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Toekomst
Dr. Poelsschool
Tijdens de commissievergadering Wonen op dinsdag 26 maart en Werken en Besturen op woensdag 27 maart kwam de toekomst van de Dr. Poelsschool in Venray ter
sprake. Het College van B&W heeft de Dr. Poelsschool als voorkeurslocatie voor het nieuwe pand van de Aldi aangewezen, maar de commissieleden trekken dit in twijfel.
Zij vragen zich af of de locatie geschikt is en of de school behouden moet worden door het gebouw alsnog een monumentale status te geven. Op pagina 6 zijn de
meningen van de commissieleden terug te lezen.

Dwangsom voor kippenstal in Ysselsteyn
Een kippenstal aan de Ysselsteynseweg in Ysselsteyn van pluimveebedrijf Claessens-Jenniskens voldoet niet
aan de milieu-eisen. Gemeente Venray heeft daarom een dwangsom van 50.000 euro opgelegd als niet voor
31 mei alle ruim 74.000 legkippen zijn weggehaald uit de stal. De gemeente vindt het onaanvaardbaar dat er
geen maatregelen zijn getroffen om de milieubelasting te verlagen.
Er is in de stal te veel uitstoot van
fijnstof, doordat een warmtewisselaar
ontbreekt. Ook is de stankoverlast te
groot, omdat er geen luchtuitlaat is, zo
gaf de gemeente eerder aan. De stal
is eigendom van John Claessens die
onlangs na vier jaar opstapte als
dorpsraadvoorzitter van Ysselsteyn.
Bij zijn afscheid in het dorpsforum van
maandag 18 maart wilde hij niet de
reden van zijn vertrek bekendmaken.
Hij spreekt tegen dat de handhaving
actie van gemeente Venray tegen
zijn kippenstal de oorzaak is van zijn
opstappen. De zaak kwam aan het rol
len doordat drie buurtbewoners, ver
enigd in werkgroep Samen Opgelucht,

een klacht indienden bij de gemeente
en aandrongen op controle en hand
having.
Een toezichthouder voerde op
21 september 2018 een eerste controle
uit op het bedrijf. Er werden meerdere
overtredingen geconstateerd die voor
15 februari 2019 moesten zijn beëin
digd. Op 26 februari werd opnieuw een
controle gehouden en omdat de gebre
ken niet waren verholpen, besloot het
College van B&W op te treden en een
last onder dwangsom van 50.000 euro
op te leggen.
John Claessens reageert dat hij die
dwangsom niet hoeft te betalen, omdat
hij voor 31 mei de stal gaat ontruimen.

De 74.000 leghennen zijn aan het einde
van hun productiecyclus en gaan begin
mei naar de slachterij. “Ik ben al heel
lang bezig met de procedures. Dat loopt
al jaren. Omdat de vergunning niet rond
was, heb ik gewacht met investeren in
de stal. Ik ga niet iets doen voordat ik
de vergunning heb”, legt Claessens uit.
Het aanbrengen van een warm
tewisselaar en een luchtuitlaat vergt
een investering van ruim een ton.
“Zodra straks de stal leeg is, ga ik
ermee beginnen. Voor de aanpas
sing heb ik drie tot vier maanden
nodig. Ik voer het precies uit zoals de
gemeente het vraagt. Vanaf september
kunnen er weer 80.000 kippen in de

stal die dan volledig aan de vergunning
voldoet.”
Werkgroep Samen Opgelucht uit
Ysselsteyn verzet zich al jaren tegen
de overlast die vooral inwoners van de
Ringweg en de Pater Tulpstraat ervaren.
Woordvoerder Ria Jenneskens is aan de
ene kant blij dat de gemeente eindelijk
optreedt. “Er is jarenlang alleen maar
weggekeken. Sinds Carla Brugman
wethouder is, wordt het eindelijk seri
eus opgepakt. Al is de gemeente heel
coulant door de ondernemer zo ruim
de tijd te gunnen”, zegt ze. “In 2015
was al bekend dat er te veel kippen in
die stal werden gehouden. Er was een
vergunning voor 50.000 dieren, maar
er zaten er veel meer in. Willens en
wetens is het dorp jarenlang in de stank
en stof gezet. Het is bar en boos, vooral
bij noordoostenwind. We kunnen in de
zomer niet eens buiten zitten.”

Samen Opgelucht heeft een
beroepschrift ingediend bij de recht
bank in Roermond tegen de uitbrei
ding naar 80.000 kippen. “We hebben
al veel gesprekken gevoerd met de
eigenaar en gemeente. Er is al zo veel
geklaagd. De gemeente wil geen stal
len meer dicht bij de dorpskern. Dan is
deze uitbreiding toch tegenstrijdig.
Binnen een straal van 500 meter zit
ten hier al meer dan 400.000 kippen.
Dat zijn er veel te veel. De overlast
is enorm toegenomen. We willen
dat de gemeente op zoek gaat naar
betere locaties.” John Claessens meldt
dat hij niet investeert voor een korte
periode. “Die stal wil ik nog tien tot
vijftien jaar blijven gebruiken”, zegt
hij. In 2013 werd het Ysselsteynse
pluimveebedrijf nog uitgeroepen tot
Nederlandsagrarisch ondernemer van
het jaar.
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Onduidelijkheid over budget

Toekomstplan jongerencentra Venray
Tijdens de vergadering van de
Commissie Leven van gemeente
Venray van donderdag 28 maart
heerste er onduidelijkheid over het
budget van het meerjarig toekomstplan voor de jongerencentra
in Venray. Joep Gielens van Pro
Venray wil dat de gemeenteraad
daarom nog een keer debatteert
over het onderwerp.
In december 2017 kreeg het
toenmalige toekomstplan ‘the Next
Step’ over The B in Venray geen steun
van een meerderheid van de gemeen
teraad. Vervolgens is het college, op
verzoek van de raad, aan de slag
gegaan met de vraag hoe de toekomst
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visie wel kan worden vormgegeven.
Voorgesteld wordt dat alle jongeren
centra van Venray een gezamenlijk
toekomstplan maken met ondersteu
ning van een procesbegeleider. Met het
toekomstplan wil de gemeenteraad
bereiken dat de Venrayse jongerencen
tra met elkaar samenwerken, van
elkaar leren en ervaringen met elkaar
uitwisselen. De jongerencentra moeten
uniek blijven, maar wel samenwerken
waar nodig om een veilige en sfeer
volle ontmoetingsplek te creëren voor
jongeren, vindt het College van B&W.
De jongerencentra die meewerken aan
het plan zijn: Jera in Ysselsteyn, JUM in
Merselo, The B in Venray, OJC Watjang

in Oirlo, OJC Midgard in Wanssum en
OJC DIM in Blitterswijck.

Geen financieel
kader
De commissieleden vinden het
positief dat alle jongerencentra mee
willen werken. Ook zijn ze het erover
eens dat het opstellen van een toe
komstplan een goed idee is. Echter
is het volgens hen nog niet duidelijk
genoeg hoeveel het totale plaatje gaat
kosten. Bart Jilesen van D66 vindt de
opdracht te breed en is daarom bang
dat jongerencentra een te uitgebreid
plan schrijven met een te hoog bud

get. Jilesen: “Ik voorspel dat wanneer
de gemeente geen financieel kader
geeft tijdens het opstellen van het
plan, de raad achteraf bepaalt dat de
kosten te hoog uitvallen en dat het
plan uiteindelijk niet doorgaat.”
Volgens wethouder Thielen is
er een reden waarom de financi
ële kaders niet worden afgegeven.
“We willen de jongerencentra de
ruimte geven om na te denken over de
toekomst en waar zij denken behoefte
aan te hebben. De procesbegeleider
wordt aangesteld om dit proces te
begeleiden en waar nodig in te grij
pen. Het budget is dus afhankelijk van
de procesbegeleider.”

Op de vraag of de procesbegelei
der van te voren financiële richtlijnen
krijgt voor het opstellen van het plan,
zegt Els van Enckevort, beleidsme
dewerker van de gemeente Venray:
“We zoeken een procesbegeleider die
ervaring heeft met jongerenwerk in
combinatie met het maken van con
crete financiële plannen.” De kosten
voor het aanstellen van een procesbe
geleider bedragen 20.000 euro.
Joep Gielens van Pro Venray durft
het nog niet aan om een klap te geven
op het plan en wil, vanwege de ondui
delijkheid over het budget, dat de
gemeenteraad opnieuw debatteert
over het onderwerp.

Twee bezwaarschriften stichtingen

‘Nieuw industrieterrein
bedreiging voor de das’
De komst van een groot bedrijventerrein aan de Spurkt aan de noordkant van Venray leidt tot aantasting van de natuur rond het Loobeekdal.
Ook betekent het een nieuwe bedreiging voor de das. Dat melden de stichtingen Das & Boom en Natuur en Milieufederatie Limburg die evenals
Bosgroep Loonse Duinen een bezwaarschrift hebben ingediend bij gemeente Venray.
Het plan voor het bedrijven
terrein, de notitie reikwijdte en
detailniveau De Spurkt, heeft van
19 februari tot en met 1 april ter
inzage gelegen. Het nieuwe industrie
terrein van netto 30 hectare grenst
aan het bestaande bedrijventerrein
Smakterheide. Het gaat ruimte bieden
aan doorgroeiende regionale bedrij
ven uit Venray in de maakindustrie,
agrofood en logistieke sector.
Voor het bestemmingsplan
moest een milieueffectrapport
(MER) worden opgesteld van
wege het effect op het Natura
2000-gebied De Maasduinen.
Door de vestiging van bedrijven
neemt de uitstoot van stikstof toe
voor het kwetsbare natuurgebied
dat al overbelast is, aldus de natuur
stichtingen.
Stichting Das & Boom wijst erop
dat het beoogde terrein van gras

en landbouwgrond een kernleefge
bied is van de das die in deze omge
ving verschillende burchten heeft.
Das & Boom vindt de ontwikkelingen
binnen de gemeente Venray zorg
wekkend voor het voortbestaan van
de das.
Door de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum vindt een grootscha
lige ingreep plaats waarbij honder
den hectares worden bewerkt voor
uitbreiding van haven en industrieter
rein, rondweg, hoogwatergeulen en
dijken. Volgens Das & Boom zal het
voedsel voor de das, voornamelijk
aardwormen, grotendeels verdwijnen.
“Het foerageergebied is voor tiental
len jaren aangetast”, meldt de stich
ting die wil voorkomen dat dit ook in
het Loobeekdal gebeurt.
Das & Boom eist dat het effect
op het dassenleefgebied een plek
krijgt in de milieueffectrapportage.

Want de das is in de afgelopen decen
nia al stelselmatig verdreven uit de
hogere gebieden van het Loobeekdal,
meldt de stichting. Tevens moeten
andere ontwikkelingen worden mee
genomen zoals woningbouw in de
wijk Brabander en op Sint Annaterrein
en de mogelijke komst van zonne
parken in Smakt. Die zijn gepland aan
beide zijden van de A73 waar diverse
faunatunnels zijn die veel door das
sen worden gebruikt.

schap. Grasland is voor de das een
primair foerageergebied vanwege
de vele regenwormen, het hoofd
voedsel van de das. Ook Natuur
en Milieufederatie Limburg wil
dat andere ontwikkelingen in het
gebied (woningbouw, zonneparken)
worden meegenomen in de effec
ten voor de dassenpopulatie die al
onder druk staat.
Bosgroep Loonse Duinen vindt
dat de natuur in het Loobeekdal
niet mag verdwijnen voor ‘econo
misch gewin’. Het Loobeekdal sluit
aan op de Overloonse bossen waar
veel gewandeld en gerecreëerd
wordt. De bosgroep wijst ook op
Natuur en Milieufederatie
Limburg meldt dat de beoogde locatie het belangrijke leef- en foerageer
aan de Spurkt een agrarisch gebied is gebied van de das en andere in
dat valt binnen de bronsgroene land het wild levende vogels en dieren
en wil dat er een alternatieve plek
schapszone van provincie Limburg.
wordt gezocht voor het industrie
De stichting vindt het bedrijventer
terrein.
rein een aantasting van het land

Natuur en
Milieufederatie
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Gemeente Venray

Vragen over visie bibliotheek
Gemeente Venray heeft onlangs een nieuwe visie opgesteld over de rol van de bibliotheek in de gemeente.
De commissie Leven besprak de visie, die op dinsdag 16 april in de raad komt. De commissieleden hadden onder
meer vragen over het proces, het betrekken van de stakeholders en het beschikbare subsidiebedrag.

In de nieuwe visie verandert de
functie van de bibliotheek van het
uitlenen van tastbare boeken naar
dienstverlening op het gebied van
lezen, leren en informeren. Gemeente
Venray wil met de visie bereiken
dat meer mensen in staat zijn om te

lezen, rekenen en schrijven. Maar ook
dat ze mediawijs zijn en grip hebben
op gezondheid, werk en inkomen.
“Het betekent overigens absoluut
niet dat er geen fysieke boeken meer
worden uitgeleend. In de uitwerking
van het plan gaan we bekijken hoe

we dat vorm gaan geven, maar het
lezen en uitlenen van boeken blijft
zeker mogelijk”, aldus wethouder
Anne Thielen.
Commissielid Emina Joosten
Beslagic van D66 vond dat verschil
lende stakeholders te weinig in het

proces betrokken zijn. “Het is een
gemiste kans dat er niet gesproken is
met bijvoorbeeld arbeidsmigranten,
jongeren en nieuwkomers. Daardoor
blijft de visie vaag en mist het een
duidelijke richting”, zei ze. Bernie
van Lierop van Samenwerking Venray
was dezelfde mening toegedaan.
“Waar is de input van de jeugd van
het Raayland College? Ik begrijp niet
wanneer je de wensen en behoef
ten van de samenleving in kaart wil
brengen, er niet wordt gesproken
met meer stakeholders. Hoe kun je
dan een visie maken?”, vroeg hij zich
af. Wethouder Thielen erkende dat
er nog niet met alle stakeholders
gesproken is. “De visie is een eer
ste aanzet. Er wordt nu op basis van
de visie in gesprek gegaan met de
stakeholders. Het is dus absoluut niet
zo dat zij niet in het proces worden
betrokken”, stelde ze.
SP’er Jan Hendriks stelde content
te zijn dat er met de visie wordt inge
speeld op ontwikkelingen zoals de
toename van laaggeletterden en digi
beten. Hij was wel van mening dat er
meer subsidie verleend moet worden
aan de bibliotheek, omdat Venray in
vergelijking met andere gemeente
minder subsidieert. Wethouder
Thielen antwoordde daarop dat dit

niet te vergelijken is, omdat andere
bibliotheekorganisaties variabele
bedragen betalen voor de huur en
onderhoud van panden.
Joep Gielens van PRO Venray
stelde voor om meer tijd te nemen
voor het ontwikkelen van de visie,
aangezien niet met iedereen gespro
ken is. “Daar ben ik geen voorstander
van. De bibliotheek wil weten waar
ze aan toe is en wil vooruit. Daarom is
het van belang dat er vaart achter
zetten”, v ertelde Thielen.
De nieuw uit te voeren visie moet
door bibliotheekorganisatie BiblioNu
worden uitgevoerd. Echter werd door
adviesbedrijf Acta Advies gecon
cludeerd dat de organisatie op dit
moment onvoldoende toekomstbe
stendig is om deze transitie uit te
voeren. Wethouder Thielen is van
mening dat vanwege de ervaring die
BiblioNu heeft in Venray en omge
ving, nog altijd een geschikte partij
is. “Daardoor kan er op een breder
gebied samengewerkt worden”, ver
telt ze. In de subsidiebeschikking is
daarom opgenomen dat BiblioNu een
herstelplan moet opstellen. Dit wordt
samen met het nieuw samen te
stellen dienstenaanbod op dinsdag
27 juni in de gemeenteraadsvergade
ring behandeld.

TC Rodhe krijgt geen subsidie renovatie banen

‘Discriminerend besluit gemeente’
Olaf Duisters van Stichting Beheer Tennispark TC Rodhe heeft donderdag 28 maart tijdens de vergadering van
commissie Leven gesteld dat de gemeente op een discriminerende manier omgaat met het verlenen van
subsidie aan sportverenigingen. Aanleiding is dat TC Rodhe in Venray geen subsidie ontvangt voor het renoveren
van haar tennisbanen.

gaan vallen onder die regeling en dat
is naar ons inziens ook het geval”,
vertelt hij. Tot 2007 zag de gemeente
Venray tennis als een elitesport waar
door het geen aanspraak kon maken
op subsidies.

Willekeur
De tennisverenigingen in Oirlo en
Leunen hebben wel met gemeente
lijke middelen hun banen gereser
veerd. Ook Hockeyclub MHCV heeft
onlangs een nieuw clubhuis en speel
veld gekregen en tafeltennisvereni
ging Red Starts en de Judoclub hebben
ook een nieuw gebouw gekregen.
Zonder deze voorbeelden concreet
te benoemen, stelde Duisters in zijn
inspreekrecht dat er voorkomen
moet worden dat gemeente Venray
op basis van willekeur gaat hande
len. “Verder begrijpen we niet dat
we ervan weerhouden worden jul
lie inhoudelijk te informeren over de
werkwijze van de gemeente. Het is
daarom voor u als commissielid of
raadslid vrijwel onmogelijk uw advise
rende of controlerende rol uit te voe
ren”, aldus Duisters.

Informatiebijeenkomst

“Ik ben hier om aandacht te vra
gen voor de discriminerende wijze
waarop tennisverenigingen benaderd
worden door het gemeentebestuur en
ambtenaren ten aanzien van goedge
keurd ambtelijk beleid en de verlening

van subsidiebeleid in het bijzonder”,
stelde Duisters aan het begin van zijn
betoog. TC Rodhe vindt dat het con
form het subsidie accommodatiebeleid
2011-2015 recht heeft op de subsidie.
Rob Olthoff, bestuurslid van de stich

ting, is verbaasd over de afwijzing.
“We hebben nota bene zelf meege
schreven aan het nieuwe subsidiebe
leid over accommodaties. We hebben
ons er natuurlijk hard voor gemaakt
dat tennisverenigingen ook zouden

TC Rodhe heeft zondag 31 maart
een informatiebijeenkomst geor
ganiseerd waarbij alle leden van
commissie Leven zijn uitgenodigd.
Onder anderen Theo Franken van
Venray Lokaal, Joep Gielens van PRO
Venray en Bernie van Lierop van
Samenwerking Venray hebben aan
gegeven om onderzoek te gaan doen
naar de argumenten waarop het
verzoek is afgewezen. Olthoff baalt

ervan op deze manier tegenover
de gemeente te staan. “Het is heel
vervelend dat het op deze manier
moet, maar we hebben geen andere
keuze. Onze hele begroting is hierop
gebaseerd”, vertelt hij. Het renove
ren van de zes banen kost ongeveer
130.000 euro waarvan de gemeente
volgens het beleid twee derde voor
haar rekening neemt.

Rechter
TC Rodhe, dat zonder gemeen
schapsgeld de huidige banen heeft
aangelegd en heeft onderhouden, is
met gemiddeld 430 leden de groot
ste tennisvereniging in Venray.
“Kijk alleen al naar de Spinesport
Rodheo Open waar we dit jaar weer
280 deelnemers hadden en de club
kampioenschappen waar jaarlijks
175 mensen aan meedoen. We vervul
len inmiddels een belangrijke sociale
functie in en buiten Venray”, aldus
Olthof. De tennisvereniging heeft
inmiddels bij de rechter beroep aan
getekend tegen de afwijzing. Het is
onduidelijk wanneer hier een uit
spraak over wordt gedaan.
Wethouder Anne Thielen stelde
het jammer te vinden dat er op deze
manier gehandeld wordt. “Ik vind het
jammer dat TC Rodhe niet mee wil
werken aan een mediation traject,
zoals TC Venray en TC Oostrum dat
wel doen”, zegt Thielen. De wethou
der geeft verder aan dat er binnenkort
gestart wordt met nieuw subsidie
beleid rondom sportaccommodaties.
“Maar omdat de zaak is nu onder de
rechter is, kan ik geen inhoudelijke
mededelingen doen over de situatie.”
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Elektrificatie
Maaslijn gaat door
De elektrificatie en gedeeltelijke spoorverdubbeling van de
Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen gaat door. Provincie Limburg,
het Rijk, spoorbeheerder ProRail en de provincies Noord-Brabant en
Gelderland bereikten een akkoord over het opvangen van de kosten.
De maatregelen moeten leiden tot een stabielere dienstregeling.

Om het plan te financieren werd
uitgegaan van 155 miljoen euro.
Door gestegen bouwkosten, een te
optimistische raming en vertraging
door de discussie over het al dan niet
schrappen van station Grubbenvorst,
moest uiteindelijk van een budget
van 213 miljoen euro worden uitge
gaan. De betrokken partijen vullen
samen het tekort van 60 miljoen
euro op. Provincie Limburg draagt in
totaal bijna 100 miljoen euro bij aan
het project. Het Rijk trekt 10 miljoen
euro extra uit om het tekort op te
vangen, waarmee de Rijksbijdrage
uitkomt op zestig miljoen. De pro
vincies Noord-Brabant en Gelderland
betalen 31,6 miljoen euro en 21,5
miljoen euro.

Uiterlijk december 2024 moet de
elektrificatie en gedeeltelijke verdub
beling van het spoor van de Maaslijn
klaar zijn. De partijen streven ernaar
om het project al in december 2023
af te ronden.
De provincie maakt binnen
kort samen met Arriva een lijst met
maatregelen om de huidige situ
atie op de Maaslijn met de huidige
dieseltreinen te verbeteren tot het
project is afgerond.
Op vrijdag 12 april komt het
akkoord over de Maaslijn aan de orde
in een statencommissie. Mogelijk
praat een Tweede Kamercommissie
er donderdag al over. Maar de ver
wachting is dat er ruime politieke
steun is voor de deal.

Blijft komende jaren open

Overeenkomst
zwembad Wanssum
Zwembad De Broekberg in Wanssum blijft de komende jaren nog
open. Vrijdag 22 maart tekenden wethouder Jan Loonen van gemeente
Venray en de stichting De Meulebèèk daartoe een overeenkomst.
Volgens wethouder Jan Loonen is
dit een bijzondere situatie, omdat de
exploitatie van het zwembad onder
druk stond. “Alleen dankzij de inzet
van de vele vrijwilligers kan
De Broekberg in de zomermaanden
openblijven”, zegt Loonen.
Het zwembad wordt sinds
enkele jaren in de zomermaanden
al geëxploiteerd door een groot
aantal vrijwilligers uit Wanssum
onder leiding van stichting sport
park De Meulebèèk. Met de bruik
leenovereenkomst die wethouder
Jan Loonen en het stichtingsbestuur

vrijdag 29 maart tekenden, is deze
constructie tot en met 2026 gega
randeerd. Stichting De Meulebèèk
zorgt gedurende die periode voor
de exploitatie van De Broekberg.
De vrijwilligers verzorgen onder
andere het toezicht, de schoonmaak
en het technisch onderhoud. Tevens
bemannen zij de EHBO-post. Loonen:
“Fijn dat vrijwilligers nu samen met
de gemeente deze voorziening in
stand kunnen houden. Daardoor kan
de jeugd uit Wanssum en omgeving
de komende jaren in de zomer in elk
geval nog lekker blijven zwemmen.”

Dertien basisscholen

Kinderdebat in raadszaal
In de raadszaal van het gemeentehuis in Venray vond vrijdag 29 maart het kinderdebat plaats. Dertien
basisscholen uit de gemeente Venray debatteerden in groepjes van vijf over vijf stellingen. Basisschool de
Hommel in Venray kreeg de titel ‘beste school’ tijdens het kinderdebat.

Omdat op 23 mei de verkiezingen
van het Europees Parlement plaats
vinden en 29 maart de oorspronke
lijke datum van de Brexit was, koos
de organisatie voor het onderwerp
‘Europa’. Voorafgaand aan het debat
vertelde Europarlementariër Jeroen
Lenaers uit Stramproy, na een korte
introductie door burgemeester Hans
Gilissen, over zijn werkzaamheden
in het Parlement van de Europese
Unie, de Europese verkiezingen en
de Brexit. Daarna gingen de dertien
basisscholen met elkaar in debat over
de volgende stellingen: ‘In heel Europa
moet dezelfde tijd gelden’, ‘Vuurwerk
moet verboden worden’, ‘De politie

moet strenger controleren op mensen
die op de telefoon kijken tijdens het
fietsen’, ‘Kinderen onder de twaalf jaar
mogen geen energiedrankjes kopen’
en ‘Er moet een kijkwijzer komen
voor YouTube filmpjes’. De debaters
waren het unaniem eens met de stel
ling over de energiedrankjes. Over de
andere stellingen waren de menin
gen verdeeld. Tijdens het debat over
vuurwerk werd zelfs door basisschool
Eigenwijs uit Oirlo een motie inge
diend.

De beste debater
Wethouder Anne Thielen en raad
griffier Sophie Boere zaten in de jury

om iedere ronde ‘de beste debater’
uit te roepen. Na het behandelen van
alle stellingen werd een ‘beste deba
ter overall’ benoemd. Britt Jeucken
van groep 7 van de Montessorischool
in Venray ging er met die prijs van
door. Zij mag binnenkort een dagdeel
meelopen met burgemeester Hans
Gilissen. Het schoolteam van basis
school de Hommel kreeg de wissel
beker voor ‘beste school’. Wethouder
Thielen vindt alle leerlingen die
met het debat meededen kanjers.
“Iedereen was lekker zichzelf. Hun
meningen kwamen recht uit hun hart.
De debaters waren goed voorbereid
en hielden een helder betoog.”

Twee keer waterleiding
stuk in Blitterswijck
In Blitterswijck is vorige week twee keer wateroverlast ontstaan, dit werd gemeld in het dorpsradenoverleg
van maandag 1 april. Medewerkers van het bedrijf Spitters waren bezig met het leggen van glasvezelkabels in
het dorp. Bij het uitgraven beschadigden ze tweemaal vlak na elkaar de waterleiding.
“Heel vervelend dat dit is
gebeurd”, zegt projectleider Anita
Emonts van GlaswebVenray.
“De aannemer heeft nu

al driehonderd kilometer
uitgegraven in de dorpen van
Venray. Het blijkt vaker dat
sommige kabels en leidingen niet

op de juiste plek liggen. Zoals ook
in Blitterswijck. Die waterleiding
had daar niet mogen liggen”,
aldus Emonts.
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Venrayse Koningskermis
keert terug
Op initiatief van kermisondernemer Frits Hoefnagels uit het Brabantse Bakel en met medewerking van het
Venrayse Oranje Comité werd vorig jaar een kleinschalige kermis georganiseerd rondom Koningsdag op het
Gouden Leeuwplein in Venray. Dit jaar komt de Koningskermis voor de tweede keer terug van donderdag 25 tot
en met zondag 28 april.

Work and Stay

Nieuw plan complex
arbeidsmigranten
in Oirlo
Er is een nieuw plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten
in Oirlo. Work and Stay uit Maasbree wil aan de Sinnesstraat in het
buitengebied van Oirlo, vlak bij snelweg A73, 250 arbeidsmigranten
huisvesten.

Vorig jaar organiseerden de
initiatiefnemers voor het eerst
naast de bekende, grote traditi
onele zomerkermis in augustus
een tweede kermis in het centrum
van Venray. De kermis bleek na

afloop met name op Koningsdag
zelf in een behoefte te voorzien en
keert daarom dit jaar weer terug.
De Koningskermis is van donderdag
25 tot en met zondag 28 april iedere
dag geopend voor het publiek dat

zich kan vermaken in de Cakewalk
en Rupsbaan. Voor de kinderen
staat er dit jaar een railbaantje,
Circus Race. Dit alles wordt verder
aangevuld met enkele oefening
spelen en consumptiezaken.

Inwoneraantal gaat krimpen

Geen nieuwe grote
bouwlocatie in Heide
Tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad van Heide op dinsdag 19 maart in gemeenschapshuis
De Gelderkoel, kwam de vraag naar voren of het dorp op zoek moet naar een nieuwe grote bouwlocatie.
Het uitbreidingsplan aan Groeneweg, op en rond het voormalige trapveldje, is vrijwel volgebouwd.

Er zijn momenteel vier levens
loopbestendige seniorenwoningen,
bestemd voor verhuur, in aanbouw.
Gemeente Venray dacht een aan
tal jaren geleden dat het uitbrei
dingsplan aan de Groeneweg veel
te groot zou zijn. Uit woningmarkt
onderzoek bleek namelijk dat er
slechts behoefte was aan een tot

twee woningen per jaar in Heide.
Na een aarzelende start kwam de
bouwproductie de laatste jaren in
een stroomversnelling. Ondanks het
sluiten van de school in 2011 en het
weer verhogen van de grondprijs
van 180 naar 230 euro per vier
kante meter, was er veel belang
stelling voor een woning in het

dorp dat bijna 500 inwoners telt.
Dorpsraadvoorzitter Leon Janssen
meldde dat eerst de open gaten
in het dorp worden ingevuld met
woningen. “Dat heeft ook de voor
keur van de gemeente. Een nieuwe
grote bouwlocatie is niet in beeld.
Want op lange termijn zal het aantal
inwoners gaan krimpen.”

De informatieavond voor omwo
nenden wordt gehouden op maan
dag 8 april om 19.30 uur in het
bedrijf Kipster aan de Wüsterweg.
Work and Stay licht dan het plan
toe dat vergelijkbaar zal zijn met
het chaletdorp van 240 arbeidsmi
granten dat onlangs werd geopend
op bedrijventerrein De Hulst in
Oostrum.
Anita Emonts van dorpsraad
Oirlo meldde maandag 1 april
in het dorpsradenoverleg dat
De Walnoot juist een paar weken
geleden heeft afgezien van uit
breiding van huisvesting van
wege protesten uit de buurt. Op De
Walnoot aan de Koepas in Oirlo
verblijven 160 arbeidsmigranten.
De Walnoot ligt op zo’n 500 meter

van de beoogde locatie aan de
Sinnesstraat.
Work and Stay wil, voordat een
principeverzoek wordt ingediend
bij de gemeente, eerst in dialoog
gaan met de buurt. De arbeidsmi
granten zijn vooral werkzaam bij de
grote distributiecentra op de bedrij
venterreinen in Venray. De Oirlose
dorpsraad is bezorgd over de slechte
bereikbaarheid van de Sinnesstraat.
Work and Stay wilde vijf jaar
geleden 300 arbeidsmigranten
onderbrengen in kloostergebouw
Paschalis in Oostrum. Dat initiatief
stuitte op veel weerstand en omdat
de vergunningprocedure traag ver
liep trok Work and Stay in het voor
jaar van 2016 weer de stekker uit
het plan.

29 bedden

Revalidatiecentrum
in voormalig
verpleeghuis
In een deel van het voormalige verpleeghuis Beukenrode in Venray
komt een revalidatiecentrum. De Zorggroep streeft naar het plaatsen
van 29 bedden in het nieuwe revalidatiecentrum.
Door het openen van het revali
datiecentrum in Beukenrode gaat de
afdeling die De Zorggroep nu heeft in
VieCuri Venray, De Beukenhof, dicht.
Op de oude locatie in het ziekenhuis
stonden 18 bedden.
Het nieuwe revalidatiecen
trum is gericht op kortdurend ver
blijf. Hier kunnen mensen terecht
die na ziekenhuisopname nog
niet naar huis kunnen. In het pand
komen ook zestien woonstudio’s
voor mensen met dementie. Eerder
realiseerde De Zorggroep in het voor
malige verpleeghuis Beukenrode
al dertig zorgstudio’s verdeeld
over drie verdiepingen. Zorggroepbestuursvoorzitter Marc van Ooijen
meldt dat de organisatie de deuren
van het gebouw open wil zetten

om sociale buurtprojecten binnen te
halen. Op de begane grond van het
pand komen daarom gezamenlijke
voorzieningen, zoals een restaurant
en verblijfsruimtes, die andere orga
nisaties ook kunnen gebruiken.
De Zorggroep onderzocht eerder
de mogelijkheden om een zorg
hotel in het gebouw te vestigen.
Echter zou hiervoor een aparte BV
worden opgericht, meldt van Ooijen.
Om deze reden koos de organisa
tie voor een andere invulling van de
leegstand van het gebouw.
Het realiseren van het nieuwe
revalidatiecentrum bedraagt naar
schatting 8 miljoen euro. Vóór de
zomer wil De Zorggroep de plannen
afronden. De verbouwing zal naar
verwachting volgend jaar starten.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Aldi op locatie dr. Poelsschool

Verdeeldheid over toekomst Dr. Poelsschool
Tijdens de commissievergadering Werken en Besturen op woensdag 27 maart kwam de discussie over de
nieuwe locatie van de Aldi ter sprake. Het College van B&W geeft de Dr. Poelsschool als voorkeurslocatie voor het
nieuwe pand van de Aldi. Maar tussen de commissieleden heerst er verdeeldheid over enerzijds het behoud van
de school en anderzijds of de locatie geschikt is voor een Aldi.
De vestiging aan de Veltumse
Kleffen en aan D’n Herk zijn te klein
voor het nieuwe winkelconcept van
de Aldi. Daarom wil de Aldi graag een
grotere winkel vestigen. Hiervoor zijn
twee locaties voorgesteld: de voorma
lige basisscholen Dr. Poelsschool en
De Toverbal. Aldi en het college van
B&W geven de voorkeur aan locatie
Dr. Poelsschool vanwege de ligging
nabij het kernwinkelgebied en de clus
tering met de Jumbo.
Wim de Schryver van VVD Venray
laat weten dat de partij er nog niet over
uit is naar welke locatie hun voorkeur
gaat. “Er hangt nogal wat samen met
het op het oog eenvoudige vraag die
wordt voorgelegd. Er is natuurlijk con
currentie tussen supermarkten. Maar in
Venray wordt dat complexer, omdat het
college zich bestuurlijk daarin opstelt.
Daar zetten we als VVD Venray onze
vraagtekens bij. Ons college heeft de
neiging monopoly te spelen met het
supermarkt onroerendgoed.”

VVD Venray vraagt zich af hoe
Gemeente Venray de stad bruisend
wilt maken. “De gemeente gaat overal
voor liggen. Denk bijvoorbeeld aan
De Brier. De gemeente houdt een ves
tiging van de Aldi op De Brier tegen,
omdat bedrijvigheid op De Brier voor
concurrentie in het centrum zorgt.
Je kunt Venray ook als geheel op de
kaart zetten en daarmee ook het cen
trum versterken.”
Ronald van Hal van SP, begrijpt
waarom de clustering in het centrum
niet alleen beter is voor het aanbod,
maar ook dat dit het centrum kan ver
sterken. Aan de andere kant uit hij zijn
zorgen over de eventuele leegstand
in Veltum. “Het biedt natuurlijk ook
kansen, maar hebben we dit goed van
te voren onderzocht? En wat gaan we
doen met de functie van De Toverbal?
Daarnaast voelt gemeente Venray
zich niet verantwoordelijk voor huis
vesting van huidige huurders van de
Dr. Poelsschool. Als gemeente doe je

jezelf te kort als je alleen een facili
taire rol aanneemt.”

Insprekers
Tijdens de vergadering namen
insprekers de kans om hun mening
over de locatie te laten horen.
Inspreker Mark van Osch, bestuurslid
Venray Centraal, merkte op dat grote
filaalbedrijven verdwijnen in het
centrum van Venray. Venray Centraal
vindt een discountsupermarkt zoals
de Aldi wenselijk. “De locatie Dr.
Poelsschool past perfect bij de aan
sluiting van parkeervoorzieningen
van de Jumbo, die perfect aansluit
op de dagelijkse behoefte winkels
die gevestigd zijn in de Bleek en in
de rest van het centrum. Dit zorgt
ervoor dat er meer traffic in het cen
trum komt.” Evert van Montfort, die
spreekt namens het aanjaagteam die
de leegstand in het centrum probeert
te bestrijden, geeft Van Osch gelijk.
Volgens Van Osch laat het failliet gaan

van diverse landelijke ketens zijn
sporen na in het centrum van Venray.
“Het lijkt soms wel dweilen met de
kraan open om leegstand te voorko
men. We moeten lokale en regionale
ondernemers binden aan het cen
trum. Dat kan alleen als het centrum
aantrekkelijk is op het gebied van
dagelijkse boodschappen. Dit kunnen
we bereiken met de nieuwe loca
tie van de Aldi. Het noordoostelijke
deel van de binnenstad wordt dankzij
de combinatie Aldi, Jumbo en Albert
Heijn een magneet voor bezoekers.
Kunnen we het ons veroorloven om
deze eenmalige kans om de vitaliteit
van de stad op te krikken, te laten
schieten”, vraagt Van Montfort zich af.

Bewoners
Hoenderstraat
Dat een supermarkt voor cen
trumbezoekers zorgt, trekt Tineke
Lamers, die spreekt namens meer
dere bewoners van de Hoenderstraat,
in twijfel. Volgens Lamers komen de
mensen met de auto, doen bood
schappen en gaan weer naar huis.
Lamers: “Daarbij is het winkelaan

bod in het centrum niet iets waar
voor je juichend het centrum intrekt.
Grote panden staan leeg en wor
den opgevuld met kunstwerken.”
Daarnaast vinden de bewoners van
de Hoenderstraat de toename van
verkeersoverlast een belangrijk argu
ment om de Aldi niet op het terrein
van de Dr. Poelsschool te vestigen.
Volgens Lamers worden de buurtbe
woners momenteel vele malen per
dag geplaagd door de toevoer van
goederen naar de Jumbo. “Dagelijks
zien wij vrachtwagens van buiten
sporige lengte onze ramen passeren.
We zitten niet op een nieuwe ‘blok
kendoos’ in het centrum te wachten.
Daarnaast zorgt het extra vrachtver
keer voor toename van herrie, tril
lende huizen en toename van fijnstof
en stank. En waarschijnlijk zullen de
waardes van onze huizen verminde
ren.” Volgens Tineke is het daarnaast
een belangrijk punt dat er nieuwe
locaties gevonden dienen te worden
voor Omroep Venray en het Depot
van het museum.
Op dinsdag 16 april debatteert de
gemeenteraad weer over dit onder
werp.

Monumentenstatus
Stichting ‘La Providence’ is een zelfstandig zorgcentrum in
Grubbenvorst, Noord-Limburg. La Providence biedt cliënten,
op grond van een zorgindicatie, huisvesting, verzorging,
verpleging, huishoudelijke hulp, activiteiten, begeleiding en/
of behandeling. Onze betrokken medewerkers, die zich in
kunnen leven in de cliënt en diens familie, geven aandacht
en warme liefdevolle zorg. Het leefplezier van de cliënt is
daarbij leidend, niet het medisch model. We ondersteunen
zoveel mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen
en waarden en cultuur van onze cliënten en proberen
hen onderdeel uit te laten maken van de maatschappij.
We ontzorgen onze bewoners op het gebied van proces
(regelen) en inhoud (zorg). Onze zorg- en dienstverlening
is gebaseerd op de vier hoofdpijlers: Wonen | Thuis |
Behandeling | Advies.

Venray Lokaal wil monumenten
status Dr. Poelsschool
Cees de Vocht van Venray Lokaal heeft tijdens de vergadering van commissie Wonen op dinsdag 26 maart
een pleidooi gehouden over de Dr. Poelsschool. Hij wil, ondanks dat een onafhankelijk onderzoek anders
oordeelde, dat de school als monument wordt aangemerkt en zodoende niet gesloopt kan worden.

GASTVROUW /
GASTHEER

16 uur per week / Afdeling Horeca

Werktijden vinden in meerdere diensten tussen 08.00 en
20.00 uur plaats.

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKER

10-12 uur per week / Afdeling Facilitair

Werktijden zijn bespreekbaar en vinden nu veelal plaats
in de ochtend.
* Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de cliënt?
* Denk je in kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan
werken met humor en respect voor cliënten en collega’s?
Bekijk dan de vacatures op onze website www.laprovidence.nl
en stuur je sollicitatie naar po@laprovidence.nl
La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

De Vocht roemt onder meer het
stedelijke karakter van de school,
die in 1953 gebouwd is. Daarnaast
noemt hij de evenwichtige vorm
geving, de bijzondere detaillering
en het vernieuwd materiaalgebruik.
“Het is een duidelijk herkenbaar
oriëntatiepunt voor de inwo
ners van Venray, niet in de laatste
plaats omdat ze er op school heb
ben gezeten. Verder zijn in Venray
weinig grotere gebouwen uit die
periode. Zo’n gebouw krijg je, als
je het sloopt, nooit meer terug”,
aldus De Vocht. “Ik vind dat we
als Venrayse gemeenschap moe
ten nadenken over onze historische
gebouwen, zeker omdat dit in 1953
in schaarste gebouwd is”, stelt De
Vocht.

John Niessen van de VVD steunde
De Vocht in zijn betoog. Hij zette met
name twijfels bij het onderzoek dat
door Van Meijel uit Nijmegen, een
onderzoeksbureau gespecialiseerd in
cultuurhistorie, gedaan is. “Er wordt
gesteld dat wanneer de omgeving van
de school niet zo pover zou zijn, het
pand hoger gescoord had. Ik vind dat
de school daar niks aan kan doen en dit
dus niet meegenomen kan worden. Je
kunt ook nadenken om de omgeving te
verbeteren”, aldus Niessen. “Ik vind het
een bijzonder karakteristiek gebouw
en vind het daarom ook vreemd dat
het lager scoort dan het schoolge
bouw bij het Kennedyplein. Ik heb daar
mijn twijfels bij”, stelt hij. Ook stelde
Niessen voor, ook al is het gebouw niet
als monument aangemerkt, het wel

beschermd kan worden als karakteris
tiek gebouw voor Venray.
Wethouder Anne Thielen liet
weten dat uit het onderzoek bleek
dat de school niet met kop en schou
ders boven andere gebouwen uitstak.
“Dat is voor ons de reden geweest
om niet in te stemmen met het ver
zoek van Venray Monumentaal om
het gebouw op de monumentenlijst
te plaatsen”, aldus Thielen. Het col
lege van B&W heeft op dinsdag
26 februari Dr. Poelsschool aange
wezen als locatie voor het realiseren
van een Aldi supermarkt. Wanneer
dat doorgang vindt, wordt de school
gesloopt. De voormalige basisschool
wordt momenteel verhuurd aan twee
gebruikers: Omroep Venray en de
Zangers van St. Frans.
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Renovatie Grote Kerk
van start
De eerste fase van het renovatieplan van de Grote Kerk in Venray gaat dit jaar van start. Hiervoor is 750.000
euro uitgetrokken. Er ligt al jarenlang een omvangrijk onderhoudsplan klaar, maar omdat de financiering nog
niet rond was, liet de uitvoering op zich wachten.

IVN Geijsteren-Venray

Lezing klimaat
verandering en
biodiversiteit
Een flinke klus is het herstel van
de glas-in-loodramen in de zijbeuken
van de kerk. Begonnen wordt aan de
zuidzijde van het kerkgebouw aan de
kant van de Grote Markt. “Aan de zonen regenkant zijn de ramen het meest
aangetast. De andere zijde bij het
gemeentehuis gebeurt later. We kun
nen niet alles tegelijk”, zegt penning
meester Maris Heijnen. “We hopen in
oktober, voor de viering van de bevrij
ding, klaar te zijn.” De kerktoren krijgt
een opknapbeurt waarbij tevens moet
worden voldaan aan enkele arbotech
nische eisen zoals het aanbrengen van
balustrades, het beveiligen van de hijs
gaten en een brandmeldinginstallatie.
De gemeenteraad heeft een motie
aangenomen om de Grote Kerk aan de
buitenkant in de avonduren te verlich
ten. Het moet de aantrekkingskracht
van het centrum vergroten. Het aan

lichten van het kerkgebouw wordt
meegenomen in het onderhoudsplan
waaraan gemeente Venray, provin
cie Limburg en bisdom Roermond
een bijdrage leveren. Grote Kerk en
Paterskerk zijn beide rijksmonumen
ten. Het kerkbestuur overweegt extra
sponsoracties in de Venrayse gemeen
schap te houden om geld in te zame
len voor het onderhoudsplan.
De pastorie aan de Eindstraat
is ook toe aan een opknapbeurt.
Eind maart is gestart met de werk
zaamheden, zodat de nieuwe deken
Ed Smeets er na zijn installatie op
28 april zijn intrek kan nemen.
De Paterskerk is in 2014 en 2015 al
gerenoveerd met onder meer het
opknappen van de kloostermuur en
het herstel van glas-in-loodramen.
Die kerk heeft voorlopig geen groot
onderhoud meer nodig.

De twee kerken in Venray heb
ben vorig jaar verlies geleden. De uit
gaven bedroegen 334.500 euro,
terwijl de inkomsten bleven steken
op 273.000 euro. Het betekent een
exploitatietekort van 61.500 euro.
De grootste kostenpost zijn de per
soneelskosten (91.000 euro) en
onderhoud aan gebouw en inventa
ris (69.000 euro). De opbrengsten uit
kerkbijdragen van parochianen zijn de
grootste inkomstenbron. Ze tonen een
licht dalende lijn en kwamen in 2018
uit op 106.000 euro. Ook de inkomsten
uit kerkcollectes nemen af en het ver
mogen levert nauwelijks nog iets op
door de lage rentestand. “Het rende
ment valt behoorlijk tegen. En als het
kerkbezoek terugloopt dan moeten
we waar mogelijk bezuinigen om de
exploitatie rond te krijgen”, zegt pen
ningmeester Heijnen.

Telling stemmen

Burgemeester Venray blikt
terug op verkiezingen
In de vergadering van Commissie Werken en Besturen op woensdag 27 maart blikte burgemeester
Hans Gilissen terug op de verkiezingen. Volgens Gilissen moet er op een paar punten verbetering komen om de
telling van de stemmen beter te laten verlopen.
Voor de eerste keer paste
gemeente Venray centraal tellen
toe. Dat houdt in dat ‘s avonds op de
verkiezingsdag op de verschillende
stembureaus alleen geteld werd op
partijniveau. Dat was volgens Gillissen
goed georganiseerd, maar om fou
ten te voorkomen, zullen de stembu
reauleden in de toekomst een extra
check moeten uitvoeren. “Het is niet
uit te sluiten dat er een fout gezeten
zou kunnen hebben in de uiteindelijke
tabel die de uitslag heeft weergege
ven. Het vermoeden bestaat dat een
kandidaat de stemmen van een andere
kandidaat van dezelfde partij heeft
gekregen. Het lijkt er wel op, maar dat

is echter niet te bewijzen. Gelukkig had
dit geen effect op de uitslag, omdat de
kandidaten de kiesdeler niet haalden.
De stemmen kwamen uit bij de lijst
trekker. Het heeft ons er wel toege
bracht om de hele tabel nog eens na te
kijken”, aldus de burgemeester.

Fysieke inspanning
Ook concludeert Gilissen dat de
planning voor het tellen van de stem
men op de verkiezingsdag, beter
moet. Gilissen: “Het bleek voor een
aantal mensen een fysieke inspan
ning te zijn om honderden stembiljet
ten open te klappen. Dit hebben we
onderschat. Sommige stembureaus

waren daardoor pas rond 00.30 uur in
de nacht klaar. Dit moeten we de vol
gende keer beter organiseren.”
De Venrayse burgemeester voor
ziet verder geen problemen wat
betreft de toegankelijkheid van de
stembureaus. “We hebben gepro
beerd om de toegankelijkheid zo goed
mogelijk te maken, niet alles is gelukt
binnen de richtlijnen, maar over het
algemeen zijn we tevreden. Er bleek
alleen een klacht te zijn over de toe
gankelijkheid bij Landweert door
verbouwingswerkzaamheden. Dat is
onmiddellijk opgelost in samenwer
king met het Gehandicapten Platform”,
zegt Gilissen.

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 15 april een lezing
over de samenhang tussen klimaatverandering en biodiversiteit.
De lezing start om 20.00 uur in zaal De Kemphaan in Venray en wordt
verzorgd door Ad Havermans.
Klimaatverandering heeft
volgens IVN Geisteren-Venray vele
ecologische en sociaal-economische
gevolgen en dat zal in de toekomst
alleen nog meer toenemen. Bij de
lezing staan de wereldomvattende
effecten en ecologische gevolgen
centraal zoals het effect op de
soortenrijkdom ofwel de biodiversi
teit. Tijdens de lezing maakt
Havermans de wisselwerking tussen
allerlei processen inzichtelijk en wil

daarmee duidelijk maken dat een
allesomvattende visie en aanpak op
het gebied van duurzaamheid nodig
is. Tenslotte gaat Havermans in op
manieren waarop de gevolgen van
klimaatverandering op biodiversiteit
volgens hem kunnen worden
verzacht en op welke wijze in
natuur- en milieu-educatie aandacht
zou kan worden besteed aan deze
problematiek.

‘Leunse kermis
in de knel door
Pleinfestijn’
De dorpsraad van Leunen is niet blij met de planning van evenementen in gemeente Venray. Leunse kermis valt dit jaar in het derde
weekeinde van juni samen met de Avondvierdaagse en Pleinfestijn, dat
voor het tweede jaar wordt gehouden op het Henseniusplein in Venray.
De dorpsraad heeft het probleem
bij de gemeente aangekaart,
meldde voorzitter Annemarie van
Kruijssen maandag 1 april in het
dorpsradenoverleg. “We vinden het
heel jammer, maar de gemeente
kan een vergunning voor Pleinfestijn
niet weigeren. We hebben ook
een gesprek aangevraagd met
wethouder Loonen”, vertelde
Van Kruijssen. Ze haalde aan dat
gemeente Venray veel geld steekt
in de dorpskermissen. “Als er
tegelijkertijd in Venray enkele grote
evenementen zijn, dan gaat een
deel van ons kermisprogramma
in het water vallen”, vreesde ze.
In Leunen hebben mfc De Baank
en Café 1878 dit jaar voor het
eerst de handen ineen geslagen
met een gezamenlijke horeca.

Leunse kermis is traditioneel in het
eerste weekeinde na Pinksteren,
het valt vaker gelijktijdig met de
Avondvierdaagse. “Daar kunnen
we ons programma nog wel op
afstemmen. Maar we denken erover
de kermis naar voren te halen, voor
het Pinksterweekeinde”, zei de
Leunse dorpsraadvoorzitter.
Jan Nelissen, voorzitter van het
dorpsradenoverleg, erkende het
probleem. De meeste dorpsker
missen zijn in het voorjaar wan
neer er al veel buitenevenementen
zijn. “Het speelt bijvoorbeeld ook
al met carnaval. Met grote activitei
ten wordt geprobeerd de mensen
uit de dorpen naar Venray te trek
ken. We zijn concurrenten van elkaar.
Dit is niet gemakkelijk op te lossen”,
aldus Nelissen.
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Mogelijke wildgroei

Dorpsraden bezorgd over zonneparken
Er zijn al veertig initiatieven voor zonneparken ingediend bij gemeente Venray. De dorpsraden toonden zich maandag 1 april bezorgd in het
dorpsradenoverleg in De Gelderkoel in Heide over de mogelijke wildgroei.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Voordelig uw trap bekleden met tapijt.
Bel 06 16 37 45 14. Gratis offerte,
Woningstoffeerderij R. vd Broek.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

“Hier moeten we kritisch naar
kijken. Voordat Venray straks
helemaal vol ligt met zonnepane
len”, zei dorpsraadvoorzitter Theo
Kooter van Vredepeel.

Andere dorpsraadsleden meenden
dat het zo’n vaart niet zal lopen,
omdat de capaciteit van het elektrici
teitsnet onvoldoende is om alle
opgewekte stroom te verwerken.

Reinhold Oehmen van dorpsraad
Smakt-Holthees merkte op dat
particulieren nu al vaker hun stroom
niet kwijt kunnen aan het net omdat
steeds meer bedrijven zonnepanelen

Dj’s Lucas & Steve en Armin van Buuren

Videoclip opgenomen op racebaan
Ysselsteyn
De dj’s Lucas & Steve en Armin van Buuren brachten zaterdag 30 maart de videoclip van het lied ‘Don’t Give Up On Me’ uit. Het racecircuit Raceway
in Ysselsteyn fungeerde als decor in de clip.
Het lied gaat over een man die
zijn excuses aanbiedt en vraagt om
vergiffenis. In de videoclip is te zien
hoe de artiesten racen op het circuit
van Ysselsteyn. De artiesten rijden los
van elkaar in een raceauto. Terwijl de
artiesten crashen, komt het model,
dat ook op het parcours rijdt, als eer
ste over de streep. Volgens Adeline
Bolmers van Raceway Venray werd
de clip opgenomen op woensdag
6 en donderdag 7 maart. Bolmers:
“Natuurlijk vinden wij het ontzettend
leuk dat Raceway Venray te zien is in
de nieuwe videoclip van deze bekende
dj’s. Uiteraard moesten zij voldoen aan
de door ons gestelde veiligheidsei
sen, maar wij hadden niet de behoefte
ons te bemoeien met de regie.” Dit is
gebeurd door een professioneel bedrijf
genaamd Soulvizion.

Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
www.veld-tuinplanten.nl Hortensia’s
(veel srt.), rhodo, azalea, vlinderstruik,
viburnum, buxusvervanger,
bodembedekker, taxus, laurier e.v.a.
planten. Open zaterdag van 9.30-16.30
uur. (evt. do-vrij na afspraak).
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. Info: 06 40 32 71 08.
Alle maten Taxus Baccatta
vanaf € 0.80 info Peter Driessen
06 16 16 53 04 www.buxus-taxus.nl
Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

op hun daken leggen. Op voorstel
van Annemarie van Kruijssen van
dorpsraad Leunen gaat het dorpsra
denoverleg een thema-avond
houden over zonneweides.

Videoclip ‘Don’t Give Up On Me’

‘Samen ontwikkelen door te Doen’
Gedeputeerde Staten van provincie Limburg stemden dinsdag 19 maart in met het honoreren van het subsidieverzoek voor het project ‘Samen
ontwikkelen door te Doen’ van gemeente Venray. Het doel van dit project is om gemeentes meer te laten samenwerken op het gebied van cultuur.
Provincie Limburg stemt door de
goedkeuring van het subsidieverzoek
in met een financiële ondersteuning
van 75.000 euro voor het project.
Tijdens dit project gaat gemeente
Venray samen met de gemeentes
Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan
de Maas, Mook en Middelaar, Peel en
Maas, Venlo en Weert het culturele
aanbod in de regio bundelen en ver
sterken. Het doel is om uit te groeien
tot één van de mooiste cultuurregio’s
van Nederland. De gemeentes zorgen
samen voor 75.000 euro, waarvan
gemeente Venray dit jaar en volgend

jaar 5.000 euro beschikbaar stelt,
om het volledige project te kunnen
bekostigen. De overige kosten worden
gedekt door nog te werven derden.
De thema’s die de gemeentes
tijdens dit project samen met het
culturele veld gaan oppakken, zijn
zichtbaarheid, ontwikkeling en pro
ductieklimaat. Zowel euregionaal als
landelijk willen de gemeentes zicht
baar worden op het gebied van cul
tuur. Daarbij moet cultuureducatie
ervoor zorgen dat individuele makers
hun talenten kunnen ontwikke
len. Ook gaan de samenwerkende

gemeentes organisaties helpen om
de presentatiefunctie te versterken.
En om het productieklimaat te sti
muleren, gaan de gemeentes zowel
instellingen als makers ondersteunen
bij het maken van aansprekende pro
ducties, bijvoorbeeld door samenwer
king in te leiden.
Het project bestaat uit vier fases:
samen verkennen, samen creëren,
samen laten zien en samen ontwik
kelen. Er bestaat een ambtelijke
werkgroep cultuur die maandelijks bij
elkaar komt. De werkgroep bestaat
uit de beleidsmedewerkers cultuur.

Op uitnodiging schuiven andere pro
fessionals aan zoals medewerkers van
het Huis voor de Kunsten, ambtelijke
ondersteuning vanuit de provincie en
professionals vanuit het culturele veld.
Tweemaal per jaar vindt bestuurlijk
overleg plaats op een culturele locatie
in de regio met de wethouders cul
tuur van de aangesloten gemeenten.
In juni wordt de uitkomst van de eer
ste fase ‘samen verkennen’ gepresen
teerd. In deze verkenning moet staan
welke instellingen mee gaan doen en
hoe de structuur van het plan eruit
gaat zien.
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Vragen over besteding 6 miljoen euro

Directeur NLW Groep stemt toch in
met eisen OR
De directie van de NLW Groep heeft na maanden van onenigheid ingestemd met de eisen van de
ondernemingsraad (OR) om een externe adviseur in te huren. De OR heeft daarom op vrijdag 29 maart de
rechtszaak die zij had aangespannen, ingetrokken. NLW Groep, waar ongeveer duizend mensen werken,
regelt de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.

De OR wil dat een externe
adviseur de geschillen bekijkt.
Het gaat daarbij over onenigheid over
een geheimhoudingsverklaring, over
mailverkeer dat niet vertrouwelijk
was (directie zou het mailverkeer
van OR-leden kunnen zien) en een
klokkenluidersregeling, zo blijkt
uit interne stukken. Directeur Peter
Fleuren vond de kosten voor een
adviseur te hoog en weigerde zijn
handtekening te zetten. De kosten
voor een externe adviseur worden nu
alsnog betaald.

Zorgen

Vastgoedontwikkelaar Gazeley

Drie nieuwe distributie
centra in Venray
Vastgoedontwikkelaar Gazeley gaat drie nieuwe distributiecentra op het bedrijventerrein Smakterheide in
Venray bouwen. De totale oppervlakte zal 83.000 vierkante meter bedragen.

Uit interne stukken bleekt
verder dat de OR zich al sinds
april 2018 zorgen maakt over
de toekomstbestendigheid van
het bedrijf. Zo vinden zij dat het
ziekteverzuim boven het landelijk
gemiddelde van SW-bedrijven is
en dat het personeel te simpel en
te weinig uitdagend werk doet.
Daarnaast hebben de werknemers
een lage toegevoegde waarde en
zou er sprake zijn van een hoge
mate van bureaucratie, zo blijkt uit
de stukken. Directeur Peter Fleuren
heeft eerder laten weten dat er
voldoende gepast werk is voor de
werknemers en dat er maatregelen
genomen zijn genomen ten aanzien
van het ziekteverzuim, dat inmiddels
zou dalen.

Miljoenen van
gemeente
De onenigheid tussen OR en
directie lijkt echter nog altijd niet
voorbij te zien. In 2015 heeft de NLW
6 miljoen euro ontvangen van de

betrokken gemeenten. Dit bedrag was
bedoeld om de transitie te voltooien
van sociale werkplaats tot een
re-integratiebedrijf. Uit interne stukken
blijkt dat de OR een verzoek heeft
ingediend bij het bestuur voor een
extern onderzoek naar wat er met het
bedrag gebeurd is. Zij willen met name
duidelijkheid over de arbeidscapaciteit,
bureaucratie, bedrijfscultuur, financiële
situatie en het toekomstperspectief
van het bedrijf. PRO Venray, dat eerder
tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 12 maart vragen stelde over
het reilen en zeilen bij de NLW Groep,
heeft via Twitter ook aangekondigd
te willen weten waar de 6 miljoen
euro gebleven zijn. “We hebben
de onafhankelijke rekenkamer de
suggestie gedaan om de transitie
van NLW te onderzoeken”, aldus PRO
Venray.
Het bestuur van de NLW Groep
bestaat uit de drie wethouders van
de betrokken gemeenten, waarvan
Anne Thielen uit Venray voorzitter
is. “Het is een eerste stap dat de
rechtszaak ingetrokken is. Aan de
hand van de bemiddelaars hoop ik
dat beide partijen snel dichter bij
elkaar komen”, aldus de wethouder.
De wethouder zegde verder toe de
vragen die PRO Venray eerder gesteld
heeft, deze week inhoudelijk te
beantwoorden. PRO Venray-voorman
Joep Gielens wilde onder meer weten
sinds wanneer het bestuur op de
hoogte is van de ontstane situatie
en wat het bestuur in die tijd gedaan
heeft. Voorzitter van de OR, Vic
Brouns, onhoudt zich van een reactie.
“In het belang van het bedrijf en
werknemers geef ik voorlopig geen
commentaar”, aldus Brouns.

‘Beeldbepalend gebouw’

Geen dreigende
sluiting kerk
in Heide
Ondanks dat er nog maar een keer in de twee weken een mis
wordt opgedragen en de inkomsten blijven dalen, wordt de kerk in
Heide niet gesloten. Dat bleek tijdens de jaarvergadering van de
dorpsraad van Heide op dinsdag 19 maart in gemeenschapshuis
De Gelderkoel.

Dit is Gazeley’s eerste ontwik
kelproject in Nederland sinds de
opening van haar kantoor vorig jaar
in Amsterdam. De herontwikkeling
van de voormalige Xerox fabriek op
bedrijventerrein Smakterheide, levert
Gazeley in drie fasen op. De eerste hal

van circa 2,3 hectare is momenteel in
aanbouw en wordt in augustus dit jaar
opgeleverd aan Syncreon, een wereld
wijde logistiek dienstverlener. Voor
de twee distributiecentra die volgen,
moeten nog huurders worden gevon
den.

Phillipe Hendriks, Development
Director van Gazeley over dit pro
ject: “Gazeley groeit in Nederland en
Europa. We kijken uit naar meer mooie
samenwerkingen met klanten in de
toekomst en de ontwikkeling van fase
twee en drie.”

Pastoor Theo Miedema was
tijdens de vergadering stellig.
“Ik ben geen pastoor die een
kerk sluit. Daarvoor zal ik geen
initiatief nemen”, zei Miedema.
“Ik wil ook in de kerk van Heide
kinderen blijven dopen en
ouderen een waardig afscheid
gunnen.” Toon Loonen bevestigde
namens het kerkbestuur dat het
kerkgebouw zo lang mogelijk
in gebruik blijft. “Het is een
beeldbepalend gebouw in het
dorp. We kunnen ons financieel nog
redden en het onderhoud betalen.”
Pastoor Miedema vertelde dat

het cluster Leunen-Veulen-Heide
straks wordt samengevoegd met
Ysselsteyn-Merselo-Vredepeel.
Dat staat ook in de blauwdruk van
2020, het reorganisatieplan van
bisdom Roermond. Miedema wordt
straks pastoor van het nieuwe
cluster van zes parochies. Pastoor
Jos Boon zal dan vertrekken uit
Ysselsteyn en elders een nieuwe
benoeming krijgen, meldde
Miedema. Door de samenvoeging
besparen de parochies op de
personeelskosten en lukt het
beter om de begroting sluitend te
krijgen.
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GEPLUKT Monique Litjens
dat ze tijd hebben voor de kinderen,
omdat dit doordeweeks vanwege de
opvang en de bezigheden van de kin
deren vaak lastiger is. Op zondag is
het familiedag en gaat het gezin erop
uit. Monique: “Dan ga ik het liefste
met de kinderen buiten de deur acti
viteiten doen, er gebeurt namelijk al
zoveel rondom ons huis. We maken
dan echt tijd voor elkaar en onder
nemen dingen die we normaal nooit
doen. Het liefste gaan we naar open
dagen of wandelen we of fietsen we
door de natuur. Ik hou er niet van om
steeds met de kinderen naar een pret
park te gaan.”

Vakantie

Monique Litjens (39) uit Leunen groeide op tussen de kippen, paarden en geitjes op de boerderij. Tegenwoordig combineert ze haar passie voor
kinderen met het leven op de boerderij. Sinds vijf jaar runt ze, samen met haar man, de agrarische kinderopvang De Mukkenstal in Leunen.
krijgen van informatie over agrarische
kinderopvangcentra. Ik kom niet uit
de kinderopvangbranche, waardoor
het tijd kostte om in mijn nieuwe rol
te groeien. Ik wilde alles weten, en dat
heb ik nu nog steeds. Ik zoek continu
het internet af.” Twee jaar later bouwde
het stel een kinderopvang naast de
boerderij, waar jongvee gefokt wordt.
Kinderen kunnen op de opvang jonge
koeien verzorgen, met geitjes en konij
nen spelen, zelf moestuintjes beginnen
en onderhouden, pruimen proeven en
vooral veel buiten spelen en de jongste
kinderen zelfs buiten slapen. Per dag
ontvangt het kinderdagverblijf ruim
honderd kinderen.

Lerares worden
Als kind wilde Monique al lera
res worden, maar daar had ze een
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Monique werkte tien jaar als
docent economie op het Raayland
College toen ze besloot om met haar
baan te stoppen. Nadat ze beviel
van haar vierde kind, wilde ze graag
minder werken, maar dat was niet
mogelijk op de school. In 2011 kwa
men Monique en haar man Paul op
het idee om hun agrarisch bedrijf te
verbreden tot een agrarische kin
deropvang. Dit plan ontstond na een
bezoek op een agrarische kinderop
vang in Zuid-Holland. Het stel raakte
in eerste instantie niet erg enthou
siast, maar nadat ze er ieder apart
over nadachten, kwamen ze tot een
andere conclusie. “Het leek me toch
gaaf, omdat ik altijd met kinderen heb
gewerkt. Toen is het balletje gaan rol
len. Ik stopte met mijn baan in het
onderwijs en stortte me op het ver

KER

V

in de bedrijfskeuken.

Gebraden
De renovatie loopt voorspoedig en vanaf
dinsdag 16 april staan wij weer voor u klaar.
Gehaktballen
Let volgende week op onze folder en advertentie.

4 HALEN
Voor meer informatie volg ons op facebook en onze
website
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl
3 BETALEN
Hopende op uw begrip, met vriendelijke groet,

Woensdag
gehaktdag
Ingrid, Jan en medewerk(st)ers

De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl

havo-diploma voor nodig. Omdat ze
alleen de mavo had afgerond, wilde
ze de kraamverzorging in. “Toen ik
uiteindelijk toch de havo haalde,
bezocht ik de open dagen voor de
pabo. Creativiteit was totaal niet aan
mij besteed en op de pabo was dit
een belangrijk onderdeel. Dus toen
kwam ik uit op de lerarenopleiding.
Omdat ik economie leuk vond, koos
ik voor dat vak in combinatie met
lesgeven. Tijdens de lerarenopleiding
hield ik contact met mijn oud-leraar
van het Raayland College. Uiteindelijk
heeft hij me geholpen aan een baan
op de middelbare school. Het was
een goede basis voor het werk wat ik
nu doe”, vertelt Monique.
Monique vult nu haar dag met
mails beantwoorden, planningen
maken, stagiaires begeleiden, com
missies en vergaderingen bezoe
ken, bestuurswerk, leidinggeven aan
25 medewerkers en continue infor
matie inwinnen over de nieuwste
regels voor agrarische kinderopvang
centra. Terwijl ze in haar kantoor
haar werk doet, kan ze vanuit haar
kantoorraam naar de kinderen kijken
die buiten spelen in het zand of in de
modder. “Daar kan ik echt van genie
ten. Het geeft me veel voldoening
om kinderen buiten te zien spelen.
Het is heerlijk dat dit mogelijk is.
Het zou voor elke opvang normaal
moeten zijn dat kinderen zoveel
ruimte hebben. Het doet veel met
me als ik kinderen zo enthousiast
zie spelen. Ik raak daardoor zelf ook
enthousiast.” Toch kan het werken in
een kinderopvang ook moeilijk zijn,
vertelt ze. “Als kinderen het moei
lijk hebben, is het een zware baan.
Het is belangrijk om goed naar het
gedrag van de kinderen te kijken
en ze zoveel mogelijk aandacht te
geven.” Monique geeft aan elke dag

wel trots op iets te zijn. “Ik ben trots
op wat we bereikt hebben met het
team, maar ook als ik stagiaires en
medewerkers zie groeien. Daarnaast
kan ik ook een trots gevoel krijgen
wanneer oud-leerlingen hun eigen
kinderen naar mijn opvang brengen.
Dan heb ik toch wat goed gedaan.”

Tijd voor het gezin
Ondanks dat ze continu met haar
werk bezig is, en de kinderen ieder
hun sport en hobby’s hebben, eten ze
’s avonds samen. In de weekenden
zorgen Monique en haar man Paul,

Op vakantie gaan kent Monique
niet uit haar jeugd. Ze groeide op
met het leven op de boerderij in
Oostrum. “We gingen soms een
weekendje naar Centerparcs. Maar
een lange vakantie zat er niet in. Dat
geldt ook voor het gezin waar mijn
man Paul uitkomt. Zij gingen zelfs
nooit op vakantie door het werk op
de boerderij.” Toch probeert Monique
sinds een aantal jaar met haar gezin
wel op vakantie te gaan. Ook gaat
ze bewust wel eens alleen met Paul
een weekend weg. “Paul en ik heb
ben weinig ‘quality time’ met elkaar.
Omdat we een kinderopvang runnen,
zijn we continu omringd met kinde
ren. Daarnaast hebben we zelf ook
vier kinderen die aandacht vragen en
die we soms achter het behang wil
len plakken. Vaak krijgt het week
endje weg wel een zakelijk tintje,
maar dit komt omdat we een geza
menlijke passie hebben. We kun
nen wel met een gerust hart ons
werk achter ons laten. We weten dat
onze medewerkers het bedrijf laten
draaien. Maar drie weken op vakan
tie gaan, voelt voor mij te lang”,
aldus Monique.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ik weet wel wat ik met 100.000 euro extra gemeen
schapsgeld zou kunnen doen eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Ongetwijfeld leest u in de plaatselijke weekbladen wel eens wat er in de gemeenteraad besloten wordt. Meestal hangt er aan elk besluit ook een
prijskaartje. Dat zijn forse bedragen die qua omvang nogal uiteenlopen, maar soms zelfs enorm hoog kunnen zijn. Je vraagt je als gewone burger van
Venray wel eens af of de beslissers in de gemeenteraad zich wel realiseren of het allemaal zo duur moet zijn.
Gedurende de maand april kunt u op de website www.burgersvanvenray.
nl aangeven of u het hiermee eens of oneens bent. Stemt u voor ‘eens’, dan
bent u ervan overtuigd dat er genoeg andere zaken zijn waaraan in Venray
gemeenschapsgeld kan worden besteed. U mag ze dan ook benoemen als u
wilt. Stemt u voor ‘oneens’, dan gaat u ervan uit dat de gemeenteraad in haar
besluitvorming zorgvuldig handelt alsof het geld uit hun eigen portemonnee
komt.

Geld uitgeven dat niet van jezelf is, lijkt dan eenvoudig. Het zal allemaal
wel nodig zijn, maar er is niemand die zich achter de oren krabt en zich afvraagt
of het “een onsje” minder kan. De Stichting Burgers van Venray wil met betrek
king tot dit onderwerp een ietwat andere stelling aan de inwoners van Venray
voorleggen dan tot dusver gebruikelijk.
De stelling is: Ik weet wel wat ik met 100.000 euro extra gemeenschaps
geld zou kunnen doen.

Bespreking stelling Burgers van Venray van maart

Een opleiding in Venray tot vakman is verle
den tijd
Tijdens de maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op een stelling van de website Burgers van
Venray. De stelling was: Een opleiding in Venray tot vakman is verleden tijd.
Een anonieme stemmer die het eens is met de stelling schrijft: “Er worden
veel te veel mensen theoretisch opgeleid. Er zou veel meer gedaan moeten
worden voor mensen die hun talenten praktisch willen ontwikkelen. Straks is
er geen vakman meer te krijgen.”
Ook de oneens stemmers reageren op de stelling, zoals Hans van Meijel:
“Vaklieden zijn hard nodig en in de toekomst, met de vergrijzing in het ach
terhoofd, is er een zeer groot tekort aan vaklui, in alle sectoren, zowel bouw
als industrie. In Nederland is het niet ‘hot’ om een overall aan te hebben
en vuile handen te krijgen. Bij onze oosterburen wordt iemand die zijn vak
verstaat nog ‘Herr Meister’ genoemd. In Nederland moest eind jaren 60 de
ambachtsschool verdwijnen, want dat moest lts worden, die op haar beurt
weer in de jaren tachtig moest verdwijnen. We zitten nu met een tekort
aan vaklieden en misschien is het wel verstandig om de ambachtsscholen
(en bedrijfsscholen) weer opnieuw in het leven te roepen, om van daaruit
ook weer, met de nodige levens- en werkervaring, door te kunnen groeien
naar hogere functies. Het is mijns inziens een taak voor de overheden om
alle ambachten, bouw, tuinbouw, landbouw, industrie, maar zeer zeker ook
verzorgende beroepen, al deze beroepen weer “hot” te maken. Zo kan een
ieder zijn steentje bij dragen aan een gezonde en welvarende maatschap
pij. Een samenleving waar mensen van alle niveaus met trots aan werken”,
aldus Van Meijel.

Voorafgaand aan het maken van de keuze, kon men de mening van een
aantal deskundigen op de website lezen. Het betrof personen uit het onder
wijs, het bedrijfsleven en de overheid. In maart hebben zeshonderd personen
de website bezocht. Of zij allemaal de aan de stelling gerelateerde artikelen
van de deskundigen hebben gelezen voordat ze hun stem uitbrachten, is niet
duidelijk. Uit het feit dat 62 procent het eens was met de stelling en 38 pro
cent oneens, kan worden afgeleid dat niet iedereen dezelfde mening is toege
daan.
Opvallend is, dat ook de reacties van personen die hun mening op de
site hebben vermeld nogal uiteenlopend van karakter zijn. Deze reacties zijn
allemaal nog na te lezen op de website www.burgersvanvenray.nl onder het
hoofdstuk ‘vorige stellingen’. Uit enkele reacties blijkt de verdeeldheid over dit
onderwerp heel duidelijk.
Henk, die het ermee eens is, schrijft: “Ik heb zelf op de lts gezeten en
ervaren dat deze opleiding zeer belangrijk was om mij verder te ontplooien.”
Dorus en Theo zijn van mening dat tegenwoordig de jeugd wordt klaarge
stoomd voor kantoor en er nog weinigen zijn die echt vieze handen willen
hebben. “Ik heb zelf op de ito lts gezeten, daar werd je klaargestoomd voor
het bedrijfsleven. Dat er een tekort aan vakmensen is, komt omdat er geen
scholen zijn die de jeugd opleiden, echt met de handen werken, zelf leren
denken en problemen oplossen zonder de computer.”

Jubileumweken!
Loropetalum
Bijzondere bloemvorm
en bladkleur!
In vele maten. Vol knop.
Tip van

Boerenhortensia

Kevin

In diverse kleuren
Vol bloemknop
€ 14,99/st.

€ 9,99

-25%
Tip van

Maurice

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden
T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Gein
Max Tailleur zei het al:
“Gein ligt overal, je hebt het
voor het opscheppen, op
straat, thuis, in het café”. En
krék zo is’t! Ik vind het ook
overal, zelfs zonder er naar
te zoeken. Het leukste vind
ik de geschréven gein;
woorden die eigenlijk
functioneel bedoeld zijn
maar in al hun onschuld,
grappig uitpakken.
Een bron van humor is
bijvoorbeeld het fenomeen
‘verhuisdozen’, die vaak gevuld
met boeken het leescafé
hebben gevonden. Hier staan
vaak de voorwerpen
opgeschreven die er
oorspronkelijk in hebben
gezeten. Enige tijd geleden
kwam er een verhuisdoos
binnen, waarschijnlijk van een
kattenliefhebber, met daarop
geschreven ‘t-shirts met lange
mauw’. Om te gillen niet waar?
Zo heerlijk puur! En zo kwam er
afgelopen week weer een
andere doos binnen met een
woord erop wat ik nog niet
kende, tenminste die variant
niet, ‘fotoalbems’. Van zulke
volkskunst kan ik echt genieten,
zonder daarbij de auteurs te
beoordelen. Sterker nog, zij
verdienen de AKO literatuurprijs.
Hun woorden en zinnen zeggen
toch veel meer dan bijvoorbeeld
‘De uil van Minerva’ of een
‘boreale wereld’. Ik herinner me
ook nog een reclametekst bij
een snackbar in BunschotenSpakenburg die me altijd bij zal
blijven: smulvoordeelmenu;
frites voor 2 personen met
frikandel en bamischijf,
óf shoarmamenu met frites en
rouwkost. Misschien had de
lokale uitvaartondernemer een
aandeel in deze patatzaak,
ik weet het niet. Wat ik wel
weet, is dat we maar voor de
chinees hebben gekozen die
avond aan de voormalige
Zuiderzee. Ik hoop van harte dat
er nog vele volgeschreven
verhuisdozen op mijn pad
komen, ik kijk naar ze uit!
Prettig weekend.
Maarten
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Bij de politie...
Moet je niet te vaak komen, toch ben ik blij dat ik het bureau in
Venray hebben mogen bezoeken, met de VVD Venray. We werden hartelijk ontvangen door teamchef Jan de Rooij en hij vertelde ons over twee
culturen die samengaan: Politie Venray en Gennep.
Een korps dat een regio bedient
met een grote afstand tussen het
meest noordelijke en zuidelijke punt,
met relatief veel zorginstellingen en
daarbij een hoge gemiddelde leeftijd.
Agenten van 60 jaar en ouder die nog
‘op de auto’ zitten. Dit met een steeds

krimpende formatie. Van 108 FTE in
2015, naar 82 FTE nu, waarbij geen
rekening wordt gehouden met de extra
belasting door GGZ-instellingen, coffee
shops of arbeidsmigranten.
Een grote wens is dan ook forma
tie-uitbreiding, waarover gesprekken

met burgemeester en gemeente wor
den gevoerd. De politie wil meer pre
ventief werken, in plaats van reactief
en wil een optimale veiligheid voor
alle burgers. Er zijn ook andere ont
wikkelingen. De politie Venray-Gennep
doet mee aan de landelijke pilot
‘mobiel werken’ waarbij iedere mede
werker een laptop heeft om op locatie
te kunnen werken. Een samenwer
kingsverband met andere korpsen en
een prettige werksfeer. En natuurlijk

het splinternieuwe, klimaatneutrale
bureau: een primeur in Nederland.
Door middel van zonnepanelen en
een warmtepomp wordt de beno
digde energie opgewekt. Met een
kantoortuin, flexibel in te delen ruim
tes, verhoor-en ophoudkamer en een
indrukwekkende machineruimte.
Dit bureau ademt soliditeit en stiekem
ben ik trots dat dit ‘ôs pliesieburo’ is!
Ik wens u een veilig gevoel toe.
Dorris van Dijck, VVD Venray

Uit het leven van een burgemeester
U zult het ongetwijfeld gehoord of gelezen hebben dat onze
 urgemeester stopt per 1 januari 2020. Ik heb sinds mijn benoeming tot
b
raadslid veel met hem te maken gehad en heb hem daardoor van dichtbij kunnen meemaken in zijn functie als burgemeester. Een burge
meester zijn is zeker niet makkelijk.
Denk aan al die taken en verant
woordelijkheden die erbij komen kij
ken. Zeker niet de taken die je zomaar
uit je mouw kunt schudden, zoals het
verantwoordelijk zijn voor de open
bare orde en veiligheid, voorzitter zijn

van het College van B&W, voorzitter zijn
van de gemeenteraad en de gemeente
vertegenwoordigen bij allerlei mooie
gelegenheden. Denk hierbij bijvoor
beeld aan de prinseninstallatie waar
honderden mensen met een glimlach

naar hem luisteren. Gedurende mijn
raadsperiode heb ik altijd prettig kun
nen samenwerken met de man die zich
dag in dag uit onvoorwaardelijk inzet
voor alle inwoners van Venray. Hij is
een ‘mensenmens’ met een bijzonder
sterke sociale antenne en met uitste
kende bestuurlijke kwaliteiten. Een vrij
zeldzame combinatie als u het aan mij
vraagt. Hij heeft hierdoor zijn stempel
kunnen drukken in onze gemeente.
Ondanks dat het jammer is dat hij

vertrekt, begrijpen en respecteren wij
zijn weloverwogen beslissing. Nu heb
ben wij de taak als gemeenteraad om
een geschikte opvolger te vinden voor
onze gemeente. Dit zal niet makkelijk
worden, maar wij gaan zeker ons best
doen. En vergeet niet: hij stopt pas per
januari volgend jaar. Tijd genoeg nog
om met hem kennis te maken.
Selcuk Ipek
Gemeenteraadslid CDA Venray

Van nerveuze nagelbijters naar enthousiaste debaters
‘Er moet een kijkwijzer komen voor YouTube filmpjes’ was één van de
stellingen waar basisschoolleerlingen uit heel Venray vrijdag 29 maart
over spraken.
Er werd gedebatteerd over ver
schillende onderwerpen zoals een
vuurwerkverbod, de zomer- en win
tertijd, een verbod op energiedrankjes
en strengere controles voor telefoon
gebruik op de fiets. Het was aan de
raads- en commissieleden om de
dertien basisscholen te begeleiden.

Dat deden ze door van tevoren langs
te gaan op de scholen om de voorbe
reidingen met de leerlingen door te
nemen. VENRAY Lokaal begeleidde met
veel enthousiasme en ervaring dit jaar
maar liefst vier scholen waarmee de
leerlingen vijf prijzen binnenhaalden.
Ondanks dat de leerlingen het spreken

in de microfoon heel spannend vonden,
kon je heel goed zien dat ze echt gedre
ven waren om een goed betoog te hou
den. Maar nadat ze één keer hadden
gesproken, veranderde de leerlingen
van nerveuze nagelbijters naar enthou
siaste debaters. Dat enthousiasme zien
we graag vaker terug. Het is belangrijk
dat kinderen op jonge leeftijd al actief
gestimuleerd worden om een mening
te vormen over verschillende onder
werpen én om dit dan vervolgens uit te

De trend van dit moment!
Tuingereedschap met accu
Geen last meer van benzinestank, lawaai en
schadelijke uitlaatgassen.
In onze showroom kunt u terecht voor een
uitgebreid aanbod accugereedschap van
Echo en Powerworks, zoals loopmaaiers,
robotmaaiers, bostrimmers, heggenscharen
en kettingzagen.

spreken. Het nadenken over de voors
en tegens zorgt voor veel creativiteit.
“Zeg eens eerlijk, wie houdt zich daar
nou aan?”, was de reactie van één van
de leerlingen op de stelling over de
kijkwijzer voor YouTube. Deze kritische
blik zouden we vaker willen terugzien
in Venray. Wellicht dat we over een
aantal jaren deze leerlingen mogen
verwelkomen in de lokale politiek.
Mees Hillenbrink,
commissielid VENRAY Lokaal

20.000 vierkante meter planten,
bomen, palmen, groenteplanten,
eenjarige planten
unieke beleving en prijzen!
2500 leibomen op voorraad
wintergroen en bladverliezend scherpe prijzen
ook een assortiment verkrijgbaar bij Interchalet Horst
Veel soorten buxusvervangers!

il

0 apr

t/m 3

g
kortin
20%op het
s
rwork
Powe iment
t
assor

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

04
04

15 VRAGEN

jongeren 13

aan
Joep Lemmen

#DOESLIEF
Een paar weken geleden
werd de campagne does
lief bedacht om mensen
aan te spreken op onaardig
gedrag. Zo willen ze de
wereld een beetje mooier
maken

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Joep Lemmen
13 jaar
Leunen
Raayland College

Je gaat deelnemen aan ‘naar de
top voor KIKA’, wat houdt dat
precies in?
Ik ga geld inzamelen voor KIKA. Wij
zetten ons in om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor onderzoek voor
de strijd tegen kinderkanker. Ik moet
minimaal 1.000 euro ophalen voor
zaterdag 6 juli, want dan ga ik met elf
andere jongeren bergen beklimmen in
de Zwitserse Alpen.

Waarom ga je deelnemen aan naar
de top voor KIKA?
Ik kan me dan inzetten voor dit goede
doel en daarnaast ook nog iets gaan
doen wat ik heel graag wil doen, en
dat is bergbeklimmen.
Hoe ben je op het idee gekomen om
deel te nemen?
Via mijn vader kwam ik op het idee
om deel te nemen. In 2012 beklom
hij ook de top voor KIKA. In mei 2018
heeft hij samen met ‘naar de top voor
KIKA’ een informatie avond georgani
seerd en daar werd ik enthousiast van.
Wat ga je allemaal doen voor KIKA?
Ik ga proberen om zoveel mogelijk

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
We zijn weer geopend vanaf zaterdag 6 april
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

geld in te zamelen door verschillende
acties te organiseren. Bijvoorbeeld
de kerstactie op het Raayland College
en de sponsorloop op basisschool
de Meent. Daarnaast verkochten we
mutsen en bandjes bij de schaatsbaan.
Ik ga samen met mijn broer nog
spullen verkopen bij het Meerdal
en we worden ook gesponsord door
verenigingen, familie, vrienden en
andere mensen.
Met wie ga je deelnemen aan de
hike?
Ik ga met elf andere jongeren, waar
onder mijn broer, deelnemen. De
andere tien jongens ken ik ook.
Hoeveel geld ben je van plan om op
te halen en hoeveel heb je al
opgehaald?
Ik wil natuurlijk zoveel mogelijk geld
ophalen voor KIKA. Tot nu toe haalde
ik 3.102,05 euro op.
Heb je al eens eerder meegedaan
aan de hike?
Nee, ik heb nog nooit eerder
deelgenomen, dit is voor mij de eerste
keer.
Wat gaan jullie doen in die week
dat jullie in Zwitserland zijn?
Wij gaan in Zwitserland dagelijks
lopen, we lopen dan ongeveer
tussen de vijf en zeven uur per dag
en we willen drie of vier bergtoppen
beklimmen. De hoogste bergtop is
ongeveer 3.400 meter. Om dit te
kunnen doen, zullen we over rotsen en
gletsjers moeten lopen, dit alles onder

begeleiding van twee berggidsen.
We slapen in een bemande en in een
onbemande berghut.
Op welk moment verheug je je het
meeste?
Als we samen op de top staan en
samen in de berghutten zijn. Eigenlijk
verheug ik me gewoon heel erg op de
hele week.
Ben je zenuwachtig voor de hike
waarom wel of waarom niet?
Nee, want ik ben niet alleen, we doen
dit samen.
Waar ben je het meest trots op?
Dat ik jeugdvorst ben geweest van
’t Knölleke afgelopen ‘vastelaovend’
en dat ik in het trio heb gezeten met
mijn vrienden. Dat was superleuk.
Wie is je idool?
Ik heb niet echt een specifiek idool.
Wat doe je het liefste in het
weekend?
In het weekend ga ik graag voetbal
len. Daarnaast ben ik graag buiten
bezig, ik rommel dan gewoon wat
aan. Ik wandel ook veel met onze
hond.
Wat zou je nog heel graag een keer
willen doen?
Ik zou nog heel graag een keer wil
len backpacken in een ver land met
mijn ouders en broer. Bijvoorbeeld in
Indonesië.
Waarvan word je enthousiast?
Als ik gewoon een dag lekker kan
doen wat ik wil, verder word ik van
heel veel meer dingen enthousiast.

Toen ik over de campagne
las, vond ik het in het begin
een beetje vreemd dat
hierover een campagne
gemaakt werd. Waarom is er
een campagne nodig om
aardig tegen elkaar te kunnen
doen, kan dat niet gewoon zo?
Is daar echt een campagne
voor nodig? Er zijn natuurlijk
heel veel mensen die wel
gewoon aardig tegen elkaar
kunnen doen, maar helaas
ook te veel niet. Dat bleek een
aantal weken terug toen er
een aanslag werd gepleegd in
een moskee in Christchurch,
Nieuw-Zeeland. Een man
schoot daar in het rond tijdens
het vrijdagmiddag gebed
waardoor er ongeveer
vijftig mensen zijn
omgekomen. Een week later
was er weer een aanslag,
maar dit keer in ons eigen
land. Een man schoot in een
tram in Utrecht in het rond
waardoor vier mensen
omkwamen. Hoe één terrorist
zoveel mensen tegelijk
verdriet kan doen, is echt
onvoorstelbaar.
Lief zijn zit ook in de
kleine dingen zoals iets
aardigs tegen elkaar zeggen
en iets voor elkaar over
hebben. Vreemd genoeg is
het dan blijkbaar toch nodig
om hier een campagne over
te maken.
Als we nou allemaal een
beetje aardiger doen tegen
elkaar zal de wereld al heel
snel een stukje mooier
worden. #DOESLIEF
Anne Jeuken
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‘Ik ga niet voor half werk’

Rooyse sporter: Janny Barents
In de serie ‘Rooyse sporter’ brengt HALLO een bezoek aan sporters in gemeente Venray en vraagt hen naar
hun drijfveren, ambities en motivaties. Deze week voormalig Nederlands kampioen bodybuilding Janny Barents
(42) uit Venray.

toernooi won hij en het toernooi
daaropvolgend werd hij, op zijn 25e,
Nederlands Kampioen. “Dat hield
in dat ik in 2002 naar de Europese
kampioenschappen in Griekenland
mocht. De nationale bond wilde me
niet uitzenden, ze dachten dat ik geen
kans had om in de top zes te eindigen.
Maar uiteindelijk kon ik toch gaan”,
vertelt hij. Janny werd 5e op het
Europees kampioenschap en 7e op het
wereldkampioenschap.

Nieuwe coach

Wie Janny spreekt, vermoedt niet
dat hij tot aan zijn 14e jaar weinig
aan sport deed. Hij was namelijk
vanaf jonge leeftijd solist in het
kerkkoor. “Mijn stem ‘brak’ toen ik
14 jaar was. Tot die tijd vond mijn
moeder het niet zo’n goed idee dat
ik veel aan sport deed. Dan moest
ik schreeuwen en dat was niet goed
voor mijn stem”, vertelt Janny. Twee
jaar later begon hij met fitness en
merkte hij dat hij snel vorderingen

maakte. “Alleen qua voeding was het
nog niet zo best. Ik weet nog ik een
maand veel trainde, maar alleen friet
en frikandellen at. Ik viel 2 kilo af
en had 2 procent minder vet na een
maand”, lacht hij. Vlak daarna werd hij
benaderd door een trainer die potentie
in hem zag. “Vanaf dat moment is het
snel gegaan. Bij mij is het altijd alles
of niks”, vertelt hij.
In de eerste wedstrijd die hij
meedeed, werd hij meteen derde.

“Ik woog toen 69,9 kilo, dat betekent
dat ik ook in de categorie tot 70 kilo
mocht deelnemen. Mijn coach besliste
dat ik in de categorie tot 80 kilo mee
moest doen”, zegt Janny. Het volgende

Jarenlang volgde vele wedstrijden.
In 2010 wisselde hij van coach en
behaalde hij zijn grootste successen.
“Zij had een andere invalshoek.
We werkten met een bloedgroepdieet,
dat pakte voor mij heel goed uit”,
vertelt hij. Zo lukte het hem, als
enige Nederlandse man, om zich in
2013 te kwalificeren voor ‘The Arnold
Classic’ in Amerika, een wedstrijd
die voor amateurs geldt als het
hoogst haalbare. “Dat is nog wel
een tandje hoger dan Europese- of
wereldkampioenschappen”, stelt
Janny. Hij werd achtste. “Dat was echt
een gave ervaring. Ik ben heel trots op
die prestatie”, vertelt hij.
In 2013 stopte Janny, op 36-jarige
leeftijd, met het deelnemen aan
wedstrijden. “Ik deed destijds mee
aan een wedstrijd, maar ik voelde
de spanning niet meer. Toen wist ik,
ik moet er mee stoppen.” Jarenlang

leefde hij als een monnik voor de
sport. “Als mijn vrienden carnaval
vierden, ging ik niet mee. Ik was
volledig gefocust op de sport”,
vertelt Janny. Toch heeft hij weer een
nieuwe uitdaging gevonden. Sinds
anderhalf jaar is hij aan het tennissen.
Ook daarvoor heeft hij duidelijke doelen
gesteld. “Aan het einde van het jaar wil
ik van een categorie 6 speler winnen,
dat is een speler die op dit moment nog
een niveau hoger is. Uitdaging heb ik
nodig, ik ga niet voor half werk. Sterker
nog, vanavond moet ik tennissen, maar
daar heb ik nu al de kriebels van in mijn
buik”, vertelt hij.

Geen excuses
Sinds 1999 runt Janny, die
getrouwd is en drie dochters
heeft, zijn eigen fitnesscentrum en
begeleidt hij sporters op alle niveau’s.
De discipline die hij als sporter
etaleerde, probeert hij ook over te
brengen op zijn sporters. “Er is geen
excuus om niet te sporten. Ik zeg altijd
‘je bent nooit te oud om te sporten,
maar wel te jong om ziek te zijn’.
Tja, denk daar maar eens over na”,
zegt hij. De krachtsport heeft hij niet
helemaal vaarwel gezegd. “Nee, zeker
niet. Ik fitness nog drie keer in de
week. Als ik die blokken op mijn buik
niet meer zie, dan weet ik dat ik er
weer even vol tegenaan moet gaan.
Want ik wil er niet uitzien als een
42-jarige”, besluit hij.

Nationale Biodanzaweek

Workshop Biodanza Venray
Tijdens de nationale Biodanzaweek van zondag 14 april tot en met vrijdag 19 april kan ook in Venray
ervaren worden wat Biodanza inhoudt. Woensdagavond 17 april zijn geïnteresseerden vanaf 20.00 uur
uitgenodigd voor een workshop in de Kemphaan in Venray.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert

rondom Klaproos

Venray Brabander

rondom Broekweg

Venray Centrum

rondom Langstraat

€ 11,88
€ 11,25

€ 10,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Biodanza is in de jaren 60
ontwikkeld door Rolando Toro uit
Chili. Biodanza is een vorm van
persoonlijke groei en bewustwording
door middel van dans. Petra
Kersten, initiatiefneemster, licht toe:
“Biodanza geeft je de tijd, vrijheid en
mogelijkheid om op je eigen manier,
in je eigen tempo te groeien en de

persoon te worden die je eigenlijk al
bent. Het gaat om het aanwakkeren
van levenslust en jezelf leren kennen”,
vertelt Petra.
Tijdens de workshop worden
verschillende soorten muziek
gebruikt zoals pop, jazz, klassiek,
soul, dixieland, wals, Braziliaanse en
Afrikaanse muziek. “Het gaat niet om

het leren van danspasjes, het maken
van mooie bewegingen of het goed
voor de dag komen. Iedereen danst
op zijn of haar eigen manier”, vertelt
Petra. Voor aanmelden of meer
informatie neem contact op via
info@petrakersten.com of
telefonisch via 06 24 94 75 14
(Foto: Lucie van der Veer)
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‘’Het was beneden alle peil”

Venray blameert zich
tegen De Valk
Een week na de glansrijke 3-0 derbywinst tegen Wittenhorst ging Venray op zondag 31 maart thuis met 1-3
onderuit tegen hekkensluiter De Valk uit Valkenswaard in de eerste klasse D. Halverwege leidden de
Venraynaren nog met 1-0, maar na de pauze gingen de rood-witten door een diep dal en bleven met lege handen achter.

sport 15

Basketbal

Jumpers wint van
BV Schijndel
Basketbalvereniging Jumpers uit Venray speelde zaterdag 30 maart
tegen Basketbalvereniging Schijndel in Sporthal De Wetteling. De thuisploeg trok met 73-64 aan het langste eind.
Peter Hoeijmakers keerde weer
terug bij Jumpers en Roy Lucassen
en Claudio Mendes waren niet
aanwezig. De vorige wedstrijd kwam
Jumpers twee punten te kort om te
winnen, daarom stond er meer druk
om deze ontmoeting wel winnend af
te sluiten. Schijndel begon sterk,
waardoor coach Baidouri snel een
time-out aanvroeg. Hij voerde
enkele tactische aanpassingen door.
Hier had Schijndel niet direct een
antwoord op, waardoor het eerste
kwart geëindigd werd met een
stand van 21-17. Dit was met name
te danken aan Wouter Oosterbeek,
die veel scoorde.
Jorik Wulterkens zette met een
fraaie driepunter meteen de toon
aan het begin van het tweede
kwart. Doordat Jumpers sterk
speelde, was Schijndel genoodzaakt

een time-out te pakken. Dit pakte
goed uit, want de achterstand
werd teruggebracht naar 38-33
bij rust. In het derde kwart liep
Jumpers verder uit. Met name
Peter Hoeijmakers liet zien dat hij
nog altijd weet hoe hij moet scoren.
Aan het einde van het derde kwart
was de stand 59-47.
Het laatste kwart begon met
het uitgangspunt dat Schijndel
een mirakel nodig had om nog te
winnen. Schijndel probeerde in het
begin veel druk te zetten, waardoor
het passen moeilijker werd. Hierdoor
pakte Schijndel toch nog een aantal
punten, waarop Jumpers een timeout nam om de rust weer te laten
terugkeren in het spel. Jumpers kon
daardoor de voorsprong behouden
en 73-64 eindstand over de streep
trekken.

Venray-aanvaller Ron Kleuskens zoekt een weg door de defensie van De Valk
Doelman Sam Stiphout beleefde
een ongelukkige middag. Bij twee
tegentreffers ging de 20-jarige sluitpost
in de fout. Toch was dat na afloop niet
de grootste ergernis van trainer Frans
Koenen. “Iedereen kan fouten maken.
Wat er na de 1-3 gebeurde stoorde me
veel meer”, verklaarde hij. Er stonden
nog ruim twintig minuten op de klok
toen de 1-3 viel. Venray speelde cha
otisch en De Valk was in de slotfase
dichter bij de 1-4 dan de thuisclub bij
de 2-3. “We hingen als los zand aan
elkaar. Iedereen deed maar wat en liep
uit zijn positie. Op zo’n moment moe
ten er spelers opstaan. Dat gebeurde
niet”, concludeerde de teleurgestelde
Venray-trainer die sprak van onvol
wassen gedrag. “Dit kan gewoon niet.
Het was beneden alle peil”, oordeelde
Frans Koenen hard over zijn ploeg.

De basiself van die tegen
Wittenhorst was op één plek gewij
zigd. Rick Egelmeers liep in de derby
een bovenbeenblessure op. Hij werd
op het middenveld vervangen door
Bram Kersten die met zijn jongere
broer Stan voor het eerst samen in de
basis stond van de Venrayse hoofd
macht. In het begin leek het duel
tegen laagvlieger De Valk een makke
lijke klus. Vlak nadat Ron Kleuskens de
lat trof, schoot Stan Kersten na zeven
minuten de 1-0 binnen. Venray bleef,
zonder grote kansen te creëren, tot
aan de pauze het duel domineren.

Misverstand
Bram Vievermans, terug van
een teenblessure, maakte na de
thee zijn rentree. Bij zijn eerste
actie ging hij alleen op het doel af,

maar hij strandde op keeper Dennis
Verhoeven. Vievermans miste dui
delijk ritme en ook Armend Shala,
de held van een week eerder, zat
niet goed in de wedstrijd. Even later
ontstond er een misverstand tussen
Stef van Dijck en keeper Sam Stiphout
die twijfelde met uitkomen. Josemar
Makiavala, de aanwinst van De Valk
die tijdens de winterstop overkwam
uit België, profiteerde en schoot de
1-1 binnen. Balverlies bij Venray
leidde vijf minuten later de 1-2 in.
Makiavala sneed dwars door het
defensiecentrum en scoorde opnieuw.
Door een mistrap van Sam Stiphout
liep De Valk uit naar 1-3. Die tegen
treffer betekende de nekslag voor
de wisselvallige Venrayse ploeg.
De enige oogst uit de slotfase waren
nog drie gele kaarten.

Korfbal

SVOC sluit seizoen
af als vijfde
Korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray sluit de competitie af met een vijfde plaats. De laatste
wedstrijd van de indoorcompetitie werd zondag 31 maart in en tegen ONA/Astrantia uit Overasselt met 14-11
verloren.
Ray zette de dames bij de voor
bespreking op scherp met als doel de
competitie als team goed af te sluiten
en met vertrouwen te starten met de
competitie die buiten gespeeld wordt.
De uitploeg startte dan ook erg scherp
en er viel binnen acht minuten ook
twee keer een doelpunt in het voor
deel van SVOC. De eerste helft bleef

SVOC telkens een doelpunt voor op de
tegenstander. Er werd om en om een
doelpunt gescoord, wat leidde tot een
ruststand van 7-8.
Na de rust wist de tegenstander
de korf sneller te vinden dan SVOC.
De doelpunten gingen net als in de
eerste helft op en neer, maar nu in
het voordeel van ONA/Astrantia.

SVOC wist de korf minder vaak te
vinden, waardoor ONA/Astrantia uit
kon lopen tot een 13-10 voorsprong.
De wedstrijd eindigde in een 14-11
verlies voor SVOC. De ploeg was
ondanks het verlies tevreden over het
vertoonde spel, waardoor er met een
goed gevoel aan de buitencompetitie
kan worden gestart.

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Heftruckchauﬀeur
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons. Het bevoorraden
van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel
Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken
van champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Operator verpakking/
productie
Je beschikt over lbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken met de verpakkingsmachine. Tevens draag
je zorg voor de productie administratie. Werkzaamheden dienen uitgevoerd
te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Het aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een groeiende
onderneming, waarin eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op
prijs gesteld wordt. Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden.
Bij gebleken geschiktheid behoort een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de
zwaarte van de geboden functie.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar administratie@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17 (Marc)
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Donatie aan Villa Pardoes

Flesseninzameling
De 5-jarige Abe Boersma uit Venray heeft zondag 31 maart de 1.000e fles in ontvangst mogen nemen van
stichting ‘Samen is Kracht’. Abe zamelt lege flessen in om geld te doneren aan Villa Pardoes, een vakantieverblijf
voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind tussen de 4 en 12 jaar.

WMO

Alzheimer Cafe
Venray weer geopend
Alzheimer Café Venray is maandag 8 april weer geopend. Loes van
de Beele en Yvonne Hoeven, WMO-consulentes van Gemeente Venray,
zijn de gastspreeksters. De aanvang van het programma is om
19.30 uur en om 21.30 uur wordt de avond afgesloten.
Het thema deze avond is de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(WMO). “Centraal staat wat
Gemeente Venray kan betekenen
voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers”, aldus de
organisatie.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar
mensen met dementie,

familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en te leren over dementie
en aanverwante thema’s. Voor meer
informatie, neem contact op met
Joke Halmans, avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray, via
telefoonnummer 06 53 73 05 15

‘Brabantse erfenis in Spanje’

Lezing Harry van den
Berselaar in Odapark
Abe mocht onlangs een bezoekje
brengen aan Villa Pardoes in
Kaatsheuvel. Daar sprak de 5-jarige
jongen met kinderen die het minder
goed hebben met hun gezondheid.
Eenmaal thuis gekomen besloot hij

een actie op touw te zetten voor nieuw
speelgoed en activiteiten voor de kin
deren. Villa Pardoes en de verhalen
van de leeftijdsgenoten om hem heen,
hebben hem laten inzien dat gezond
heid een cadeau is. Daarom verza

melt hij het statiegeld van flessen.
Stichting ‘Samen is Kracht’ besloot Abe
te helpen met zijn actie. Tot zaterdag
25 mei is het mogelijk om statiegeld
flessen te doneren bij de stichting op
Plataanstraat 15a in Venray.

‘Arguments & Sentiments’

Albumpresentatie
Battersea
Om het onlangs verschenen album ‘Arguments & Sentiments’ van de band Battersea te vieren en te presenteren aan het publiek, hebben Proeflokaal Goesting in Venray en de band Battersea, allen afkomstig uit Venray en
omgeving, de handen ineen geslagen. Zondagavond 14 april staat geheel in het teken van de albumrelease met
een avondvullend programma.

In het Odapark in Venray is op maandag 8 april om 20.00 uur de
achtste en laatste lezing van het seizoen 2018-2019. Harry van den
Berselaar is de spreker. De titel van zijn voordracht luidt: ‘De Tuin der
Lusten op weg: Vervoer van kunst uit het Hertogdom Brabant naar
Spanje in de 16e en 17e eeuw’.
Al voor 1500 vonden kunst
werken hun weg van de Zuidelijke
Nederlanden naar Spanje. Een flink
deel daarvan was gemaakt in
Brabant. De Brabantste havenstand
Antwerpen speelde voor het ver
voer een cruciale rol, ondersteund
door kleinere steden als Bergen
op Zoom en Middelburg. In de 16e
en 17e eeuw waren die producten
populair in Spanje. “De lezing maakt
duidelijke waarop die populariteit
berustte, hoe zowel de import als
export geregeld waren en op welke
manier het vervoer over water en

land verliep”, aldus de organisatie.
Spreker Harry van den
Berselaar, geboren in 1947, stu
deerde Nederlands in Tilburg
en deed vervolgens een mas
ter Corporate Communication in
Rotterdam. Hij was onder meer
hoofd communicatie en woordvoer
der bij ondernemingen en over
heidsorganisaties. “Hij publiceerde
over Den Bosch als Spaanse stad en
de ‘Brabantse erfenis’ in Spanje”,
zegt de organisatie.
Voor meer informatie kijk op
www.adelbertvenray.nl

Al bijna tien jaar actief

Stadswandeling
met het
Rooys Gidsen Gilde
De stadswandelingen van de Rooys Gidsen Gilde starten zaterdag
20 april weer. Het Rooys Gidsen Gilde in Venray begeleidt wandelroutes
door het centrum van Venray langs historische gebouwen, religieus
erfgoed en andere bezienswaardigheden.

Battersea startte eind 2017 met
de opnames van het twaalf tracks tel
lende pop/rock album dat op woens
dag 27 maart via Rockcompany is
verschenen. Op zondagavond 14 april
kan het publiek het album live beluis

teren vanaf 19.00 uur in Proeflokaal
Goesting in Venray. De muzikale
aftrap van de avond zal worden ver
zorgd door een akoestische set van
Chico Dommeck waarna vervolgens
Battersea in twee sets het gehele

album live ten gehore zal brengen.
‘Arguments & Sentiments’ is ver
krijgbaar via alle bekende verkoopka
nalen, digitaal maar ook als fysieke cd.
Voor meer info zie www.battersea.nl
of www.proeflokaalgoesting.nl

Op Paaszaterdag 20 april vertrekt
de gids om 14.00 uur vanaf het VVVkantoor voor een wandeling door het
centrum, waarbij de geschiedenis
van Venray in al zijn facetten belicht
wordt. De gids vertelt pakkende ver
halen over gebeurtenissen en mar
kante Venraynaren uit het verleden.
Al bijna tien jaar is het Rooys
Gidsen Gilde in Venray actief
met wandelingen door het cen
trum, langs de Grote Kerk, over de
begraafplaats Boshuizen en over
het Annaterein. Tijdens de wande
ling over het Annaterrein, wordt stil
gestaan bij de geschiedenis van de
Venrayse psychiatrie. De route ‘De

kerk in het midden’ bestaat uit een
korte wandeling door het centrum
met aandacht voor het culturele
erfgoed, een bezoek aan de Grote
Kerk met zijn unieke beeldenschat
en de beklimming van de toren van
de kerk.
Tijdens de wandeling over vak
O op de begraafplaats Boshuizen
vertelt de gids over ‘de geschiede
nis van Venray’ die begraven ligt: de
oud-burgemeesters en raadsleden,
leden van de Schaapscompagnie,
priesters, broeders en zusters,
bekende en onbekende Venraynaren.
Aanmelden kan via het VVV
kantoor in Venray.

04
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CV De Keieschieters uit Geijsteren heeft op zondag
30 maart de Einzelgängeroptocht georganiseerd.
De optocht vindt jaarlijks plaats met halfvasten en is een
optocht voor eenlingen. In 2020 wordt de optocht in
Klimmen georganiseerd. Fotograaf Rob Beckers was dit
jaar in Geijsteren en maakte onderstaande foto’s.
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Einzelgängeroptocht
in Geijsteren

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray centrum € 11,00
Oirlo € 10,00
Oostrum rondom Jofferspas € 11,25
Oostrum rondom Valkenkampstraat € 12,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

HALLO in Ierland
De Venrayse Maud de Beer, die zich inzet voor het behoud van de bibliotheek in Venray, ging op
vakantie naar Ierland. Daar bezocht ze de bibliotheek van Skibbereen en maakte ze tijd om voor de
ingang van het gebouw met de HALLO op de foto te gaan.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Beelden en schilderijen

Expositie Pop Up
Galerie
Bij de Pop Up Galerie in Venray is op zaterdag 6 april om 15.00 uur
de officiële opening van een nieuwe expositie. De Nijmeegse
kunstenaars Rein van Vucht en Mieke Koenen stellen beelden en
schilderijen tentoon.

“Mijn werk komt op verschillende
manieren tot stand, aldus Van Vucht.
De ene keer met een vooropgezet
plan. De andere keer bepaalt het
materiaal de uiteindelijke vorm.
De hoofdthema’s van waaruit mijn
beelden ontstaan, zijn voertuigen,
vogels en insecten. De beelden
zijn een evenwicht tussen lijnen
spel en massa waarbij beweging
en ritme terugkerende elementen
zijn. Koenen focust zich op schilde

Venrayse Maasoevers
weer schoon
Onder leiding van IVN Geysteren-Venray kwamen ruim 40 vrijwilligers op zaterdag 30 maart in actie om het
jaarlijkse hoogwatervuil op de Venrayse Maasoevers op te ruimen in het kader van ‘Schone Maas’.
Het opruimteam startte bij restaurant De Kooy aan de Maas in Wanssum en vulde ruim 46 afvalzakken.

rijen van blote mensen. “Alles wat
ik te zeggen heb, kan ik hierin kwijt.
Ik ben echter niet op zoek naar
ideaalbeelden. Het gaat mij om de
gewone mens. Mensen zoals jij en
ik”, licht Koenen toe.
De expositie is vanaf vrijdag
5 april tot en met zaterdag 11 mei te
zien, waarbij de galerie op vrijdagen
geopend is van 13.00 tot 17.00 uur
en op zaterdagen van 13.00 tot
16.00 uur.

Stemmen
voor kinderboeken
Kinderen tussen 6 en 12 jaar mogen dit jaar weer bepalen wat het
beste kinderboek van 2018 is. Tussen maandag 20 en zondag 26 mei
kunnen kinderen via www.kinderjury.nl hun stem uitbrengen.
Tot en met zondag 19 mei vinden
de leesweken plaats. Kinderen
lezen dan verschillende boeken en
bespreken die met elkaar. Tijdens de
stemweek mogen de deelnemers
op maximaal drie boeken stemmen
die vorig jaar voor het eerst zijn
geschreven. Gestemd wordt in
twee leeftijdscategorieën: Van
6 tot en met 9 jaar en van 10 tot
en met 12 jaar. De Nederlandse
Kinderjury heeft een jury die

bestaat uit twaalf kinderen, de
Senaat. De Senaatsleden gaan in
hun provincie stemmen werven,
schrijven een juryrapport over de
vijf boeken met de meeste stemmen
en reiken een eigen prijs uit: de
Pluim van de Senaat. Het boek dat
de meeste stemmen krijgt, wint de
Kinderjuryprijs. In de bibliotheek zijn
de Kinderjury boeken te herkennen
aan de sticker Kinderjury 2019 op de
rug van het boek.

Black Jack Project

Muziek bij De Schól
Black Jack Project speelt zondag 14 april in de Schól in Heide.
De huiskamer van De Schól is vanaf 14.00 uur geopend en de band
speelt vanaf 15.00 uur.
Black Jack bestaat uit vijf erva
ren muzikanten. “De toonbespe
lers uit Venray nemen je op geheel
eigen wijze mee door bekende
Engelstalige nummers. Relaxte,
maar bij vlagen ook swingende

muziek waarbij je kunt wegdromen
of meezingen”, aldus de organisatie.
Black Jack Project bestaat uit Johan
Bertrams, Frenk Huwae, Jeffrey
Meijer, John Huyts en Armand de
Fretes.

Een groot deel van het afval langs
de Maas bestond uit plastics die de
mens bijna dagelijks gebruikt: snoep
papiertjes en snoepverpakkingen,
plastic flesjes en tasjes, aanstekers en
dergelijke. Aan de opdrukken op som
mige stukken afval konden vrijwilli
gers zien dat het afval al een hele weg

had afgelegd. Maar het overgrote deel
leek te komen uit de nabije omgeving.
De vrijwilligers ruimden ook grote
stukken aangespoeld plastic, piep
schuim, speelgoed en ander afval op.
Door dit aangespoelde zwerfafval
op te ruimen wil IVN Geysteren-Venray
voorkomen dat het afval afstroomt

naar de zee, waar het bijdraagt aan
plastic soep. Als het plastic onderdeel
uit gaat maken van de plastic soep,
heeft dat volgens het IVN gevolgen
voor allerlei zeedieren en zeevogels.
Met de actie Schone Maas probeert de
organisatie de gevolgen van het men
selijke gedrag te verkleinen.
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Agenda t/m 11 april 2019
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Lezing ‘De strijd tegen het water
en de Nederlandse identiteit’

Toneelvoorstelling Comedia
Leunen: Testament van de lach

Tijd: 20.00 - 22.10 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Schrijfworkshop ‘klein kijken’

Toneelvoorstelling
De Buunspeulers

Thema-avond Alzheimer Café
Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Tijd: 13.00 tot 16.30 uur
Locatie: Timmerhuus, Nieuwlandsestraat 1
Geijsteren

Björn van der Doelen

Voorstelling:
Een schat van een buste

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal Venray

za
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Cameretten Festival |
Finalistentournee

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kienavond

Opening Hastag - The Come Back

Tijd: 19.30 uur
Org: Invaliden Sport- en BelangenVereniging Venray
Locatie: Café Zaal ’t Veule Veulen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Club Hashtag Venray

Officiële opening expositie Rein
van Vucht en Mieke Koenen
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Pop Up galerie, Kapelaanspad 38+ Venray

Bezoek Museum De Peelstreek
Tijd: 13.30 - 16.00 uur
Locatie: Museum De Peelstreek Ysselsteyn

Stadswandeling Venray
Tijd: 14.00 uur
Locatie: VVV kantoor Venray
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Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Filmkring Venray: Stan & Ollie
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Luxor Theater Venray

Activiteiten wijkcentrum
Den Hoender Venray
Tijd: 09:30 - 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Drumbandfestijn

Kunstenaarscafé 4: Gert Biesta

Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: ‘t Pelgrimshuis Smakt

Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Opening tentoonstelling Les Deux
Garçons
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Hoeveville Roots Revival met
The Southern Blues Rock Band
Tijd: 15.00-19.00 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Dansavond Hotel Asteria

Toneelvoorstelling Oirato

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Linde Oirlo

Toneelvoorstelling Oirato:
Geestelijke rijkdom

Toneelvoorstelling Comedia
Leunen: Testament van de lach

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Linde Oirlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen
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Lezing AVOS: Publieke omroep
Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Voorstelling Turks Fruit
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Venrayse kinderen naar zevende
editie Kidsparty
De leden van JongNL, Scouting en IVN in Venray bezoeken in het
weekend van 13 en 14 april speeltuin Kitskensberg Roermond voor de
zevende editie van de KidsParty. Onder het motto ‘Een Kitskensberg vol
geheimen’, gaan 1890 leden uit Limburg samen ontdekken, beleven en
zijn actief spelend bezig in de buitenlucht in en om de natuurspeeltuin
Kitskensberg.
De deelnemers in de leef
tijd van 4 tot 18 jaar komen niet
alleen uit Venray maar uit alle
hoeken van Limburg: Brunssum,
Heerlen, Herkenbosch, Roermond,
Neer, Baarlo, Landgraaf, Blerick,
Maastricht, Weert, Eijsden, Born,
Voerendaal, Hoensbroek, Spaubeek,
Sevenum, Gennep, Limbricht,
Buchten, Maasbree, Ulestraten en
Neeritter. Naast de bestaande speel
mogelijkheden in de speeltuin is er
een een themaverhaal met bijpas
sende activiteiten. Myrthe Janssen en
Karin Dubois van Scouting Limburg
schreven, speciaal voor de KidsParty,
het themaverhaal. Ter voorberei
ding op dag in Kitskensberg dragen
de vrijwillige leiders en leidsters het
verhaal voor aan de kinderen die
gaan deelnemen aan de KidsParty.
Het verhaal sluit aan bij de leef- en

belevingswereld van de kinderen.
De organisaties werken van
uit een spelmethodiek, die erop
is gericht dat kinderen en jonge
ren zichzelf kunnen ontplooien.
“Letterlijk en figuurlijk vormen het
buiten zijn, het buiten spelen en
het beleven van de natuur samen
met spel en creativiteit, de pijlers
van het methodisch jeugdwerk in
Limburg”, aldus Lobke Theelen en
Leon Hoenen van JongNL die al vanaf
de eerste KidsParty betrokken zijn bij
de organisatie. “Spelen in de natuur
heeft aantoonbaar positieve effecten
op de gezondheid van kinderen en
invloed op de sociale vaardigheden
die kinderen ontwikkelen. Wij bie
den kinderen tijdens de KidsParty de
gelegenheid samen te spelen in een
natuurlijke omgeving”.
(Foto: Peter Bors)
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€200,- K TOT
ORTING!
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1400
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10 JAAR
MOTORGARANTIE!

699,-

599,-
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-/-

200,-

-/-

499,-

GRATIS
BEZORGD!

130,-

GRATIS
BEZORGD!

469,-

Wasmachine / WAT28493

Wasdroger / T7DBKLEVE

• A+++-30% • 8 KG • 1400 t/pm • EcoSilence Drive
• VarioPerfect verkort de wastijd met 65% • Trommelreiniging

• Warmtepomp • A+ • 8 KG • Auto off functie • ÖKOFlow-filter
• SensiDry-technologie • ProSense voorkomt te lang drogen

Houd uw wasmachine in goede staat met een onderhoudspakket!
Het is belangrijk om uw wasmachine goed te onderhouden. U kunt vastzittend vuil, vet en kalk voorkomen door eens in het half jaar

TIP!

de machine te reinigen. Wij adviseren hiervoor de Electrolux Ontvetter en Ontkalker. Door dit product te
gebruiken verbetert u het wasresultaat en neemt de levensduur van uw machine toe. Één pakket is voldoende
voor twee jaar. Mocht er trouwens onverhoopt een defect optreden aan uw machine, dan hebben wij

49,95
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professionele witgoedmonteurs in dienst die het kunnen repareren. Kortom, op het gebied van
witgoed vindt u geen betere specialist in Limburg!

7

NIEUW!

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

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

