren waarop dat
wordt gedaan, is door het plaatsen
van een warmtewisselaar. Deze regelt
de instroom van de lucht in de stallen,
maar zorgt er ook voor dat 80 procent
van de fijnstof die binnenin de stal
geproduceerd wordt, niet naar buiten
gaat. Ook zorgt die warmtewisselaar
ervoor dat de uitwerpselen van de
kippen zo snel mogelijk worden ingedroogd, waardoor er minder ammoniak vrijkomt.
Het plan voor Lamberdina’s Hoeve
ligt vanaf deze week ter inzage bij
gemeente Venray. Thielen maakte
eerder gemeente Venray en provincie
Limburg al enthousiast over zijn droom,
maar ook de buurt lijkt hij met zijn presentatie deze vrijdagavond overtuigd
te hebben, te oordelen aan het uitvoerige applaus achteraf. “Ik vind het heel
spannend om met iedereen te delen”,
vertelt hij. “Maar ik sta hier gelukkig
met mijn vader op de ene schouder,
mijn opa op de andere en Lamberdina
kijkt vanuit de hemel toe.”
Eric Thielen hoopt begin
november, als alles goed gaat, zijn
nieuwe pluimveebedrijf te kunnen
openen.

Adver torial

Impressie van de nieuwe Lamberdina’s Hoeve

Venraynaar verdacht
van drugstransporten
Het Openbaar Ministerie heeft onlangs gevangenisstraffen tot 5 jaar geëist tegen negen verdachten.
Onder andere een man uit Venray wordt verdacht van transport van chemicaliën voor de productie van
synthetische drugs.
Het Landelijk Parket (OM) is
eind 2015 het onderzoek Vogelsberg
gestart. Met hulp van de Belgische
politie deed ze observaties en trof ze
een aantal drugslabs aan. Hiermee
bouwde ze een zaak op tegen de
verdachten. Het OM verdenkt negen
verdachten, mannen tussen de
28 en 62 jaar uit Venlo, Arnhem,
Venray, Helmond, Goirle, Roermond,
Dordrecht en Vierlingsbeek, van het
doen van diverse bestellingen en
het transporteren van chemicaliën
tussen eind september 2015 en half
januari 2016. Drie van de mannen

worden verdacht van betrokkenheid
bij slechts één transport, de overigen zijn volgens het OM betrokken bij
meerdere transporten. De mannen
gebruiken onder andere een loods in
Overloon voor de opslag van chemicaliën en spullen voor de productie
van synthetische drugs. Onder meer
transporten met zoutzuur, mierenzuur, bijtende soda en zwavelzuur zijn
door verdachten georganiseerd, aldus
het OM. De transporten gingen met
name richting Brabant. De officier van
justitie noemde de operatie tijdens
de zitting ‘bedrijfsmatig’. “De manier

van werken is zeer professioneel en
waarschijnlijk uit geen enkel ander
motief dan winstbejag.” De verdachten vervoerden de chemicaliën in
gehuurde vrachtauto’s en busjes,
al dan niet voorzien van valse vervoersdocumenten. “Zonder etiketten
en andere veiligheidsmaatregelen.
Levensgevaarlijk met alle risico’s van
dien”, aldus het OM.
De zittingen in de zaak zijn
gaande. Op 6 april is het laatste
woord aan de verdachten.
De rechtbank verwacht op 20 april
uitspraak te doen.

Kunt u uw hypotheek
straks terugbetalen?
‘Wie nu niet aflost op zijn of haar hypotheek, moet nadenken
over het prijskaartje later’, aldus De Nederlandsche Bank.
Veel huizen-bezitters lossen niet of nauwelijks af op hun hypotheek
en hebben onvoldoende nagedacht over het terugbetalen van hun
hypotheek. U doet er goed aan om dit niet langer uit te stellen.
Zo’n 1,1 miljoen huizenbezitters
in Nederland hebben een hypotheek
waarop niet of nauwelijks wordt
afgelost, zo bleek uit onderzoek
van het Financieel Dagblad. Aan het
einde van de looptijd moet deze
schuld echter worden betaald of
geherfinancierd. De Nederlandsche
Bank denkt dat vele huishoudens
aan het einde van de looptijd van
hun hypotheek een probleem
krijgen met het terugbetalen of
herfinancieren van de aflossingsvrije
hypotheek. Ze hebben niet genoeg
geld opzij gezet om de hypotheek
af te kunnen lossen of een te laag
(pensioen)inkomen om een nieuwe
hypotheek te krijgen. Met als gevolg
dat zij de woning moeten verkopen

waar ze al jaren met plezier wonen.
Stel het daarom niet langer
uit. Bax Financieel Advies uit
Venray bekijkt graag met u de
mogelijkheden en oplossingen
rondom uw (aflossingsvrije)
hypotheek. Voor meer informatie
of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u op werkdagen tussen
08.30 tot 17.00 uur telefonisch
contact opnemen via 0478 69 09 98.

0478 69 09 98
info@baxfd.nl • www.baxfd.nl
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Van de Mortel hoofdsponsor Meerdaags
Wandelevenement
Van de Mortel Assuranties Advies is de nieuwe hoofdsponsor van het Meerdaags Wandelevenement (MWV)
in Venray. Dat maakte de organisatie maandag 2 april bekend.
“Het opstarten van een nieuw
evenement kost natuurlijk enorm veel
tijd maar er zijn ook financiële gelden nodig om iets nieuws te kunnen
beginnen. Wij zijn daarom ook enorm
blij met het feit dat Van de Mortel
onze hoofdsponsor wordt”, aldus

over het nieuwe wandelevenement.”
voorzitter André Tonen van het MWV.
“Directeur Bart van der Sterren nam
zelf, enkele weken geleden, contact op
met ons. De directeur van het bedrijf,
“Het is laagdrempelig en een mooi
dat doet in verzekeringen en hypothe- sportevenement voor de regio”, aldus
ken en zelfstandig adviseur is van de
Van der Sterren. “En heel belangrijk,
Regiobank, was meteen enthousiast
een activiteit die voor iedereen toe-

Sociaal karakter

Evil Enterprises
Events failliet
verklaard
De Venrayse onderneming Evil Enterprises Events is failliet.
De onderneming werd op dinsdag 28 maart door de rechtbank in
Limburg failliet verklaard.
Evil Enterprises Events BV
was actief in de branche cultuur,
sport en recreatie. Het bedrijf
organiseerde onder andere jaarlijks
het Monster Ink Tattoo Fest in
de evenementenhal in Venray.

Op zaterdag 23 maart maakte de
organisatie al via Facebook bekend
dat de editie van 2018 niet doorgaat.
Of het evenement de jaren daarna
wel weer georganiseerd wordt,
is niet duidelijk.

Golfclub Geijsteren

Personato en
TopProfile blijven
hoofdsponsor
Personato en TopProfile hebben het hoofdsponsorschap met Golfen Countryclub Geijsteren verlengd.
De golfclub laat weten hier
blij mee te zijn. “Wij zijn trots dat
zo’n mooi lokaal bedrijf met grote
landelijke uitstraling zich wederom
wil binden aan onze golfclub”, aldus
Geert-Jan Verstraaten, voorzitter
van Golfclub Geijsteren. Ook Jeroen
Heijligers, algemeen directeur van
Personato en TopProfile, geeft aan
tevreden te zijn met het verlengen

van de sponsorovereenkomst.
“Wij sponsoren graag
sportgerelateerde clubs en
verenigingen die passen bij ons
bedrijf. Hierbij kijken we naar clubs
die meerwaarde bieden aan ons
bedrijf. Golfclub Geijsteren is als
nummer 1 golfbaan van Limburg dan
ook een golfclub waar wij ons graag
aan verbinden.”
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gankelijk is. Een leuke combinatie,
vooral ook vanwege het sociale karakter. In het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen juichen wij
het toe dat het evenement een goed
doel, stichting ALS Nederland, ondersteunt. Wij dragen graag een steentje bij aan dit initiatief dat Venray als
wandelgemeente op de kaart zet.”
Van het inschrijfgeld gaat de orga-

nisatie 25 procent doneren aan stichting ALS Nederland.
De eerste editie van dit jaarlijks terugkerend evenement vindt
plaats op zaterdag 2 en zondag 3 juni.
Tijdens dit wandelevenement kunnen
de deelnemers zelf bepalen hoeveel
dagen zij lopen en welke afstand er
per dag gelopen wordt. Dat mag dus
per dag anders zijn.

Eerste editie van de
bedrijvenronde in Venray
Junior Kamer Venray organiseert op zondag 15 april de eerste editie van de Bedrijvenronde Venray.
De ondernemende vriendenclub biedt geïnteresseerden de kans om een kijkje in de keuken te nemen bij diverse
bedrijven in de gemeente Venray.
Tijdens de eerste editie openen
Strakk/Hous en Vincent van Gogh in
Venray, Ceva Logistics in Oostrum,
Houbensteyn in Ysselsteyn en
Coöperatie Vitelia in Oirlo hun deuren
van 11.00 tot 16.00 uur. Wethouder Jan
Loonen van gemeente Venray verricht
om 10.00 uur de officiële opening bij
Strakk/Hous in Venray. Junior Kamer
Venray is een jonge ondernemende

vriendenclub met leden tot veertig
jaar, die zich inzet voor projecten in de
gemeente Venray. Eerder realiseerden
zij onder andere Logeerhuis Kapstok,
speeltuin ’t Speelvlak in het Venrayse
Vlakwater en stichting Hard voor Hart.

Spettervallei Venray
De opbrengsten van Bedrijvenronde
Venray worden ook dit keer gekoppeld

aan een goed doel in de gemeente
Venray, de Spettervallei Venray. Dit initiatief van Junior Kamer Venray omvat
een uitbreiding van de huidige speeltuin ‘t Speelvlak in Vlakwater. Door middel van fundraiser-activiteiten, zoals
Bedrijvenronde Venray, wil de organisatie dichter bij realisatie van de
Spettervallei komen. De toegang tot de
bedrijvenronde is gratis.

Samenwerking tussen
OTTO en het Japanse OSI
OTTO Work Force (OTTO), een arbeidsbemiddelingsbedrijf uit Venray, gaat een samenwerking aan met de
Japanse onderneming Outsourcing Inc. (OSI). OTTO hoopt met de samenwerking uit te groeien tot een
wereldspeler op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling.
OSI is een Japanse beursgenoteerde uitzendgroep. De onderneming is naast Azië actief in
Zuid-Amerika, Australië en in toenemende mate in Europa. OTTO is
marktleider op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling in
Europa. OTTO-oprichters Frank van
Gool en Karolina Swoboda hebben
hun commitment gegeven voor tenminste de komende vijf jaar.

Met de samenwerking verwerft
OSI een meerderheidsbelang in OTTO,
maar het merk en het management
van OTTO blijven hetzelfde.

‘IJzersterk merk
verder uitbouwen’
Van Gool: “Voor sommige sectoren is de Europese arbeidsmarkt
al te klein geworden. Deze samen-

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

werking is een strategische keuze
om onze mondiale groeiambities
sneller te verwezenlijken. OSI heeft
een fantastisch wereldwijd netwerk,
waarbij alle ondernemingen in de
groep hun eigen identiteit behouden. Voor OTTO is het van wezenlijk
belang om het OTTO-dna te kunnen
behouden. Wij zijn een ijzersterk
merk en dat gaan we nu verder uitbouwen.’’

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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GEPLUKT Harold Stevens
optie meer. Die beangstigende ziekenhuisonderzoeken gaven me het besef
en de laatste schop.” Op 31 maart had
Harold zijn laatste officiële werkdag.
Nu richt hij zich voor 100 procent op
zijn praktijk.
Werk heeft de afgelopen jaren
zijn leven beheerst. Toch is hij ook
altijd bezig gebleven met zijn hobby’s. “Ik voetbal al jaren bij de veteranen van Venray. Ook heb ik samen
met een vriend een crossmotor
gekocht. Dat heb ik altijd al gewild en
is nu één van mijn nieuwe hobby’s.”
Spiritualiteit is ook een speerpunt.
“Ik heb op dat gebied verschillende
cursussen gevolgd. Leren over de relatie tussen lichaam en geest is mijn
passie.” Ook zijn gezin is belangrijk
voor Harold. In 2000 trouwde hij met
Susan. “We ontmoetten elkaar op de
verjaardag van mijn broer. Daar sloeg
de vonk over.” Inmiddels hebben
Harold en Susan samen drie kinderen,
Jebbe (11), Yanne (16) en Beau (17).

Mensen helpen
gezond te blijven

Jarenlang had hij een goede baan in de zakenwereld. Na lang wikken en wegen besloot hij echter te vertrekken uit de zakenwereld en van zijn
passie, de bevordering van lichamelijke én geestelijke gezondheid, zijn nieuwe werk te maken. Daarnaast blijft hij bezig met voetballen, schilderen,
motorcrossen en zijn gezin. Deze week wordt Harold Stevens (50) uit Venray geplukt.
Harold werd geboren in Venray,
waar hij samen met zijn broer
Ruud een goede jeugd had. “Ik had
veel vrienden en was altijd buiten.
We waren veel in het bos, waar we
soldaatje speelden en hutten bouwden.” Wel was Harold als kind veel
ziek. Hij had astmatische bronchitis en
eczeem. “Gedreven door dat ziek zijn,
heb ik in mijn leven veel tijd besteed
aan het zoeken naar en bestuderen
van mogelijk dieperliggende oorzaken
van ziekte en lijden, ook van een kind.
Dat blijkt toch een beetje een rode
draad in mijn leven te zijn. Ook later
ben ik mij daarin blijven verdiepen.”

Groene baret
Harold rondde de basisschool af,
waarna hij naar het Jeruzalem College
ging voor het gymnasium. Na vier

jaar maakte hij de overstap naar het
atheneum. Na het behalen van zijn
diploma ging hij in dienst bij het
Korps Commando Troepen. “Dat was
een zware opleiding, maar het was
ook één groot avontuur”, vertelt hij.
“Mentaal en fysiek word je daar gigantisch getest. Ik heb uiteindelijk mijn
groene baret gehaald, iets waar ik nog
steeds heel trots op ben.” Op uitzending is Harold nooit geweest en daar is
hij achteraf erg blij mee. “Je bent jong
en denkt dat je de wereld aan kunt,
maar je hebt eigenlijk nog geen idee
van de trauma’s die zo’n uitzending
met zich mee kan brengen.”
Na zijn twee jaar dienstplicht
vervuld te hebben, wist Harold niet
wat hij wilde. “Ik heb geprobeerd om
binnen te komen bij de marine, als
officier-vlieger, maar daar werden er

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

maar drie aangenomen. Ik kwam tot
de laatste acht en werd het uiteindelijk niet.” Harold viel in een zwart
gat. Hij ging elektrotechniek studeren in Venlo. “En ik vond er echt geen
zak aan”, grinnikt hij. “Op karakter
heb ik het afgemaakt. Ik won wel
nog 1.000 gulden voor de beste
afstudeeropdracht. Daarvan heb ik
klimmateriaal gekocht en een eigen
bedrijf opgezet, Harold Adventures,
waarmee ik me richtte op outdoor
teambuilding.”

“Het afgelopen jaar kreeg ik steeds
meer lichamelijke klachten. Het werd
zo erg dat ik in het ziekenhuis allerhande onderzoeken heb moeten
ondergaan. Daar ben ik me wezenloos
van geschrokken.” Achteraf bleken de
klachten signalen te zijn van Harolds
lichaam. “Als ik verder was gegaan
was een burn-out onvermijdelijk
geweest. Doorgaan was dan ook geen

PUZZEL

‘Gebonden aan mijn
goede salaris’
Harold was nog jong en vond
het risico te groot voor alleen een
eigen bedrijf en kwam naast Harold
Adventures nog bij Philips Research
terecht. “Daar was ik de spil tussen
de technici en de business units.”
Hij deed dit zo een paar jaar, maar had
het daarna wel weer gezien. “Ik ben
toen als Sales Manager in de Electronic
Design and Automation business gaan
werken, waarin ik groeide. Ik ging
steeds meer verdienen en kwam in
een soort van gouden kooi terecht.
Ik was ontzettend gebonden aan mijn
goede salaris.” Harold besloot naast
zijn drukke werk een opleiding tot
psychosociaal therapeut te gaan volgen en een eigen praktijk op te zetten.
“Het idee was om te wachten tot de
praktijk goed draaide en dan uit de
businesswereld te stappen. Maar ik
durfde niet. Het zou een sprong in het
diepe zijn en iedereen zou me voor
gek verklaren.”
Toch bleek een overstap noodzaak.

Voor de toekomst wil Harold
zijn praktijk gaan uitbreiden en zich
meer gaan richten op de bevordering van lichamelijke én mentale en
emotionele gezondheid van mensen.
“Mensen helpen en ondersteunen
om verantwoordelijkheid te nemen
voor hun eigen gezondheid, waarbij ik me richt op zowel lichaam als
geest. Aan de buitenkant durven laten
zien hoe je je van binnen voelt is voor
veel mensen een enorme uitdaging,
maar het scheelt je een hoop energie.” Hij voegt toe: “Daarbij ga ik de
samenwerking aan met mijn vrouw.
Zij is zelfstandig vitaliteitsmanager.
Samen gaan we onze krachten bundelen en mensen helpen om gezond
te blijven.”

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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Is cameratoezicht een vloek of een zegen ?
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
De laatste tijd was er, ook in onze gemeenteraad, discussie over het wel of niet toestaan van cameratoezicht. Daarover ontstond ook landelijke
commotie, nadat bleek dat beelden van sauna’s op het internet werden geplaatst.
voudigd mag duidelijk zijn. Of daarmee de privacy van de betrokkenen wordt
geschaad hangt af van de mate van vertrouwelijkheid hoe er met die beelden
wordt omgegaan.
De stichting Burgers van Venray is daarom geïnteresseerd in uw mening
hierover.
Gedurende de maand april kan iedereen op www.burgersvanvenray.nl
aangeven wat zijn of haar standpunt is over de stelling: Cameratoezicht is
inbreuk op mijn privacy. Het resultaat van deze peiling wordt onder de aandacht
gebracht van plaatselijke politieke partijen.

In Venray is er discussie over het toestaan van cameratoezicht bij de ondergrondse afvalcontainers. Het komt nogal eens voor dat er van alles naast de
containers wordt gezet, dat waarschijnlijk anderen uitnodigt dat dan ook maar
te doen. Met het plaatsen van camera’s bij deze afvalcontainers is niet alleen
na te gaan wie die vervuiling veroorzaakt, maar er gaat ook een preventieve
werking van uit.
De vraag is of het vastleggen van deze camerabeelden veilig is, vooral nu
bekend werd dat zulke beelden door derden wellicht kunnen worden gehackt.
Dat handhaving van overtredingen door dit cameratoezicht wordt vereen-

Bespreking stelling Burgers van Venray van maart

Hebben de kiezers de partijprogramma’s gelezen?
Op www.burgersvanvenray.nl kon men in verkiezingsmaand maart reageren op de stelling ‘Ik stem op het programma van een politieke partij’.
In totaal hebben 43 personen gestemd. Uit het resultaat blijkt dat dat de meerderheid het eens was met de stelling.

Geldig t/m 10-04-2018

In maart waren er 650 nieuwe bezoekers naast de 85 trouwe terugkerende personen die de website bezochten. Er waren twee pieken in
de bezoekersaantallen: de eerste dagen nadat de stelling bekend werd
en de tweede op 21 maart, de verkiezingsdag. Uiteindelijk hebben
van alle bezoekers 43 personen daadwerkelijk gestemd. Daarvan was
67 procent het eens met de stelling en 33 procent dus oneens.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing is bekend en de leden
zijn inmiddels beëdigd. Het valt op dat in de bezetting van de raad een
aantal dezelfde personen als in de vorige raad terugkeren, maar er
zijn ook een aantal nieuwelingen die vanwege het aantal voorkeursstemmen gekozen zijn. In tegenstelling tot de stelling, heeft dus ook
een aantal personen zijn of haar stem op een bepaalde persoon uitgebracht.
“Niet de koppen op de verkiezingsborden zijn belangrijk, maar wel

het programma. Als maar één persoon in een partij het voor het zeggen zou hebben, zou een kop belangrijk zijn. Democratische partijen
hebben geen koppen nodig”, aldus één van de mensen die gereageerd hebben op de website. “Het programma is inderdaad bepalend”,
vindt iemand anders. “Maar ook de persoon van de partij die heeft
bewezen vertrouwen te geven is belangrijk.” Monique stemt juist op
iemand die zij aardig vindt. “Als ik de programma’s lees, is dat allemaal dezelfde riedel. Het moet veiliger, schoner beter. Als ik erachter probeer te komen wat dit de afgelopen jaren gedaan heeft voor
Venray, dan zie ik niets bijzonders. Dus stem ik maar op iemand die
ik aardig vind en hoop er het beste van.” Jan stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen steevast op een persoon. “Iemand die ik als
betrouwbaar beschouw en van wie ik verwacht dat hij of zij het algemene belang goed behartigt.”

Kom genieten!
Japanse Acer
Keuze uit meer dan 60 soorten
Struik en op stam.

-20%

Vaste planten

1

In blauwe 11 cm pot
Enorme keuze
Van € 2,99/st. nu:

99

Bezoek 8 april éénmalig onze kwekerij
tijdens ‘Kom in de Kas’ tussen 11-16 uur
Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
Bekijk al onze aanbiedingen op: www.plantencentrumvelden.nl

Vreemde
vogel
Héérlijk, de lente is weer
aangebroken, met daarbij álle
prachtige ochtendgeluiden
van de vogels waar ik altijd zo
blij van word.
De takken van de bomen op
Sint Anna zijn weer rijkelijk
gevuld met allerlei prachtige
vogels, die door middel van
gefluit en getwitter hun
soortgenoten laten weten waar
de beste bouwmaterialen en
lekkerste zaden en wurmpjes te
halen zijn. Prachtige vogels van
diverse pluimage zijn hier te
vinden: uilen, buizerds,
boomklevers, te veel om op te
noemen. Ook bekend is dat er
drie soorten spechten in het
park wonen; de kleine en grote
bonte, en de groene.
Welnu, ik heb een primeur!
Ik kan u vertellen dat er een
bijzondere spechtensoort is
bijgekomen, namelijk de bonte
lantaarn-specht! Het is werkelijk
om te gillen, het betreft een
zeer innovatieve specht
(ik neem aan dat het één en
dezelfde is), die rondom Sint
Bernard rondfladdert. Nou, dit
exemplaar heeft met recht een
vreemde tic. Hij vliegt van
lantaarnpaal naar lantaarnpaal
en klopt vol overgave op de
plastic kappen, wat een enorm
geluid veroorzaakt. Volgens de
faunaboeken heeft het
‘kloppen’ van de specht twee
functies, namelijk het
loskloppen van insecten voor de
maaltijd én communicatie…
Nou, deze specht is een expert
in dit laatste, je zou het echt
eens moeten horen! Als dit
exemplaar geen geschikte
partner vindt, weet ik het niet
meer. Voor degene die het leuk
vindt, ik heb deze bijzondere
actie gefilmd, dus laat even wat
weten en ik stuur u de footage
door. Tot snel ziens op
Sint Anna, dé plek voor
‘vreemde’ vogels en een
goed boek.
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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.

Geen verandering in de gemeenteraad? Of toch wel?
Tijdens het fusieproces zijn we er niet zomaar vanuit gegaan dat
1+1 ook 2 is. Met andere woorden, we zijn ontzettend trots dat onze
aanpak vijf zetels heeft opgeleverd en we de tweede partij van Venray
zijn geworden. We kregen het vertrouwen van 3.615 stemmers
(van de 34.831).
Helaas hadden we geen recht
op een restzetel na hertelling.
De loting bleek achteraf niet nodig.
Het CDA had zestien stemmen meer
en daardoor recht op de laatste
restzetel. De democratie heeft
gesproken. De verkiezingsavond was
rommelig, de eerste telling dubieus
en de uitslag van de hertelling
toch wel opmerkelijk. Van de
154 kieslijstkandidaten kregen 65 er

een andere uitslag. Bij ons waren dit
er 24 van 38, waardoor er 111 (van de
3.615) stemmen op de verkeerde
plek terecht kwamen. Een vervelend
gevolg was dan ook dat Yvon Peters
haar ontvangen zetel (op 22 maart)
op 26 maart weer moest inleveren.
Ook de burgemeester realiseerde
zich die avond dat er iets moet
veranderen in de procedure van
stemmen en stemmen tellen.

Dit krijgt een staartje. Je hoort nu in
de wandelgangen: verandert er dan
helemaal niks in de gemeenteraad?
Het aantal raadzetels per partij is niet
gewijzigd, maar er zijn wel andere
gezichten en PP2 en inVENtief zijn
samen een sterke partij geworden.
Dit heeft vast gevolgen, wellicht ook
voor de nieuwe coalitie. Zoals de
tijdsplanning er nu uitziet, zullen de
wethouders op 22 mei geïnstalleerd
worden. Venray Lokaal heeft ook een
kandidaat-wethouder, aangezien we
de tweede partij zijn.
Carla Brugman,
fractievoorzitter Venray Lokaal
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aan
Noa Fleurkens

Voetbalgeld
Ieder weekend komt er
weer voetbal op de televisie
en het wordt goed bekeken.
Maar als er een Europees
Kampioenschap of
Wereldkampioenschap aankomt, kijken we met zijn
allen, of het nu de mannen of
de vrouwen zijn. We zijn trots
als ze winnen. Maar we zijn
ook trots als een team uit het
buitenland wint waar we fan
van zijn, zoals Real Madrid.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Noa Fleurkens
15 jaar
Leunen
Raayland College

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Poeh, met welke artiest zou ik mijn
leven willen ruilen? Er zijn zoveel
goede artiesten waaruit ik kan
kiezen, dat ik bijna niet eens kan
kiezen. Maar als ik dan toch een
iemand moet kiezen, wordt het
Beyoncé. Vooral omdat ze zoveel toffe
nummers heeft uitgebracht die ook
nog heel vaak zijn beluisterd.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als een aardig, spontaan meisje.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Eerlijkheid, elkaar kunnen vertrouwen
en dat je voor elkaar klaar staat.
Wat is je favoriete game?
Op mijn telefoon heb ik geen
games staan en speel ik er dus ook
geen. Maar ik speel wel spelletjes
met oma of op verjaardagen met
mijn neven en nichten. Als ik met
oma een spelletje speel, spelen
we meestal rummikub of skip-bo.
Met mijn neven en nichten is het

heel verschillend en het ligt er dan
ook vaak aan waar we zin in hebben.
Ook is er altijd wel iemand die weer
een nieuw spelletje bij zich heeft
dat we nog niet kennen of nog nooit
gespeeld hebben en dat gaan we
dan meestal spelen.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?
Een van de Teletubbies, omdat dat
vroeger mijn favoriete programma
was.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik erg
behulpzaam ben, ik sta dan ook
voor iedereen klaar. Mijn slechtste
eigenschap? Dat zijn er eigenlijk twee.
De eerste is dat ik nieuwsgierig ben.
Als iemand iets aan het vertellen is
en ik heb het niet goed meegekregen
dan vraag ik al meteen “wat?” of
“wat is er?”. Mijn andere slechte
eigenschap is dat ik niet goed “nee”
kan zeggen als mensen die dicht bij
mij staan iets aan mij vragen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben meestal te vroeg of precies op
tijd. Ik heb dan ook echt een hekel
aan te laat komen. In mijn vier jaar
op het Raayland College ben ik dan

ook nog nooit te laat gekomen. En als
mensen waarmee ik heb afgesproken
te laat komen en ze hebben er geen
goede reden voor, kan ik ook wel een
beetje geïrriteerd raken.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vakken op school zijn
Nederlands en Biologie, dat komt
vooral door de docent die ik voor
die vakken heb. Ik kan het gewoon
goed met hen vinden. Mijn stomste
vak op school? Ik heb eigenlijk geen
stomste vak. Wel moeite met een
vak, maar dat is niet meteen mijn
stomste vak.
Wat zou je nooit weggooien?
Iets wat ik nooit zou weggooien,
zijn foto’s van mijn familie en goede
vrienden, mijn Bolleke-knuffel en een
armbandje met mijn naam erop dat ik
bij mijn geboorte heb gekregen.
Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
Dat is niet zo moeilijk, een hond.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Het lijkt mij heel gaaf om ooit een
keer op een heel groot podium te
staan en dan voor heel veel mensen
op te mogen treden. Dat iedereen
dan met een lampje zwaait en dat
je dan in het publiek kijkt en dat je
denkt ‘wauw, dit is echt magisch!’

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Een reis door Amerika en dan
allemaal bekende plekken bezoeken,
zoals Las Vegas, Californië, Los
Angeles, San Francisco en nog veel
meer. Maar dat is te veel om allemaal
op te noemen.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Mijn tijd op de basisschool en dan
vooral groep 8, omdat we in dat jaar
de leukste dingen deden zoals het
kamp en de musical. Wat ik ook nog
heel graag opnieuw zou willen doen,
is de twee jaar dat ik in de jeugdraad
zat met carnaval. De optocht, waarna
onze wagen helemaal gesloopt was,
de jeugdballen ’s avonds bij Pietje
Martens, alle recepties waar we zijn
geweest, de wagenoverdracht, en
nog veel meer.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat ik nog 2 jaar havo ga doen als ik
slaag voor mijn examen.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is korfballen,
dat doe ik dan ook drie keer in de
week bij korfbalvereniging Oranje-Wit
in Leunen. Ook vind ik het leuk om te
zingen, maar daar doe ik verder niks
mee.

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

De lonen die de echte
t opvoetballers betaald krijgen,
zijn enorm. Ronaldo krijgt een
slordige 80 miljoen per jaar en
Messi ongeveer 69 miljoen per
jaar. In Nederland liggen deze
bedragen natuurlijk een stuk
lager: gemiddeld 278.500 euro
per jaar. Dit gemiddelde wordt
goed omhoog gebracht door
bijvoorbeeld PSV en Ajax.
Hoewel de lonen van voetballers gemiddeld steeds iets
lager worden, zijn ze nog steeds
veel hoger dan het gemiddelde
inkomen. Dat ligt rond de
23.200 euro per jaar. Er wordt
bezuinigd op de zorg en leraren
staken nog steeds omdat ze te
veel moeten doen voor te
weinig loon. Waarom krijgen
voetballers dan zo absurd veel
betaald? Het antwoord is vrij
simpel: wij zorgen ervoor dat
voetbal zoveel waarde krijgt
waardoor de spelers zoveel
betaald krijgen.
Zolang mensen nog moeten
zwoegen voor te weinig loon
zouden ook voetballers minder
betaald moeten krijgen.
Het werk dat een arts of een
iemand van de politie doet
wordt namelijk vanzelfsprekend
geacht. Wacht maar totdat je
een brandweerman nodig hebt.
Van deze mensen zouden de
waarde wat hoger ingeschat
mogen worden.
Anne
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Active-heren kansloos
tegen Hero
Door: Roel van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
De heren van het eerste team van ActiveRooy uit Venray traden zaterdag 31 maart aan tegen VC Hero uit
Herten en Roermond. Helaas konden de Venrayse volleyballers de punten niet in eigen huis houden. Ze verloren
met 0-4.
De wedstrijd begon een kwartier
later dan gepland. Tegenstander was
VC Hero uit het zuiden. Na vier sets
bleek het kwaliteitsverschil helaas te
groot te zijn tussen de twee teams.
De thuisploeg liep grote delen van

de wedstrijd goed mee over en liet
aardige dingen zien. Maar met name
op de momenten dat ActiveRooy te
weinig servicedruk leverde, wist de
spelverdeler van VC Hero zijn aanvallers uitstekend te bedienen en had

ActiveRooy het nakijken. Setstanden
waren 22-25, 15-25, 23-25 en 15-25.
Door de 0-4 kan zaterdag 7 april
degradatie veilig gesteld worden
tegen kampioenskandidaat Pex/HHC
uit Horn. Om 19.00 start de wedstrijd.

zza
atte
errd
a
d
gActiveRooy verliest
77 apr ag
apriill spannende wedstrijd
110
0::0
00
0--116
6::0
00
0

Door: Lieke Vervoort, volleybalvereniging ActiveRooy
Dames 1 van Active Rooy uit Venray speelde zaterdag 31 maart tegen de hekkensluiter, Flamingo’s D2 uit
Gennep. In de strijd tegen degradatie was het een spannende wedstrijd waarin voor beide teams veel te halen
viel.
Het goede spel werd vastgehouden
en de voorsprong die ze hierdoor
kregen, werd niet meer afgegeven.
De set werd met 25-17 binnengehaald.
In de derde set kwamen de dames in
een dip. Het leek alsof de wedstrijd
opnieuw begon en dat iedereen weer
in het spel moest komen. Het leek
grotendeels een kopie te zijn van de
eerste set. De derde set werd verloren
met 17-25.
De dames waren er op gebrand
de wedstrijd naar zich toe te trekken.
Mede dankzij een goede servicedruk

kwamen de Venraysen weer op een
voorsprong te staan die niet meer
werd afgegeven, 25-22. Hierna volgde
de beslissende vijfde set. Ook hier
begonnen de dames erg sterk.
Ze maakten er een spannende laatste
set van die ze helaas nipt verloren,
13-15.
Volgende week spelen de dames
om 14.00 uur in Sittard. Opnieuw een
wedstrijd met kansen, bij winst kan
het stuivertje wisselen worden waardoor ActiveRooy op de ranglijst kan
opschuiven.
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In de eerste set had de thuisploeg moeite om de servicepass
onder controle te krijgen. Hierdoor
kwam ActiveRooy snel op een achterstand te staan. Aan het eind van de
set werd er hard gevochten waardoor
de aansluiting bijna gevonden werd.
Helaas kwam dit net te laat en ging de
set nipt verloren met 23-25.
De Venrayse dames begonnen
de tweede set zoals ze de eerste set
afsloten. De pass kwam een stuk beter
waardoor er met de aanval mooie
punten gescoord konden worden.
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Door: korfbalvereniging Oranje-Wit
De korfbalsters van Oranje-Wit 1 uit Leunen speelden op zondag 2 april tegen Klick’15 1. De wedstrijd werd
gespeeld in Wilbertoord en eindigde bij een stand van 8-12.

Oranje-Wit begon fel aan de wedstrijd. Verdedigend stond het goed.
Interesse in een baan, stage- of afstudeeropdracht of
Klick’15 kreeg nauwelijks de kans om
werken en leren traject in de techniek?
een schot aan te leggen. Oranje-Wit
Neem een kijkje achter de schermen, ga in gesprek met
wist belangrijke kansen te benutonze mensen en ontdek welke kansen er voor jou liggen.
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de ruststand van 3-7. Na de rust
kwamen beide ploegen strijdvaardig het lokaal uit. Ook in de tweede
helft werden er genoeg kansen
gecreëerd waar doelpunten uit kwamen. Er waren echter ook kansen

die niet afgemaakt werden. Dit had
mede te maken met het feit dat er
een harde wind over het veld trok de
tweede helft. Toch wist Oranje-Wit
de wedstrijd vrij ruim te winnen en
was de eindstand 8-12.

SVOC’01 start buiten
seizoen met gelijkspel
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde donderdag 29 maart haar eerste buitenwedstrijd
tegen koploper De Horst. Hoewel het de hele dag geregend had, was het droog toen gefloten werd voor de
aanvang van de wedstrijd.
Al na enkele seconden stond er
1-0 op het scorebord voor SVOC’01.
In de eerste helft werd aan beide
kanten veel gescoord met hele mooie
uitgespeelde kansen en een hoog baltempo aan de zijde van SVOC’01.
In de rust werd vooral benadrukt
om dit vast te houden. Helaas was
het tegendeel zichtbaar. Het eerste
kwartier werd er goed strak verdedigd
en deed de SVOC-aanval er alles aan

om tot scoren te komen, maar helaas
wilde de bal niet aan SVOC-zijde de
korf raken. De Horst kwam wel twee
keer tot scoren.
Met 13-12 op het scorebord was
er nog 13 minuten te spelen. Ook in
deze minuten werd er hard gewerkt
maar helaas kon SVOC’01 zichzelf
niet belonen en was het De Horst
dat 3 minuten voor tijd de gelijkmaker maakte. Dit was ook de eind-

stand, 13-13. Helaas, toch nog één
punt kunnen halen uit deze sportieve wedstrijd. Met de leerpunten
maakt SVOC’01 zich op voor de volgende wedstrijd, uit tegen Klimop in
Kekerdom.
De doelpunten van SVOC’01
werden gemaakt door Rian Willems
(zeven keer), Linda Claessens (drie
keer), Marloes Cox (twee keer) en
Sofie de Mulder.
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Paasraces Raceway Venray

Brullende motoren in
Ysselsteyn
Door: Raceway Venray
Op het circuit van Raceway Venray in Ysselsteyn werden op maandag 2 april de Paasraces verreden.
Tijdens de opening van het Autospeedway seizoen verschenen de volgende klassen aan de start: Stockcar F1,
Stockcar F2, Stockcar F2 junioren, National Hotrod, Late Model V8 en als gastklasse, de 2 liter Hotrods.

Avondvierdaagse
in Venray
De zestigste editie van de Avondvierdaagse wordt van donderdag
7 tot en met zondag 10 juni georganiseerd. De start en finish zijn op het
Schouwburgplein in Venray.
Iedereen kan deelnemen aan
de avondvierdaagse: jong en oud,
alleen of in een kleine dan wel grote
groep. Van donderdag 7 juni tot en
met zondag 10 juni kan er 3, 5, 10
of 15 kilometer worden gewandeld.
Op zondag is er ook een wandeling
van 20 kilometer mogelijk. Omdat de
Avondvierdaagse dit jaar voor de
zestigste keer plaatsvindt, wordt
op zondag ook een wandeling van
30 kilometer aangeboden.
Inschrijven is mogelijk via
www.a4d.nl, per mail via
contact@a4d.nl, of op dinsdag

5 juni van 17.00 tot 19.00 uur in
zaal Thielen aan het Kennedyplein
in Venray. Ook kunnen deelnemers
hiervoor dagelijks voor aanvang van
de wandeling op het inschrijfbureau in de foyer van de schouwburg
terecht.
Voor scholen en verenigingen
die deel willen nemen aan de
Avondvierdaagse wordt een informatiebijeenkomst gehouden op
maandag 9 april om 20.00 uur in zaal
Thielen in Venray. Op deze avond zijn
informatieboekjes, affiches en strooifolders verkrijgbaar.

Clubkampioen
schappen De Gagel
Door: tennisvereniging De Gagel
Tennisvereniging De Gagel uit Wanssum organiseerde onlangs de
XBI Gemengd Dubbel Clubkampioenschappen. De eerste plaatsen
gingen naar Mia Gommers en Jan van der Heijden en Monique Kersten
en Geert Peters.

Waar vaak een routinier als John
van den Bosch als eerste over de
streep komt bij het National Hotrod
was het maandag de jongste deelnemer binnen deze klasse die onoverwinnelijk bleek. Jeffrey Roeffen,
startend vanaf pole position, wist
deze positie iedere manche en zelfs
in de finale vast te houden. In de
finale werd hij gevolgd door Tonnie
Hendriks. Rene Heijnen maakte het
drietal in de finale compleet. Bij de
2 liter Hotrods was het Dirk Albrecht
die een succesvol weekend beleefde.
Hij won alle manches en zelfs nog de
finale.
Bij de Stockcar F1-klasse waren
vele ogen gericht op Roy Maessen.

Maessen manoeuvreerde zich de
hele dag snel naar voren en schreef
de eerste manche op zijn naam.
Jordy Lemmens eindigde op de
tweede plek en Maessen als derde.
Sjeng Smidt junior en Chris Hendriks
domineerden de dag bij de Stockcar
F2-klasse. Smidt vocht zich naar
voren, maar wist net niet de koppositie te bemachtigen omdat Hendriks
hem te snel af was. Bij een laatste
inhaalpoging verloor Smidt zelfs nog
zijn tweede positie aan Christiaan
Janssen. De vrouwen in deze klasse
waren dicht bij elkaar te vinden.
Laura Vervuurt bleek deze dag de
sterkste van de drie.
Tijdens de eerste racedag gingen

achttien Late Model V8-coureurs de
strijd met elkaar aan. Van ervaren
snelheidsduivels tot nieuwelingen
zoals de Belgische broers Darregh en
Jentsen Adriaenssens. Nieuwkomer
Noah Lhoez wist een sterke indruk
te maken en was regelmatig in de
kopgroep te vinden. Ralph Verberkt
startte sterk tijdens de finale. Hij reed
bijna de gehele race aan kop. Het was
toch Barry Maessen die enkele rondes voor het einde Verberkt wist in
te halen. Door een crash zat er voor
Verberkt zelfs geen top drie-klassering meer in. Maessen kwam als
eerste over de streep, gevolgd door
Jeroen van Eerd en op de derde plek
Philipp Bachor.

Minuut stilte

SV Oostrum houdt punten
in eigen huis
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste elftal van SV Oostrum stond zondag 1 april op het veld tegen de nummer drie in de competitie,
SV Belfeldia. Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden vrijwilliger en supporter
Ton Kessels werd de bal aan het rollen gebracht.
Oostrum begon goed en fel aan
de wedstrijd. De eerste speldenprikjes richting Belfeld-doel waren al snel
een feit. Na een kwartier kwamen ook
de gasten beter in de wedstrijd en er
ontspon zich een gelijk opgaand duel
met kansen over en weer. Hoogtepunt
van de eerste helft was een passeeractie van Belfeld-aanvaller Adebowale
Obalanlege, die prachtige duels uitvocht met de jonge Oostrum-back Nick
Vergeldt. Tot aan de rust werd niet
gescoord, 0-0 op het bord.
Direct na rust kwam Oostrum
op voorsprong toen Wes Willemsen

op links doorging en spits Marwin
Hermans een niet te missen kans
bood, 1-0. Oostrum leek door te drukken maar ook de gasten lieten zich
niet onbetuigd, waardoor doelman
Plum van Oostrum zijn goede vorm
kon tonen. Na 70 minuten moest
ook hij zich gewonnen geven toen
Adebowale Obalanlege door het midden werd vrijgespeeld en hij koelbloedig binnenschoof,1-1.
De wedstrijd leek op een gelijkspel af te gaan maar het venijn zat
in de slotfase. Eerst werd invaller
Guus Janssen van Oostrum een goede

kans geboden, hij faalde echter jammerlijk in de afronding. Ook Belfeld
schoot de bal nog eenmaal hard voorlangs. Toen de klok vervolgens net de
90e minuut aantikte, liet Oostrumaanvaller Chris Wilschut zijn directe
tegenstander op links de hielen zien.
Hij stormde op het Belfeld-doel af en
rondde keurig af in de verre hoek, 2-1.
Hier bleef het vervolgens bij
waardoor de drie punten na dit
sportieve duel in Oostrum bleven.
Donderdag speelt Oostrum thuis de
derby tegen Leunen om 18.30 uur en
zondag speelt het thuis tegen Resia.

Het nieuwe tennisseizoen ging van start gegaan
met de XBI Gemengd Dubbel
Clubkampioenschappen. De weersomstandigheden hebben de club uit
Wanssum tijdens de poulewedstrijden dusdanig dwars gezeten, dat de
finalewedstrijden pas een week later
gespeeld konden worden. Gelukkig
was het toen schitterend weer en
kon het publiek op het terras of in

LANDBOUWMACHINES
TE KOOP GEVRAAGD

de zon genieten van een spannende
finale in de Open Categorie. De senioren deden dit daarna hun finale nog
eens over. Mia Gommers en Jan van
der Heijden wonnen in de categorie gemengd dubbel 50+ in de finale
van Anny Engels en Harry Arts. In de
gemengd dubbel opencategorie
wonnen Monique Kersten en Geert
Peters in de finale van Imgard Geurts
en Arnold Disveld.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

o.a. ploegen, kopeg,
spitmachine, kieper, weisleep,
weibloter, mesttank, schudder,
hark, maaier, tractor en
vee/paardentrailer
enz.
Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

ALLES AANBIEDEN VIA
TEL. 06 19 07 69 59

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
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IVN Geijsteren-Venray

Venrode Voices

Sing-in met Renée
van Wegberg
Popkoor Venrode Voices uit Venray organiseert op zondag 27 mei
voor de vijfde keer het muzikale evenement Sing-in. De dag wordt dit
jaar begeleid door Horster musicalster Renée van Wegberg. Na een dag
workshops geeft de groep een concert in zaal Odeon in Venray.

Tijdens de Sing-in worden
populaire popsongs, evergreens en
musicalliedjes ingestudeerd, die de
deelnemers aan het einde van de
dag voor publiek zingen. Vorig jaar
waren er 130 deelnemers aan de
Sing-in, die toen werd begeleid door
Karin Bloemen. Reneé van Wegberg
is onder andere landelijk bekend van
haar zangkwaliteiten in de musical
Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat. Afgelopen jaar won ze
een musicalaward voor haar hoofdrol

in Liesbeth List - de musical.
De workshop begint op zondag
27 mei om 10.00 uur. Het eindconcert begint om 16.00 uur en is
gratis te bezoeken. Venrode Voices,
de organisatie van de Sing-in, zingt
dan ook enkele nummers uit hun
repertoire. Het concert duurt tot
ongeveer 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie
op www.venrodevoices.nl of de
Facebookpagina van Venrode Voices.
(Foto: Janey van Ierland)

Veldeke Venray

Excursie naar
Toon Kortoomspark
Veldeke Venray organiseert op woensdag 18 april een excursie naar
het Toon Kortoomspark bij Griendtsveen. Deze start om 19.00 uur.
In het Toon Kortoomspark gaat
Wien van Mullekom, ook wel bekend
als Gebbel de Turfsteker, de deelnemers van alles vertellen over de
Peel, het turfsteken, de familie van
de Griendt, oprichters van zowel
Griendtsveen als Helenaveen, de
turffabrieken en over Toon Kortooms.
In het park is ook een klein Toon
Kortoomsmuseum, dat ook wordt
bezocht. Bij slecht weer kunnen
deelnemers in het café terecht dat
ook bij het park hoort.

Om aan deze excursie deel te
nemen, kunnen geïnteresseerden zich
in de week van 9 tot 15 april aanmelden via veldeke.venroj@gmail.com
of 06 15 61 26 48, onder vermelding van het aantal personen en
of deelnemers nog iemand anders
in hun auto mee kunnen nemen.
Deelnemers wordt ook gevraagd het
te laten weten als zij geen vervoer
hebben.
Het Toon Kortoomspark ligt aan
de Griendtsveenseweg 80 in Deurne.

Ommetje
Leunen-Veltum
Tiny Hendriks-Lemmen uit de Venrayse wijk West-Zuid organiseert
op zaterdag 14 april een lentewandeling. De wandelroute Ommetje
Leunen-Veltum is 6 kilometer lang en start om 13.00 uur bij jongerencentrum The B.
Tijdens de wandeling kunnen
deelnemers kennismaken met
bewoners uit de wijk West-Zuid.
De wandeling is onder leiding van
een gids en is niet geschikt voor
mensen met een rollator, rolstoel of
kinderwagen. Aansluitend wordt er
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een kop koffie of thee aangeboden
met appelgebak bij Intratuin.
Deelnemers wordt aangeraden
goede schoenen te dragen.
Opgeven kan tot en
met woensdag 11 april via
wandelenwestzuid@gmail.com

Cursus over
het insectenleven
IVN Geijsteren-Venray organiseert in mei een introductiecursus insecten, gericht op mensen die graag meer
willen weten van het insectenleven. De cursus bestaat uit drie theorie-avonden in zaal de Kemphaan in Venray.
Daarna volgt een excursie.

In deze informatieve cursus met
een anekdotische inslag, maken
deelnemers nader kennis met de
belangrijkste groepen van insecten.
De cursus, gegeven door insectendeskundige Pieter van Breugel uit
Veghel, pretendeert niet om veel
soorten te leren, maar het is vooral
de bedoeling om bewondering, verbazing en nieuwsgierigheid op te
wekken. De cursus bestaat uit drie
theorie-avonden op dinsdagen 1, 8
en 15 mei, die plaatsvinden in zaal

de Kemphaan in Venray.
De eerste avond gaat van
Breugel in op wat insecten precies
zijn, hun levenscyclus en enkele anatomische verkenningen. Ook laat hij
deelnemers kennis maken met de
insecten met onvolledige gedaantewisseling zoals sprinkhanen, libellen
en wantsen en cycades. De tweede
avond gaat van Breugel in op insecten met volledige gedaantewisseling, waaronder vlinders, muggen en
vliegen. Ook de derde avond worden

insecten uit deze groep behandeld,
waaronder kevers en vliesvleugeligen, zoals mieren, wespen, bijen en
hommels.
Op zaterdag 12 mei gaan de deelnemers op excursie naar een nog
nader te bepalen gebied. Ze gaan
zoveel mogelijk insecten bekijken en
proberen na te gaan wat hun levenscyclus is en waarom ze zich gedragen
zoals ze zich gedragen. Voor meer
informatie en opgeven, mail naar via
info@ivn-geysteren-venray.nl

‘Ouderen in beweging’

Match on tour in wijkcentrum
‘t Schöpke
Match on tour, van Match voor vrijwilligers, slaat op dinsdag 24 april van 20.00 tot 22.00 uur zijn tenten op in
het wijkcentrum ’t Schöpke in de Venrayse buurt Veltum. Het thema is ‘Ouderen in beweging’.
Tijdens deze bijeenkomst geeft
Venray Beweegt uitleg over diverse
onderwerpen die met bewegen
in Venray te maken hebben, zoals
de beweegpas, beweegkaart en
de vele voordelen van bewegen.
Ook komt een therapeut van het

gezondheidscentrum Wieënhof
voorlichting geven over waarop
je moet letten bij bewegen.
Marijn Janssen van fitnesscentrum
Any-time komt het fitnessprogramma voor ouderen bij hen toelichten. Verder komt iemand van

een actieve groep ouderen zijn
ervaringen met bewegen vertellen.
De avond is bedoeld voor actieve
ouderen, verenigingen en organisaties. Ook vrijwilligers die actief zijn
met de doelgroep ouderen kunnen
aanschuiven.

Seniorweb

BiblioNu organiseert tabletcafé
BiblioNu Venray organiseert op maandag 9 april een tabletcafé. De bijeenkomst vindt plaats van 14.30 tot
17.30 uur in de bibliotheek van Venray.
Het tabletcafé is voor iedereen
die alles wil weten over de nieuwste apps en handige functies op
de tablet, smartphone en e-reader. Vrijwilligers van Seniorweb en
leerlingen van het Raaylandcollege

geven uitleg, maar deelnemers kunnen ook elkaar helpen. Het tabletcafé is geen cursus of workshop,
maar een samenzijn van gebruikers.
De organisatie raadt aan ervoor te
zorgen dat de apparaten die deelne-

mers meenemen zijn opgeladen en
dat deelnemers gebruikersnamen
en wachtwoorden meenemen. Dit is
handig bij het installeren van nieuwe
apps. Deelname aan het tabletcafé
is gratis.
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De Witte Hoeve

Flashback
80’s & 90’s
in Venray

cultuur 17

Expositie Jacqueline Hanssen
Kunstenares Jacqueline Hanssen exposeert vanaf vrijdag 30 maart in Schouwburg Venray. Vanwege de verhuizing van Cultura Venray worden de
toekomstige epxosities in samenwerking met de schouwburg voortaan hier tentoongesteld. De werken van Hanssen zijn daar tot 5 juni te zien.

De Witte Hoeve in Venray
organiseert in samenwerking
met Stage Crew Events op zaterdag 14 april een flashback-avond
in nieuwe stijl. Deze Flashback
80’s & 90’s duurt van 21.00 tot
03.00 uur.
Dj’s Twan van Bussel (bekend
van De Koets), Leon Arts (bekend
van SRV-mannen en De Koets) en
Frans Herben (bekend van
Pentagon Time) vullen het
muzikale programma tijdens deze
avond en draaien klassiekers uit de
jaren 80 en 90.

Muzikaal
programma
Voor het evenement, dat
plaatsvindt bij partycentrum De Witte
Hoeve aan de Gasstraat in Venray,
geldt een minimumleeftijd van
18 jaar. Meer informatie over het
evenement en de ticketverkoop is te
vinden op www.dewittehoeve.nl

Door de wisselexpositie krijgen regionale kunstenaars een podium om eigen
kunstwerken te laten zien. Jacqueline
Hanssen toont in de twee trappenhallen hoofdzakelijk recent werk. Dit werk
is afgelopen december en januari ontstaan tijdens haar ‘artist in residence’

periode in kunstlabor ArToLL in Bedburg
Hau (Duitsland). De laatste tijd heeft
Jacqueline het Chinees penseelschilderen weer opgepakt. Er vloeide de
laatste tijd meerdere schilderingen met
oost-Indische inkt op Chinees rijstpapier uit haar hand. “De werken tonen

een bepaalde figuurlijke kwetsbaarheid
van onzekerheid en dreiging. Om het
gevoel van kwetsbaarheid te versterken, heb ik ervoor gekozen de werken
op papier zonder lijst op te hangen”,
aldus Jacqueline. Naast nieuw werk laat
Jacqueline op de eerste etage ook nog

enkele grafische werken zien die jarenlang niet ‘life’ in de openbaarheid te
vinden waren. De expositie is tijdens de
openingstijden van Schouwburg Venray
te bezichtigen op maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag van 11.00 tot 15.30 uur.

OPEN
AVOND
DINSDAG 24 APRIL MELD JE AAN
Op deze avond vertellen onze medewerkers van Lamb Weston / Meijer
hoe de frites worden gemaakt en wat de plannen voor de toekomst zijn.
Na een rondleiding heb je de mogelijkheid om jezelf in een kort gesprekje
voor te stellen. Uiteraard kun je onze producten proeven!

Heb je ervaring/affiniteit met een van de onderstaande functies, meld je dan
aan via www.werkenbijlambweston.nl.
We nemen contact met je op en hopen je op basis van je profiel op
dinsdag 24 april te kunnen verwelkomen.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR
KWALITEITSCONTROLEURS
IN 5-PLOEGEN

Hoe ziet je werk er uit?
Het nemen van monsters in
verschillende fases van het
productieproces
Het signaleren van kwaliteitsafwijkingen (buiten specificaties),
zo nodig uitvoeren van aanvullende
metingen
Het registreren van de bevindingen/
uitkomsten van de kwaliteitscontroles
Het schoonhouden van gebruikte
middelen/apparatuur
Signaleren van benodigd onderhoud
Wat breng je mee?
MBO 3/4 werk- denkniveau
Minimaal een afgeronde diploma op
MBO niveau 2
Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking
Je bent gericht op kwaliteit

HEF- REACHTRUCKCHAUFFEURS

OPERATORS

E/WTB ONDERHOUDSTORINGSMONTEUR

IN 5-PLOEGEN

IN 5-PLOEGEN

Hoe ziet je werk er uit?
Het verzorgen van interne transporten
met behulp van de hef- en/of reachtruck
Het laden en lossen van vrachtwagens
Controleren van ontvangsten en signaleren van afwijkingen
Vervoeren van grond- en hulpstoffen,
verpakkings- en emballagematerialen
en (eind)producten naar productieplaatsen, magazijn en vrieshuis
Verzorgen van klein onderhoud

Hoe ziet je werk er uit?
Bedienen, ombouwen en afstellen van
de productielijnen
Bewaken van de voortgang van het
proces en ingrijpen bij afwijkingen
Verhelpen van kleine verstoringen en
inspecties verrichten
Rapporteren van productiegegevens
Schoonmaken en -houden de machines,
volgens reinigingsprotocollen

Hoe ziet je werk er uit?
Optimaal laten draaien van de
productie-installaties
Verrichten van preventief onderhoud,
ingrijpen bij verstoringen
Verbeteringen aandragen en
implementeren
Trainen van de operators aan de lijn
Administratie borgen in het
SAP systeem

Wat breng je mee?
MBO 2/3/4 werk- en denkniveau
Minimaal een afgeronde diploma op
MBO niveau 2
Afgeronde opleiding richting procestechniek, een agrarische of technische
richting is een pré
Bij voorkeur kennis van SAP, HACCP en ervaring in een food gerelateerde omgeving
Teamplayer, sociaal vaardig, flexibel en
je weet van aanpakken

Wat breng je mee?
MBO 4 werk- en denkniveau
Je hebt ervaring met zowel elektrotechniek als werktuigbouwkunde in
een vergelijkbare functie
Kennis van industriële automatisering/
besturingstechniek of procestechniek
Analytisch vermogen, verbanden leggen
Je bent bereid om te werken in
dagdienst met consignatie

Wat breng je mee?
MBO 2 werk- denkniveau
Je beschikt over een hef- en reachtruck
certificaat
Relevante werkervaring
Je beheerst de Nederlandse taal
Je kent de procedures m.b.t. het rijden
en manoeuvreren met de hef- reachtruck
Ervaring met RF-scannen en SAP
is een pré

DAGDIENST MET CONSIGNATIEDIENST

Blitterswijckseweg 1 | 5871 CD Broekhuizenvorst | +31 113 394 955 | info@lambweston.eu | www.lambweston.eu
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Dorpsraadvergadering

Avondje Hakkûh

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Tijd: 20.00-04.00 uur
Organisatie: RPM Events
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Toneelvoorstelling
Mooi weer vandaag

Muziekvoorstelling Liptease
Jukebox Theater

Informatieavond
centrumplannen Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: gemeente Venray
Locatie: gemeentehuis Venray

Pasar Festival Djempol

Lichtstad Revuetheater – Quartier
Fou

Dorpsraadvergadering

Tijd: 13.00-23.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: De Kemphaan Venray

Op z’n Hollands met Willem Barth

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

Tijd: 21.00-01.00uur
Locatie: café Anno ’54 Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Invaliden Sport- en BelangenVereniging
Venray e.o.
Locatie: Café-Zaal ‘t Veule in Veulen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Smakt-Holthees
Locatie: ’t Pelgrimshuis Smakt

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Belastingspreekuur

Kienavond

Een kleine inleiding in de esthetica
van de liefde (een filosofie van het
ontwerpen) door dr. Jacob Voorthuis
Tijd: 20.15-22.15 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray
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Muziekvoorstelling 50 jaar
Palingsound
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Alzheimer Café: thema
rechtsbescherming bij dementie

17e zwemloop
Tijd: 09.15 uur
Organisatie: ATV Venray
Locatie: sport- en zwemcentrum De Sprank en
natuurgebied Vlakwater

Concert
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Breicafé
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Fotokijkmiddag

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-13.30 uur
Organisatie: Orkest Rooyal en Klapa per Caso
Locatie: Schouwburg Venray

Pasar Festival Djempol

Autocross

Tijd: 12.00-23.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: ACC ’t Veule
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

Legends of Rock tributefestival

Pasar Festival Djempol

Lezing over faalangst bij kinderen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 12.00-20.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Praktijk van der Coelen
Locatie: Tante Truus Venray

Kindervoorstelling ‘Ik heb een
melodietje in mijn hoofd’

Theehuisconcert: De Toverfluit

Dörpse Kroegentocht
Tijd: 19.00-01.00 uur
Organisatie en Locatie: Allemanscafé Oostrum,
café D’n Terp Oirlo, café De Köster Castenray, cafézaal ’t Veule, café 1787 Leunen en zaal Roelanzia
Ysselsteyn

Cabaretvoorstelling
Rayen Panday - Fenomeen
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Tijd: 17.00-18.00 uur
Organisatie: fanfare Dorpsklank en toneelvereniging Vondel
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray
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Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: Historisch Platform Venray
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Venray

do
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Muziektheater Frans Mulder
Vertelt en zingt… tot ie Purper
ziet
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Workshop
Dromen in beeld

Mjuziekvoorstelling Frank Boeijen
– Theatertournee 2018

Tijd: 09.30-13.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: Match Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Concert

Tabletcafé

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fanfare Dorpsklank en fanfare
Maashees
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 14.30-17.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

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

Tentoonstelling Liquidarium meconii in het Odapark

Rondleidingen Stefan Cools
Kunstenaar en botanist Stefan Cools geeft in april en mei zes rondleidingen door zijn tentoonstelling
Liquidarium meconii in het Odapark in Venray. De rondleidingen duren ongeveer een uur en starten
om 14.00 uur.
De rondleidingen vinden zowel
binnen als in het Beeldenbos plaats.
Stefan Cools geeft deze op woensdag
11 april, donderdag 19 april, zondag
29 april, woensdag 2 mei, zondag

13 mei en vrijdag 25 mei. Deze zijn
gratis, maar het aantal plaatsen is
beperkt. Voor meer informatie, mail
naar: educatie@odapark.nl of
roel.sanders@odapark.nl

Botanist Stefan Cools doet artistiek
onderzoek naar processen in de
natuur; de laatste vijf jaar in het
bijzonder naar de transformatie
van de vlinder. In Odapark Venray

maakt hij een voorlopige balans
op en vertelt daarover tijdens de
rondleidingen.

Transformatie
van vlinder
De expositie bestaat uit
werken uit Cools’ onderzoeksjaar,

mogelijk gemaakt door het
Mondriaanfonds. Zijn onderzoek
naar vlinders, korstmossen,
rupsen en mineurmotten is
te zien in de tentoonstelling.
Ook wordt er een vlindertuin
gerealiseerd in het Beeldenbos.
De tentoonstelling is te zien tot
en met 10 juni.
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Truckrun trekt ook door
Venray
Truckrun Horst trekt op zondag 8 april door gemeente Horst aan de Maas, Venlo en Venray. Voor de negentiende keer vindt de tocht met vrachtwagens voor mensen met een beperking plaats.

De truckrun start om 12.45 uur
in Horst. Vanaf dat moment zal de
ruim 55 kilometer durende konvooi
door de kerkdorpen in de gemeentes
Horst aan Maas en Venray trekken.
De verwachtte terugkomst op het
industrieterrein Horst is omstreeks
16.15 uur. In Venray doet de Truckrun
Blitterswijck rond 15.00 uur aan
via de Beeteweg. Via de oude
Heerweg en Blitterswijckseweg rijdt
het konvooi verder naar Wanssum.
Daar trekt de stoet via de Brugstraat,
Venrayseweg, Oirlose Dijk, Ericaweg
en Meerloseweg naar de Deputé

Petersstraat. Rond 15.25 uur komt
de Truckrun aan in Oirlo. Daar
rijdt deze via de Hoofdstraat en
de Castenrayseweg verder naar
Castenray via de Campagnestraat,
de Matthiasstraat, de Horsterweg en
Veld-Oostrijk. Rond 15.45 uur rijdt de
stoet door naar Horst.
Indien mensen het konvooi van
Truckrun tegenkomen of kruisen,
moeten zij rekening houden met een
aanzienlijke wachttijd, geschat op
circa 30 minuten. Het verkeer wordt
ter plekke stilgelegd door de politie
en erkende verkeersregelaars. In die

Gezelschap de Bups & Co komen op zondagmiddag 15 april naar
Cor nodigt uit… Zij treden om 15.00 uur op in De Schól in Heide.

(Foto: Morris Jacobs Fotografie)

Het harmonie-orkest van St. Catharina uit Leunen, Veulen en Heide krijgt zaterdag 14 april het orkest van St.
Gerardus uit Heksenberg en Heerlen op bezoek.
en Heksenberg. Beide orkesten
staan onder leiding van dirigente
Karin Janssen. Janssen staat
sinds 2016 op de bok in Leunen.

De Bups & Co
in Heide

tijd passeren ruim driehonderd trucks
met in elke cabine naast de chauffeur
ook iemand met een verstandelijke
beperking. Ook raagt de organisatie
de bewoners langs de route de straat
te versieren met vlaggen en ballonnen en zou zij het leuk vinden als
er veel publiek buiten staat om de
stoet toe te juichen of te zwaaien.
Ten slotte geeft zij de tip auto’s die
zondagmiddag niet naast de route te
parkeren.
Meer informatie over de Truckrun
is te vinden op www.truckrun.nl

Uitwisselingsconcert in Leunen
Het inmiddels bijna 100-jarig
orkest uit Leunen slaat voor het
optreden de handen ineen met
het harmonie-orkest uit Heerlen
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Het uitwisselingsconcert vindt plaats
in MFC De Baank in Leunen.
Het concert is gratis te bezoeken
en begint om 19.30 uur.

“Het is Cor & Co gelukt om voor
dit concert tien muzikanten aan
elkaar te verbinden die samen zorgen voor een verrassende mix van
swingende wereldse muziek, vrolijke meezingers én tonen die de ziel
raken”, aldus de organisatie. De Bups
& Co bestaat uit Jack van Els, Nelleke
Rijs, Cor van der Cruijsen, Wilco
Lucassen, John van Els, Edgar van

Kessel, Ton Peeters, Ron Willemse,
Ger Ewals en Paul Nelissen.
Het concert bestaat uit een
afwisselende inzet van accordeon,
contrabas, klarinet, slagwerk, schuiftrombone, gitaar en zang. Bups &
Co maakt graag contact met het
publiek. Het optreden begint om
15.00 uur. De huiskamer gaat om
14.00 uur al open. Entree is vrij.

unieke plantenbeleving

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
Wintergroene
leibomen
3,5 meter hoog
vol rek

€ 119,- per stuk

Op zoek naar een zit-, loopmaaier of (accu) tuingereedschap
voor uw tuin? Kom gerust eens langs in onze showroom om ons
brede aanbod te bekijken. Ook voor reparatie en onderhoud.

www.lozeman.nl - Markt 14 - Lottum - 077-4632341

Eénjarige
planten en
kuipplanten
Pootaardappelen
en zaden

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,Trent

Van alle gemakken voorzien
Compleet met vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat,
koelkast, afzuigkap, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie.

Kom werken bij Superkeukens!
ERVAREN VERKOOPADVISEURS

Versterk ons Superteam!

LEERLING VERKOOPADVISEURS

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
HORST
WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

