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De Zaal geopend
Het vernieuwde gemeenschapshuis ‘De Zaal’ in Blitterswijck is zaterdag 13 april geopend door de voorzitter van jongerencentrum DIM, Stijn Jochijms, en de 93-jarige
Crisje Wijnhoven van de KBO. De opening trok grote belangstelling onder de inwoners van Blitterswijck. De burgemeester en drie wethouders van de gemeente Venray
waren ook aanwezig. Het St. Antonius Abt Gilde en Muziek vereniging Moed en IJver uit Blitterswijck verzorgden de muzikale begeleiding. Na de onthulling van de
nieuwe naam van het gemeenschapshuis, onthulde Jan-Willem Franssen en Hay Gooren een kunstwerk dat tot stand kwam door familie van de overleden architect Wilbert
Ingenpass. José Ingenpass gaf tekst en uitleg over het kunstwerk in een bomvolle zaal met aanwezigen. (Fotografie: Paul Poels)

Toverbal als optie

Dr. Poelschool als locatie
Aldi verworpen
Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 16 april tegen het
voorstel om een Aldi op de locatie Dr. Poelsschool te vestigen. Hiermee blijft locatie Toverbal als optie open
voor een nieuwe vestiging van een Aldi supermarkt.
De gemeenteraad moest dinsdag 16 april besluiten of locatie
Dr. Poelsschool als definitieve voorkeurslocatie voor de vestiging van
een supermarkt werd aangewezen
en of de locatie Toverbal te vervallen komt. Mark van Osch, inspreker
namens Venray Centraal, benadrukte
tijdens de raadsvergadering het
belang van het clusteren van super-

markten. Volgens hem ontstaat er
een gouden formule wanneer de Aldi
zich vestigt naast de Jumbo. Dit zou
bezoekers naar het centrum trekken. Ook CDA, SP en Pro Venray zien
dit als een reden om de Aldi op de
locatie Dr. Poelsschool te vestigen.
Toch heeft een meerderheid hier hun
twijfels over. D66, Venray Lokaal en
Samenwerking Venray geven nadruk-

kelijk de voorkeur aan de locatie
Toverbal, omdat ze hun vragentekens
zetten bij het clusteren van supermarkten. “Funshopping wordt niet
gecombineerd met het bezoeken
van een supermarkt. Bezoekers gaan
niet met een bevroren vis naar het
centrum”, zegt Tino Zandbergen van
Venray Lokaal.
Lees verder op pagina 05
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Nieuw dorpsplein Leunen stuk groter
Het vernieuwde dorpsplein in Leunen wordt een stuk groter. Ook het
terrein tussen de kerk en het kerkhof krijgt nieuwe bestrating. Dit kan omdat
er wat geld over is van het budget. Dat meldde dorpsraadlid Sjaak Rongen
maandag 15 april in de dorpsraadvergadering in mfc De Baank in Leunen.
De renovatie van het dorpsplein
voorloopt voorspoedig. De straatverlichting is geplaatst en de riolering is
vervangen door een gescheiden
systeem voor regen- en afvalwater.
Het hemelwater van het plein en
omliggende gebouwen wordt onder de
Albionstraat door afgevoerd naar het
infiltratieriool in de Pastoor
Strijkersstraat. Binnenkort worden de
klinkers gelegd en voor half mei is de
klus geklaard. De verkeersmaatregelen,
zoals het tijdelijke eenrichtingsverkeer
in de Apolloniastraat, hebben effect
gehad en er zijn geen noemenswaar-
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dige parkeer- of verkeersproblemen
geweest, zo meldde de dorpsraad.
Op maandag 18 februari startte
uitvoerder Horster Wegenbouw
Combinatie (HWC) met de werkzaamheden in het centrum van Leunen.
De herinrichting van de Pastoor
Strijkersstraat is bijna klaar. Het wachten is nog op de levering van de
betonranden die dienen als versteviging van de watergoten langs de
nieuwe wegbestrating. “Ik verwacht
dat in de loop van deze week de
Pastoor Strijkersstraat weer opengaat
voor het verkeer”, zei Sjaak Rongen.
De heg van de voormalige pastorie aan de rand van het plein
bleek nog een obstakel. De ligusterheg was een flink stuk over de putten en de watergoot van het plein
gegroeid. De heg werd daarom
flink teruggesnoeid, maar raakte zo
beschadigd die ie niet meer levensvatbaar is. “De beste oplossing is een
nieuwe heg. De bewoners willen dat
ook graag”, vertelde Sjaak Rongen.

“HWC stelde een kraan beschikbaar en
de gemeente liet de oude heg verwijderen. Het kerkbestuur zorgt voor
nieuwe aanplant.”
De brievenbus aan de Kapelweg
krijgt een nieuwe plek aan de rand
van het plein naast de elektriciteitskast. Achter de afvalcontainers wordt

een trottoir aangelegd.
De kastanjeboom voor de ingang
van de kerk wordt verwijderd vanwege te veel beschadigingen.
De nieuwe boom voor de kerk wordt
komend najaar geplant. “De oude
boom overleeft het niet als we hem
herplanten”, zei Rongen. Er komen

ook twee nieuwe bomen op het plein.
Het zijn dezelfde exemplaren als de
boom voor de kerk, zodat ze samen
één groen geheel vormen. Rondom
de bomen komen bloembakken en
betonnen zitelementen, die de banken
vervangen. Komend najaar is de openingsfestiviteit van het plein gepland.

‘Verkeershinder door felle led-schermen’
De led-schermen die sinds kort langs enkele wegen in Venray staan, zijn verkeersonveilig en ze geven te veel licht. Dat meldde raadslid Ahmet
Kocyigit van Venray Lokaal dinsdag 16 april in de raadsvergadering. De lokale partij zegt diverse klachten te hebben ontvangen.
De led-schermen hebben sensoren
waardoor ze in het donker oplichten
als er iemand voorbij rijdt. “Ze werken
verblindend want ze stralen een
fel licht uit. Dat is hinderlijk en zorgt
voor gevaarlijke verkeersituaties”,
zei Kocyigit die zich afvroeg waarom
er telkens twee schermen vlak

na elkaar staan.
Wethouder Carla Brugman van
Venray Lokaal antwoordde dat de
gemeente voor negen plaatsen vergunningen heeft afgegeven, onder
meer langs de Noordsingel en
Zuidsingel in Venray. Ze meldde dat
richtlijnen van Rijkswaterstaat niet
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gelden binnen de dorpskern. “Er zijn
geen duidelijke regels voor lichtintensiteit. Voor de plaats en de afmetingen geldt ook geen welstandtoezicht”,
aldus Brugman. De gemeente is niet
van plan beleid te ontwikkelen voor
lichtreclame, zei Brugman. “Dat er
twee schermen vlak na elkaar staan, is

de kracht van reclame. Wij controleren
de inhoud niet.”
Op een vraag van Martin Leenders
(Samenwerking) meldde Carla
Brugman dat mogelijk op nog meer
plekken led-schermen verschijnen.
“Dit beoordelen we per locatie”, aldus
de wethouder.

Loslopende koeien
op snelweg
Tussen Horst en Venray liepen enkele koeien donderdagavond
11 april over de A73. Daarbij vonden zes aanrijdingen plaats. De koeien
bleken ontsnapt te zijn uit een wei in Leunen. Boer Paul Litjens
onderzoekt nog hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Paul Litjens kreeg
donderdagavond via een collega
boer telefonisch te horen dat zijn
koeien op de snelweg liepen.
Litjens verzorgt in een stal aan de
Weideweg in Leunen jonge koeien
voor een veehouder uit Kessel.
Ze grazen op het natuurgebied
Leunse Paes. Volgens Litjens moeten
de koeien ergens van geschrokken
zijn, waardoor ze in paniek zijn
geraakt. “De koeien hebben
waarschijnlijk stress gehad. Iets moet
hen hebben opgejaagd. Uit paniek
ramden ze tegen de omheining
met prikkeldraad en ontsnapten
toen. Maar de exacte oorzaak is nog
onbekend. Het is geen kenmerk van
vee om als groep uit elkaar te gaan.”
Vijf koeien staken het spoor bij
Tienray over vlak voordat een trein
voorbij reed. De meeste koeien
staken de brug bij de Sinnestraat
in Oirlo over. Volgens Litjens liepen

vier koeien via die zijde de A73 op.
De politie kreeg om 22.20 uur de
eerste melding van de ontsnapte
koeien. Twee vrachtwagenchauffeurs
reden de koeien klem om verdere
ongelukken te voorkomen.
“Om 22.30 uur hebben we de
snelweg in beide richtingen
afgesloten. In die 10 minuten zijn
er zes aanrijdingen geweest met de
dieren. Een koe is dusdanig gewond
geraakt dat ze het dier hebben
moeten laten inslapen”, aldus een
woordvoerder van de politie.
Litjens vindt het verschrikkelijk
voor de man die gewond raakte
tijdens de aanrijding met een
koe. “Dit is dramatisch. Het had
nog veel erger af kunnen lopen.
Ik hoop dit nooit meer mee te
maken.” De politie laat weten dat
de gewonde naar het ziekenhuis
vervoerd is, maar dat er geen sprake
was van ernstig letsel.
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‘Laten we maar zeggen dat de aanhouder wint’

Plan trekveer over Loobeek onder A73 door
Er is een nieuw plan voor de wandelroute langs het Loobeekbal onder de A73 door. Dorpsraad SmaktHolthees hoopt een trekveer te realiseren die wandelaars over de beek van de ene naar de andere kant van de
A73 brengt. Samen met Waterschap Limburg en gemeente Venray wordt bekeken hoe het idee is in te passen in
de reconstructie van het Loobeekdal.

komt een haventje waartussen het
pontje op en neer vaart. Hoe groot
het wordt, is nog niet bekend. Er moet
nog een concreet plan worden uitgewerkt. De wandelaars kunnen het
veer zelf bedienen en er komen in elk
geval zitplaatsen op gezien de krappe
hoogte onder de brug. “Het veerpontje
is een heel leuk idee. Het hoeft niet
groot te zijn, ik verwacht voor een
paar personen. Ik denk dat we hiermee landelijke bekendheid kunnen
krijgen”, aldus Steeghs. Dorpsraad
Smakt-Holthees heeft goede hoop

dat dit plan slaagt. “Het Waterschap
en de gemeente willen meewerken.
We moeten samen nog zoeken naar
geldbronnen”, meldt Theo Steeghs.
“Het grote voordeel is dat we aan kunnen haken bij een groot project. Bij de
reconstructie van de beek wordt veel
grondwerk verricht en dan is dit plan
makkelijker te realiseren. Als we nog
een verbinding willen naar de overkant van de A73, dan moet het dus nu
gebeuren. Het loopt inderdaad al heel
lang. Laten we maar zeggen dat de
aanhouder wint.”

Website Venray viert
75 jaar vrijheid
De website van Venray Vrijheid Verdraagzaamheid gaat vanaf
dinsdag 23 april online. De website wordt de vraagbaak voor alle
evenementen en activiteiten die in Venray plaatsvinden tussen nu en
mei 2020 rondom de oorlog en de bevrijding.

De Loobeek kruist de A73 bij Smakt
Sinds de komst van de snelweg,
eind vorige eeuw, is er voor wandelaars en fietsers geen directe verbinding meer tussen Smakt en het
natuurgebied rondom het Loobeekbal
en de bossen bij Overloon. In 2003
zette dorpsraad Smakt-Holthees de
wens voor een overbrugging van
de A73 in het dorpsontwikkelingsplan. Het idee om de wandelbrug,
die in Venlo tijdelijk dienst deed voor
de bezoekers aan de Floriade, naar
Driving bleek niet haalSmakt teHorse
verplaatsen,
K ro n e n b e rg
baar. “Patrick van der Broeck was

toen gedeputeerde bij de provincie.
Hij kwam met het idee een onderdoorgang te maken”, vertelt dorpsraadlid Theo Steeghs. “De brug was te
duur en het alternatief van de onderdoorgang zou meegenomen kunnen
worden in de grootschalige plannen
voor de Loobeek.”

Waterschap Limburg
Waterschap Limburg gaat tijdens
de werkzaamheden de stuw bij Smakt
een stuk verplaatsen en er komt een
vistrap bij. De vissen kunnen nu van-

uit de Maas niet langs de stuw onder
de A73 door. De vistrap is een aparte
geul waardoor ze voortaan verder
de Loobeek in kunnen zwemmen.
“De reconstructie van de Loobeek is
het juiste moment om ons plan te realiseren”, zegt Theo Steeghs. “Er komt
ook een smal en eenvoudig voetpad
met een railing langs de Loobeek.
Maar gezien de krappe hoogte onder
de A73 moeten de mensen zich hier
bukken. We richten ons daarom op
een trekveer dat een betere oplossing is.” Aan beide kanten van de A73

Welkom
Paard&Koets verhuist in 2018 naar het geografische en sportieve middelpunt van Nederland, België en
op ‘s werelds grootste mensportfeest
Duitsland: Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg (Limburg). Hier smelt het evenement samen
GRATIS
TOEGANG!
met
de Internationale
Menwedstrijden
Kronenberg samen tot ’s werelds grootste mensportfeest!
Horse
Driving

De site genaamd www.75-jaarvrijheid-venray.nl is overzichtelijk
opgebouwd. Niet alleen de activiteiten die tussen eind 2018 en 5 mei
2020 plaatsvinden zijn in de site
verwerkt, ook alle programma’s in
Venray en de dertien kerkdorpen zijn
te raadplegen. Daarnaast kunnen
bezoekers oude foto’s bekijken en
verhalen over de oorlog en bevrijding lezen.
Op de website staat ook informatie over de subsidie die de gemeente
Venray voor het feest- en herdenkingsjaar beschikbaar heeft gesteld.
De gemeente stelde 25.000 euro ter

Paard&Koets 2018

20 - 21 - 22 April
Equestrian Centre de
Peelbergen & Grandorse
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beschikking om goede initiatieven te
steunen. Tot half maart konden mensen hun plannen insturen. En dat is
volop gebeurd, zegt commissievoorzitter Gerda van Stelten. “We kregen
25 aanvragen binnen, bijna allemaal
bijzonder origineel en van hoge kwaliteit. We hebben er een zware dobber aan gehad om alle initiatieven
te beoordelen. We hebben 21 initiatieven blij kunnen maken met een
bijdrage ter hoogte van maximaal
de helft van de begroting. We gaan
75 jaar vrijheid en verdraagzaamheid
in Venray op tal van manieren vieren
en herdenken”, zegt Van Stelten.
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Samenwerking MFC De Baank en Café 1878

Nieuwe impuls voor kermis Leunen
Ger Litjens, vice-voorzitter van de dorpsraad van Leunen en lid van de kermiscommissie, laat weten dat er
dit jaar een forse uitbreiding van het kermisprogramma is. De kermis in Leunen start vrijdag 14 juni met haar
eerste activiteiten.

budget van beide gelegenheden is
samengevoegd waardoor we een
uitgebreider programma hebben
met een aantal extra activiteiten.
Om dit te stimuleren, hebben we als
dorpsraad ook extra geïnvesteerd
in de kermis. We hopen zo meer
mensen te trekken. Met name
op de zaterdagavond hopen we
zo’n 500 mensen te ontvangen”,
aldus Ger. Op dit moment wordt
nog hard gewerkt aan het plein
in het centrum van Leunen. Het
is de bedoeling dat daar over
twee maanden de kermis gaat
plaatsvinden. “Een tent is nog
een brug te ver, maar er komt
buiten wel een podium. Na de
buitenkermis van vorig jaar gaan
we dit jaar weer een stap verder.
Het gaat echt een mooi geheel
worden”, vertelt Ger.

Een geheel

Een aantal mensen van de organisatie
De kermis in Leunen start vrijdag
14 juni met haar eerste activiteiten.
“Café 1878 en MFC De Baank

gaan dit jaar samenwerken
waardoor dit mogelijk wordt. We
hebben ons hier als dorpsraad hard

voor gemaakt. Ik denk dat het de
kermis ten goede komt dat er nu
een gezamenlijk programma is. Het

Het programma start op vrijdag
met een biercantus. “Op zaterdag
wordt de kermis officieel geopend.
Tijdens die opening worden onder
andere twee kinderen benoemd
tot burgemeester van de kermis.
Dat doen we nu voor het derde
jaar en gebeurt in samenwerking
met de basisschool”. ‘s Avonds

komt dan Lekke Band optreden.
Nieuw is dat er dit jaar op zondag
ook een band komt optreden. “De
JustFun coverband is er dit jaar
voor het eerst. Voor de kinderen
hebben we ook iets extras’’
georganiseerd. Blijwin biedt
kinderdisco en kinderentertainment
met spellen en muziek. Zo kunnen
we de jeugd meer bij de kermis
betrekken en meer schwung
geven”, aldus Ger. Omdat de Leunse
kermis dit jaar samenvalt met de
Wandelvierdaagse in Venray, zal de
kinderdisco na afloop van het defilé
in Venray worden gehouden.

Kermis Kienen
Op het maandagmiddag
matinee komt DJ Double-u-Rules en
Andre Pronk. “Dat is een gezellige
entertainer die altijd goed is voor
de sfeer”. Op dinsdagmiddag 18
juni is er de mogelijkheid voor
Kermis Kienen. “Daarbij is iedereen
welkom, maar in de praktijk
zien we dat met name ouderen
daarbij aanwezig zijn”, vertelt
Ger. Het slotstuk van de kermis op
dinsdagavond is de GoetFoud Band.
“Iedere dag is er dus voor iedereen
wat te doen op ons vernieuwde
plein”, aldus Ger.

Adver torial

Sinds 1955 waardevol en passend werk

Structureel werk voor mensen
met een arbeidsbeperking
NLW Groep is hét werkbedrijf
voor sociaal-maatschappelijke
werkgelegenheid in de regio NoordLimburg West. Sinds 1955 biedt dit
maatschappelijke werkbedrijf waardevol en passend werk voor mensen
met een arbeidsbeperking.

Structurele zekerheid
Iedereen heeft behoefte aan
zekerheid. Dat is extra belangrijk
voor werknemers met een
arbeidsbeperking: de zekerheid van
een vast loon en vaste werkuren.
“Bij NLW vinden we het belangrijk
dat we onze medewerkers deze
zekerheid kunnen bieden. Als het een
keer voorkomt dat het contract van
gedetacheerde medewerkers bij een
inlener is afgelopen, dan hebben we
de eigen productielocaties als vangnet
voor werk. Op deze manier kunnen
we onze medewerkers de zekerheid
bieden die ze nodig hebben. Het is
geen gemakkelijke opgave om dit te
realiseren in een economie waar veel
van dit werk fl exibel wordt ingevuld’’,
aldus directeur Peter Fleuren.

Stijgende financiële
resultaten
“De eerste helft van 2018 hadden
we een moeizame start. Inmiddels
is er weer een stijgende lijn te zien.

Onze medewerkers voor Unicover
Dit heeft onder andere te
maken met het binnenhalen
van nieuwe structurele
klanten waaronder Unicover,
waarvoor we menukaarten
produceren. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd in
7% meer omzetstijging in het
eerste kwartaal van 2019 ten

opzichte van 2018. Ook hebben
we al vier jaar op rij de
toegerekende subsidie vanuit
de gemeenten niet helemaal
nodig gehad. Samen met
onze betrokken medewerkers
hebben we stappen gezet waar
we allemaal trots op zijn’’,
zegt Peter Fleuren.

NLW Groep
(hoofdkantoor)
Smakterweg 19
5804 AE Venray
+31 478 552 323
info@nlw.nl
www.nlw.nl

nieuws 05

18
04
Vervolg voorpagina

Dr. Poelschool als locatie Aldi verworpen
De drie partijen dienden een
amendement in om de locatie
Toverbal aan te wijzen als definitieve
voorkeurslocatie voor de vestiging
van een supermarkt. En de locatie Dr.
Poelsschool te laten vervallen. Het
voorstel wordt na overleg ingetrokken nadat de partijen merken dat hier
geen meerderheid voor te behalen is.
Ook de verkeersdrukte rondom de
Hoenderstraat is een discussiepunt.
“Door de toename van het verkeer zal
de infrastructuur van de Hoenderstraat
veranderd moeten worden. Bij locatie Toverbal bestaan er minder pro-

blemen met de doorstroming van het
verkeer, omdat daar de Noordsingel
ligt. Wij denken dat de aan- en afvoer
van verkeer daar goed te regelen is,
want daar is ruimte genoeg. Ook voor
parkeerplaatsen”, zegt Theo Zeegers
van D66.
Tineke Lamers, die spreekt
namens de bewoners van de
Hoenderstraat, geeft aan dat de
vrachtwagens van de Jumbo supermarkt nu al voor verkeersoverlast
zorgen. “Met een Aldi erbij ontstaat
er een toename van stank, fijnstof
en verkeersdrukte. Onze huizen zul-

len daardoor in waarde verminderen”,
aldus Lamers.
Een meerderheid van de gemeenteraad, veertien gemeenteraadsleden,
stemden tegen het voorstel om een Aldi
op de locatie Dr. Poelsschool te plaatsen. Doordat de locatie Dr. Poelsschool
vervalt, moet het College van B&W
besluiten of de Toverbal als voorkeurslocatie wordt aangewezen. Wat er met
de Dr. Poelsschool gaat gebeuren is nog
niet duidelijk.
Lamers vindt het besluit van de
raad prima. Toch vraagt ze zich af hoe
het afloopt met de Dr. Poelsschool.

Lamers: “In de ogen van de buurtbewoners moet deze hoek groen blijven.
De school kan dan beschikbaar blijven
voor de huidige gebruikers. Het idee
om de mogelijkheid te bekijken om
een supermarkt te vestigen bij bedrijventerrein de Brier, vind ik persoonlijk
een prima idee. Daarmee help je net
zo goed de ondernemers op de Brier,
want die zouden ook wel een trekker willen.” Volgens Martin Leenders
van Samenwerking Venray is De Brier
afgeschreven als locatie voor een
supermarkt. “Er is al eerder besloten dat De Brier geen goede locatie

is voor een supermarkt. We konden
tijdens de vergadering kiezen tussen
locatie Dr. Poelsschool of Toverbal.
Dr. Poelsschool is verworpen, dus
voor ons blijft de Toverbal als enige
optie over.”
Toon Kerkhoff van Venray Lokaal
dient vooraf aan de vergadering een
motie in om de Dr. Poelsschool een
monumentenstatus te geven. Maar
omdat de dreiging voor het slopen
van de school van de baan lijkt te zijn,
trekt hij de motie in. De stemming
hierover kan op een later moment
weer aan de orde komen.

‘Eindelijk aandacht voor jongerencentra’

Opdracht jongerencentra unaniem
aangenomen
De gemeenteraad van Venray stemde tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 16 april unaniem in
met de opdracht tot een meerjarig toekomstplan voor de jongerencentra in de gemeente Venray. De jongeren
mogen samen met een procesbegeleider aan de slag om de toekomst van hun jongerencentrum uit te schrijven.
Gemeente Venray wil met de
opdracht, met ondersteuning van
een procesbegeleider die 20.000
euro kost, tot een gezamenlijk plan
van aanpak komen voor de toekomst
van de jongerencentra. Om een
gezamenlijk toekomstplan op te
stellen dienen de jongerencentra
samen te werken, elkaar aan te
vullen en te ondersteunen waar
nodig. Het gaat om de jongerencentra
Jera in Ysselsteyn, JUM in Merselo,
The B in Venray, OJC Watjang in Oirlo,
OJC Midgard in Wanssum en OJC DIM
in Blitterswijck.

Volgens Joep Gielens van
ProVenray heeft The B in Venray
al jaren behoefte aan hulp.
Daarom vindt hij het verstandiger
om jongerencentra afzonderlijk
een toekomstplan op te laten
stellen, zodat de belangen van de
jongerencentra niet met elkaar
kunnen botsen. De gemeente bepaalt
daarna hoe ze hiermee omgaat.
Om de betrokkenen jongerencentra
een financiële richtlijn aan te
reiken, stelde hij een aanpassing.
“Wij willen het besluit wijzigen en
een mogelijkheid bieden tot een

financiële ondersteuning van in
totaal maximaal 50.000 euro als
het gaat om het verbeteren van de
aankleding van de jongerencentra.
Daarnaast willen we de professionele
ondersteuning uitbreiden tot
maximaal twee fulltime eenheden
die beschikbaar zijn voor alle
jongerencentra”, aldus Gielens.
Het voorstel van Gielens krijgt
tijdens de raadsvergadering vijf
stemmen voor en 21 tegen. De
partijen vinden het juist positief
dat er geen financiële kaders aan
het plan worden gesteld. Emina

Geen unaniem besluit

Raad akkoord met visie
bibliotheek
Tijdens de raadsvergadering van gemeente Venray op dinsdag 16 april is de visie op het bibliotheekwerk in
Venray aangenomen. Een unaniem besluit was het niet, de VVD stemde tegen. De visie werd aangenomen met
een aantal voorgestelde aanpassingen, samen met een motie ten aanzien van een eventuele nieuwe locatie.
“Wij zijn enorm verbaasd dat het
College van B&W de visie voor het
bibliotheekwerk koppelt met een
eventuele verhuizing naar een nieuw
pand”, aldus Bas Künen van de VVD.
“Wij vinden het ook vreemd dat de
opdracht voor het uitvoeren van de
visie slechts aan één aanbieder wordt
voorgelegd. Laat dat nou net die club
zijn die niet erg succesvol was in
Venray”, aldus Künen. Hij stelde mede
daarom dat VVD tegen de visie stemt.
“Wij kunnen daarom niet akkoord
gaan met de visie, omdat er tal van
dubieuze uitvoeringsbesluiten opgesloten zitten. Deze politieke trucjes
beperken alle keuzes voor een goede
bibliotheek in Venray”, zei Künen.
Maud de Beer, die middels een
brievenactie ongeveer 2.000 brieven
ophaalde voor het behoud van een
bibliotheek, sprak de raad vooraf toe.
“Deze brieven zijn aan het college
gericht en liggen nu in het archief.

Heeft de wethouder die gelezen?”,
vroeg Maud de Beer zich af. “Verder
heeft het mij zeer verbaasd dat er een
herstelplan bibliotheek moet worden
ingediend terwijl er geen toekomstvisie is vastgesteld. Ook dat na een
gedegen onderzoek intern Acta Avies
het werk ging overdoen”.
SP’er Hendriks kraakte het adviesbureau dat het herstelplan heeft opgesteld af. “Op de basisschool leerde
ik ook al knippen en plakken”, zei
hij. Daarnaast blijft het vreemd dat
de bibliotheekorganisatie BiblioNu
gevraagd is een herstelplan te schrijven op basis van een visie voordat die
visie daadwerkelijk is vastgesteld”, zei
de SP’er. “De visie zelf voldoet aan de
trends en behoeftes die aangeven dat
er een grote behoefte is aan een grote
bibliotheek in Venray”, aldus Hendriks.
Ondanks de bedenkingen over
de procedure en de visie, werd de
visie door een meerderheid vastge-

steld. De meeste partijen waren het
eens dat de visie wel de belangrijkste trends en ontwikkelingen herbergt, maar dat deze nog specifieker
uitgewerkt moet worden. Daarvoor
werden wel drie aanpassingen
voorgesteld. Deze aanpassingen
hadden onder meer betrekking op
het afzonderlijk bespreken van de
verhuizing en visie en het bespreken van de subsidiekaders in de
gemeenteraad. Ook werd de doelgroep 12 tot en met 18 jaar expliciet
opgenomen in het voorstel, omdat
zij extra kwetsbaar zouden zijn.
Daarnaast werd er een motie unaniem aangenomen die het College
van B&W oproept om alle mogelijke
nieuwe locatie voor de bibliotheek
helder in kaart te brengen en dat er
voor het zomerreces een voorstel
aan de gemeenteraad voorgelegd
wordt voor het kiezen van de meest
geschikte locatie.

Als er goede plannen komen dan is er
altijd geld”, sluit hij af.
Martin Leenders van Samen
werking Venray merkt nog op dat
een factuur voor de projectbegeleider
al verscheen voordat het plan in de
commissie en gemeenteraad werd
besproken. Dit vindt hij niet kunnen.
Wethouder Anne Thielen laat weten
dat het College van B&W misschien
te voortvarend is geweest, maar dat
ze daardoor wel meteen met het
toekomstplan kunnen starten.

Joosten van D66: “Als er geen
financiële kaders bestaan, worden
de jongeren geprikkeld om een goed
plan te schrijven. De sturing van de
procesbegeleider is cruciaal hierin.”
Ook Bas Künen van VVD Venray is
blij dat er eindelijk aandacht is voor
de toekomst van de jongerencentra.
“Als de jeugd niet in beweging komt,
dan houdt het op. Wij willen de jeugd
een steuntje in de rug geven, maar
dit is wel de laatste kans. Laat de
jeugd ons het tegendeel bewijzen.

Verkeersplateau op
Enge Steeg Leunen
Er komt toch een verkeersplateau op de Enge Steeg bij de komgrens
van Leunen. De dorpsraad drong bij gemeente Venray aan op snelheidsremmende maatregelen, omdat het autoverkeer door de komst van
nieuwbouwwijk De Steeg flink is toegenomen.
In eerste instantie wilde de
gemeente geen verkeersdrempel toestaan omdat er even verderop op het
kruispunt met de St. Catharinastraat
al een drempel ligt. Het plaatsen van
bloembakken bleek de enig haalbare oplossing. Na een gesprek met
de verkeersambtenaar bleek onlangs
een verkeersplateau toch een mogelijkheid te zijn. “Dat is meer dan we
hadden verwacht”, zei dorpsraadlid
Sander Hellegers maandag 15 april
in de dorpsraadvergadering. “Het verhoogt niet alleen de verkeersveiligheid maar het is ook een mooiere
dorpsentree. Het plateau wordt nog

in 2019 aangelegd. Als tegenprestatie moeten we zelf bloembakken
plaatsen en die ook onderhouden”,
vertelde Hellegers. De dorpsraad
wil samen met omwonenden een
werkgroep instellen die de bloembakken gaat beheren. De Enge
Steeg, de verbindingsweg tussen
Zuivelweg en St. Catharinastraat, is
eigenlijk te smal voor het huidige
verkeersgebruik. “Dat is ook te zien
aan de wegkanten en de bermen die
flink beschadigd zijn. Toch wordt de
weg niet verbreed. De Enge Steeg
blijft zoals hij is”, meldde Sander
Hellegers.

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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Als het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het kan...
Jos
Op woensdag 10 april 2019
overleed in de leeftijd van 68 jaar

16 april 2019
50 jaar getrouwd. Proficiat!

Ton en Fien
Hoeijmakers-Deckers
“De Gortmeule”
Gortmolenweg 19, 5961 NX Horst

Er komt een tijd dat het einde goed is en wij jou, verdrietig,
maar ook met veel liefde, moeten loslaten,
onze lieve mam en oma

Riek Spreuwenberg - Schraven
* Overloon, 17-05-1935

† Horst, 12-04-2019

Jos Jacobs

Ger Spreuwenberg †

echtgenoot van

Kinderen en kleinkinderen.

echtgenote van

Mariet Jacobs - van Hegelsom

Horst, Hof te Berkel 99
ôzze pap en leeve opa

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.

Correspondentieadres: Daniëlweg 15, 5962 AR, Melderslo
Grubbenvorst, Pim en Nicole, Rens, Lotte, Mark
Lottum, Karin en Sjoerd, Stef, Aniek
Familie Jacobs
Familie van Hegelsom

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Wij hebben op woensdag 17 april 2019
in crematorium Boschhuizen afscheid genomen van Jos.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Zoek tijdelijke woonruimte wegens
overplaatsing werk. Vrouw met vaste
baan. 06 19 40 01 12 bgg graag
bericht achterlaten.

“Voor elk probleem had hij wel een oplossing…”
Een laatste schuttersgroet aan ons lid

Jos Jacobs

Pluimveebedrijf Rievershof BV Oirlo
zoekt medewerkers voor zaterdag/
zondag en schoolvakanties. Leeftijd
vanaf 15 jaar, info 06 22 78 92 28.

”Zoe is ut good”
We mochten vele jaren van haar gastvrijheid, kracht en
liefde genieten. Vol dankbaarheid nemen we afscheid
van onze moeder, lieve oma en trotse overgrootoma

Hubertha Maria van de Laak - Janssen
echtgenote van

Gerardus Johannes van de Laak † 1986
* Broekhuizen, 15 april 1922

Bedankt voor jouw inzet voor het Limburgse schutters- en gildewezen!

Leo en Sabine
Mark †
Melanie en Tom, Zoë, Quinn
Marcel en Ana
Fabian
Fleur
Familie Janssen
Familie van de Laak

Bestuur en leden
schutterij St. Jan Grubbenvorst

Kringloopwinkel Twedde Kans
Meterik. Per mei hebben wij nieuwe
openingstijden: woensdag: 13.00-17.00
| vr & za: 11.00-17.00 | Speulhofsbaan
7a Meterik Tel. 06 19 46 82 50 | info@
tweddekans.nl | www.tweddekans.nl

Feesterij - Buffet restaurant
‘t Beugelke. Op Moederdag 12 mei
uit eten dat kan voor € 23,00 p.p
2,5 uur onbeperkt eten (buffetvorm)
en drinken van 12.00 tot 20.00 uur.
Reserveren www.hetbeugelke.nl of 06
14 88 16 17 Denenweg 30 Melderslo.

† Horst, 14 april 2019

Ger en Heleen
Geert en Wilma, Rose
Leonie, Guusje, Ties

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Mariet,
kinderen en kleinkinderen.

Gezocht: voorbewerker/
schadehersteller. Interesse? Mail naar
info@munckhofservicecenter.nl
of bel 077 397 86 00.
Voor groenteplanten,
aardbeienplanten, aspergeplanten,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Speciale dank aan het team en vrijwilligers van Hof te Berkel 99
voor de liefdevolle verzorging en aandacht.

Correspondentieadres:
Pastoor Vullinghsplein 2, 5971 CB Grubbenvorst

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

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.

Wij hebben afscheid van mam genomen op woensdag 17 april
in de parochiekerk van H. Oda in Melderslo.

Quirinushof 14, 5973 KB Lottum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 april
om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Lottum.
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats bij va.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van moeder
op vrijdag 19 april van 18.00 tot 18.45 uur in het uitvaartcentrum,
Ubroekweg Noord 15 te Blerick.

Wooninitiatief Steinhagen in
Sevenum organiseert op 25 april een
infoavond voor belangstellenden in de
Gaper in Sevenum. Aanvang 19.30 tot
21.30 uur. www.steinhagen.nl
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.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Hortensia’s (heel veel srt.), vlinderstruik, hebe, viburnum e.a. heesters
(op stam), laurier, bodembekkers,
buxusvervanger, vaste planten e.a.
Open za. 9.30-16.30 uur (do-vrij na
tel. afspr. 06 40 32 71 08). Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Info: www.veld-tuinplanten.nl
Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

GERRIE
VAN DEN

Vier generaties
Met de geboorte van Evvie Willems uit Wanssum bestaan er nu vier generaties in haar familie.
Op de foto is oma Mieneke van Ool-Janssen uit Swolgen te zien met dochter Karin van Leuven-van
Ool uit Swolgen en haar kleindochter Kim Willems-van Leuven en achterkleinkind Evvie Willems,
beiden uit Wanssum.

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

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl
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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt zij nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt
Maar als de jaren tellen gaan
moe en oud,
bid je dat God haar halen zal
juist omdat je van haar houdt.
Op 93-jarige leeftijd heeft ôs moeder, oma en oma Lottum
de rust gevonden die wij haar van harte gunnen.

Riek van Deelen - Philipsen
echtgenote van

Hay van Deelen †
Jan en Elly
Esther en Rob
Daniëlle en Will, Stefan en Lianne,
Bram en Mirthe, Daan, Isa
Nell en Ties
Angelique en Erwin, Jorn, Lisan
Viviënne en Erik, Evi, Lynn
Marcel en Marjolein, Sam, Robyn
Henk en Jeanne
Niek
Ellen en Jeffrey, Jente, Siem
Tim en Mandy, Thijn, Eline
Piet en Mariet
Willem
Joost en Danja
Christien en Frits
Rianne en Patrick, Charissa, Indy
Niels en Francien
La Providence, 10 april 2019
Broekhuizerweg 29, 5973 NW Lottum
Wij hebben maandag 15 april afscheid van haar genomen
in de parochiekerk
H. Gertrudis te Lottum. Aansluitend hebben wij
haar begeleid naar het crematorium.

Dankbetuiging

Opeens….is alles anders
Wij bedanken iedereen voor de overweldigende belangstelling
en troostende woorden, de prachtige bloemen,
de fijne brieven en kaarten die we mochten ontvangen
na het overlijden van mijn vrouw en tante

Mia Cox-Camps
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 28 april
om 10.30 uur in de Lambertuskerk in Horst.
Fam. Cox
Fam. Camps
Wiel Cox
Dr. van de Meerendonkstraat 20,
5961 HZ Horst

Voor uw blijken van medeleven in welke vorm ook,
tijdens de ziekte, overlijden en uitvaart van

Mie Huijs-Heijligers
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het is voor ons een steun en troost.
Cor Huijs, kinderen
en kleinkinderen.

nieuws 07

Bijdrage van gemeente

Klimaatneutraal gemeen
schapshuis in Veulen
Het College van B&W heeft besloten dat het dorp Veulen een bijdrage ontvangt voor verbeteringen aan
gemeenschapshuis De Hoefslag. Daarmee wordt Stichting Gemeenschapshuis De Hoefslag in staat gesteld om het
bestaande gebouw klimaatneutraal te maken.
Het ingediende projectplan
van de gemeenschap Veulen gaat
over het uitvoeren van technische
verbeterpunten aan Gemeen
schapshuis De Hoefslag. Dankzij de
goedkeuring van het college kan
het tweede plan van De Hoefslag in
het kader van Schoon door de Poort
worden uitgevoerd.
Het traject Schoon door de Poort
stelt de dorpen en wijken in staat hun
nieuwe verantwoordelijkheid voor
een zelfstandige, toekomstbestendige
exploitatie van hun
gemeenschapsaccommodatie in te
vullen. De gemeente geeft eenmalig

een bijdrage voor de noodzakelijk
geachte aanpassingen. Daarna kunnen
de dorpen en wijken met een schone
lei beginnen.

Bijna C02-vrij
De verbeterpunten in Veulen
bestaan onder meer uit het aanbrengen van automatische deuropeners
op de entreedeuren, het vervangen
van de warmtepomp en het plaatsen
van zonnepanelen. Met behulp van
deze zonnepanelen is de energievoorziening van het gebouw bijna CO2vrij. Wethouder Anne Thielen is trots
op Veulen: “In 2005 heeft het dorp

al een modern en passend dorpshuis
zonder gasaansluiting gebouwd. Met
behulp van een beperkte bijdrage
van de gemeente en veel zelfwerkzaamheid zet de gemeenschap nu de
laatste stappen om tot een nog breder
gebruik en een duurzame, zelfs klimaatneutrale exploitatie te komen”.
De volgende stap is het opstellen van een ontwikkelovereenkomst
tussen de gemeente en de Stichting.
In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de uitvoering en
bekostiging van de verbetervoorstellen. Na ondertekening kan de stichting
aan de slag.

Enkele incidenten

‘Wanssumseweg donker
en onveilig voor fietsers’
De Wanssumseweg (N270) tussen de rotonde in Oostrum en Wanssum is slecht verlicht, vindt de SP.
“De gebruikers van het fietspad voelen zich onveilig in de donkere uren en er hebben zich al enkele incidenten
afgespeeld”, zei SP-raadslid Jan Hendriks dinsdag 16 april in de raadsvergadering.
De SP heeft vragen van burgers
gekregen over de slecht verlichte
Wanssumseweg. Omdat de N270 een
provinciale weg is, hebben bewoners
zich gemeld bij de provincie Limburg.
“De provincie zegt geen openbare
verlichting te plaatsen langs provinciale fietspaden, maar de gemeente
zou dit wel kunnen doen”, meldde
Jan Hendriks die zei dat de incidenten bekend zijn bij de politie. Aan de
Wanssumseweg liggen tbs-kliniek
De Rooyse Wissel en zorgorganisatie

Stevig/Dichterbij. “De provincie zegt
vooral te kijken naar de verkeersveiligheid, sociale veiligheid heeft geen
prioriteit. Dit bevreemdt de SP”, aldus
Hendriks.

Onder de maat
VVD-raadslid Bas Künen is dorpsraadvoorzitter van Oostrum. “De verlichting is onder de maat in de
omgeving van de tbs-kliniek en Stevig.
Dit bevordert het veiligheidsgevoel
niet”, zei Künen die de wethouder

opriep het probleem aan te kaarten bij
de provincie.
Wethouder Carla Brugman
(Venray Lokaal) reageerde dat er
geen incidenten bekend zijn bij de
politie. “Sociale veiligheid is inderdaad
belangrijk maar de gemeente staat
niet aan de lat voor de verlichting
van dit fietspad”, zei Brugman die
toezegde navraag te doen bij de
provincie en andere gemeenten met
provinciale fietspaden. “Ik kom er nog
op terug.”

Venray, Gennep en Bergen

Samenwerking lokale
omroepen
Omroep Venray, Gennep News en Maasland uit Bergen gaan intensief samenwerken in een omroepcluster.
Maandag 15 april is er gestart met een overkoepelende regioredactie waarbij het belangrijkste uitgangspunt is
dat de lokale identiteit van de omroepen gewaarborgd blijft.
Dagelijks verzorgt een overkoepelende regioredactie nieuwsberichten voor radio en online. Op TV komt
er een wekelijks regio-overzicht.
De omroepen gaan ook de reclameverkoop centraal organiseren en facilitair samenwerken. “Dat houdt in dat
gebruikt wordt gemaakt van elkaars
apparatuur. Daarnaast verwachten we
financiële voordelen te halen uit het
feit dat de adverteerders een groter
gebied kunnen bereiken”, aldus Hilko
Poot, hoofdredacteur van Omroep
Venray.

Samenwerking
Op bestuursniveau vindt overleg
plaats over een toekomstig organi-

satiemodel, waarbij het behoud van
de lokale identiteit het uitgangspunt
blijft. Landelijk wordt aangestuurd
op de vorming van streekomroep
organisaties. Door samenwerking
moet de slagvaardigheid van de lokale
omroepen versterkt worden, en kan
er beter voldaan worden aan de eisen
van de mediawet. Gennep News
en Maasland Radio werken al sinds
september intensief samen. Met de
toetreding van Omroep Venray ontstaat een omroepcluster in de kop
van Noord-Limburg dat ruim 70.000
inwoners bedient. “De kans is heel
groot dat de samenwerking in de toekomst wordt uitgebreid met andere
omroepen. Zo kan er met de zes lokale

omroepen in Noord-Limburg een
streekomroep gerealiseerd worden”,
vertelt Poot.

Geen fusie
Poot benadrukt verder dat er geen
sprake is van een fusie. “Met een fusie
zouden de drie omroepen op gaan in
een omroep of een nieuw te vormen
omroep. Daar is nu geen sprake van”,
aldus Poot. Hij stelt verder dat de
drie omroepen voorlopig hun eigen
programmering blijven voeren. “Wel is
het streven om een horizontale
dagprogrammering te gaan voeren op
de drie zenders. Daarnaast werken we
toe naar een nieuwsredactie voor de
drie omroepen”, zegt Poot.
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College akkoord met wijziging bestemmingsplan

Bezoekerscentrum Duitse begraafplaats
stap dichterbij
Het nieuwe bezoekerscentrum van de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn krijgt steeds meer vorm.
Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het aangepaste bestemmingsplan. Het voorstel komt op dinsdag
28 mei in de gemeenteraad.

werkruimte voor wetenschappelijk
onderzoek en een studieruimte.
Een multifunctionele ruimte voor
lezingen, tentoonstellingen en
educatieve programma’s, een
biblio- en mediatheek, kantoor- en
vergaderruimtes completeren de
indeling.
De twee bestaande gebouwen
krijgen een opknapbeurt. Een gebouw
gaat dienst doen als logeergebouw
voor internationale vrijwilligers, die
gedurende een jaar komen helpen.
Ook gaat het functioneren als kantine
en was- en kleedruimte voor het personeel en de overige vrijwilligers. Het
tweede gebouw wordt garage, werkplaats en magazijn.

Verdubbelen

In de plannen krijgen de
twee bestaande gebouwen
gezelschap van een hoofdgebouw.

Dat bezoekerscentrum herbergt de
receptie, met een bemande receptie,
en een leestafel voor de individuele

bezoeker. Verder is er plek voor een
klein museum, een ontvangstruimte
met bescheiden horeca, een

Aannemingsbedrijf Gebrs van de Ven B.V. in Someren bestaat al sinds 1967 en beschikt over
uitgebreide en specialistische kennis en ervaring in het maaien, reinigen en onderhouden
van waterlopen. Een groot deel van ons materieel is in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd.
Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeenten, waterschappen en provincies.
Vanwege aanhoudende groei en uitbouw van onze activiteiten zijn wij op zoek naar versterking
van ons team:

TRACTORCHAUFFEUR (m/v fulltime)
Dient in het bezit te zijn van het tractorrijbewijs, rijbewijs B en VCA (of bereid om deze te halen).
Ervaring als tractorchauffeur is een vereiste.
Beschikt over technische kennis en vaardigheden.
Beschikt over een flexibele instelling en kan zelfstandig en secuur werken.
Gaat respectvol om met het materieel.
Het betreft hier een fulltime functie.

KRAANMACHINIST (m/v fulltime)
Dient in het bezit te zijn van het tractorrijbewijs, rijbewijs B en VCA (of bereid om deze te halen).
Ervaring met een hydraulische kraan met maaikorf is een vereiste.
Beschikt over technische kennis en vaardigheden.
Beschikt over een flexibele instelling en kan zelfstandig en secuur werken.
Gaat respectvol om met het materieel.
Het betreft hier een fulltime functie.
Wij bieden uitdagende en afwisselende opdrachten met veel zelfstandigheid in een informele omgeving.
De beloning geschiedt volgens de CAO LEO (Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen).
Ben je geïnteresseerd in één van deze functies? Stuur dan jouw CV met een korte en bondige
motivatie per e-mail naar: info@aannemingsbedrijfvandeven.nl ter attentie van Jan van de Ven.
Ook ZZP’ers die interesse hebben in één van deze vacatures en voldoen aan bovengenoemde
kwalificaties nodigen wij van harte uit om te reageren op bovengenoemd e-mailadres.

Aannemingsbedrijf Gebrs van de Ven B.V.
Kanaalstraat 95
5711 EG Someren
info@aannemingsbedrijfvandeven.nl
www.aannemingsbedrijfvandeven.nl

De initiatiefnemers, verenigd in
de Stichting ‘Vrienden van Ysselsteyn’,
willen met het nieuwe bezoekerscentrum meer en nieuwe typen bezoekers
trekken. Naast de ‘vaste’ doelgroepen
zoals de familieleden en schoolklassen mikken ze op wetenschappers en
onderzoekers, toeristen en studenten,
die al steeds vaker uit het buitenland
komen. Met name de samenwerking
met de Liberation Route Europe werpt
hierbij zijn vruchten af. In 2017 werden er onder andere al Canadese,
Amerikaanse en Engelse journalisten,
600 Canadese studenten en de eerste
Engelse Battlefield tours ontvangen.
Al met al verwachten de initiatiefnemers dat het aantal bezoekers aan de

begraafplaats in Ysselsteyn verdubbelt. Op dit moment brengen jaarlijks
ongeveer 30.000 gasten een bezoek
aan het kerkhof.

‘Unieke plek’
De begraafplaats wordt een
Toeristisch Overstap Punt (TOP).
Een TOP is een knooppunt waar onder
andere bewegwijzerende fiets- en
wandelroutes samen komen. Er zijn
plannen om bestaande wandel- en
fietsroutes aan te passen, zodat
ze de begraafplaats aandoen.
Voor de fietsers zijn daar fiets- en
wandelkaarten, gratis wifi, een
oplaadpunt voor e-bikes, fietsverhuur,
kleine horeca en het huren van fietsen
en tandems.
Voor wethouder Martijn van der
Putten die ruimtelijke ontwikkeling in
zijn portefeuille heeft, is Ysselsteyn
een unieke plek met unieke mogelijkheden. “Het verbindt verleden en
heden, herinneren en herdenken van
de oorlog met wat er nu in de wereld
gebeurt. Het is een plek die we in
Venray willen koesteren en tegelijkertijd willen delen met iedereen”,
aldus de wethouder.
De begraafplaats in Ysselsteyn
is qua oppervlakte het grootste
Duitse oorlogskerkhof ter wereld.
In 1946 werd het aangelegd en sinds
1976 wordt het door de Duitse oorlogsgravenstichting beheerd. In de
Ysselsteynse bodem liggen bijna
32.000 oorlogsdoden.

Aandacht voor discriminatie

Vraagpunt
Discriminatie
Gemeente Venray vraagt extra aandacht voor het Vraagpunt
Discriminatie. Bij het Vraagpunt kan iedereen terecht die zich gediscrimineerd voelt.
“Bij discriminatie denken we vaak
aan discriminatie op grond van ras,
huidskleur, geloof of seksuele geaardheid of hele bevolkingsgroepen die
worden achtergesteld. Maar discriminatie kan ook klein en in je eigen
omgeving gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het jongetje dat altijd als
laatste gekozen wordt in de gymles
of die ene collega die nooit wordt
gevraagd voor pubquizteam. Ook dat
kan een grote impact hebben”, aldus
een woordvoerder van de gemeente.
De gemeente Venray laat weten
dat het Vraagpunt Discriminatie
ook voor deze ‘minder opvallende
vormen van discriminatie is’. Het
Vraagpunt is de voortzetting van

het Antidiscriminatievoorziening
Venray. Alle gemeenten zijn sinds
2009 wettelijk verplicht om hun
inwoners toegang te bieden tot een
onafhankelijke discriminatievoorziening. In Venray wordt de voorziening uitgevoerd door Bureau Ikva.
Het idee achter de naamswijziging
is dat ‘Vraagpunt’ een stuk laagdrempeliger is dan een Meldpunt.
”Heb je het gevoel niet gelijk te
worden behandeld, bijvoorbeeld op
school, op je werk of binnen de vereniging, neem dan contact op met
het meldpunt”, aldus de gemeente.
Contact opnemen kan via 06 40 70
82 22 of via www.respectvenray.nl/
VraagpuntDiscriminatie

Rectificatie
De tekst onder de voorpaginafoto van week 15 zorgde voor verwarring. De man die samen met Carla Brugman het bijenhotel in in
Blitterswijck onthulde, is niet imker Mart Wismans, maar Harold Jacobs
uit Blitterswijck, de ontwerper en maker van het bijenhotel.
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jongeren 09

aan
Kim Lenders

Pasen
Komend weekend is het
weer Pasen. Een heel gezellig feest met paaseieren, de
paashaas, paastakken en
een lekkere paasbrunch.
Maar wat vieren we nou
eigenlijk met Pasen en waar
komen al deze tradities
vandaan?
Pasen is een van de
belangrijkste feesten van het
jaar voor de christenen.
Met pasen wordt gevierd dat
Jezus is opgestaan uit de dood
volgend op witte donderdag
en goede vrijdag. Als ik aan
Pasen denk, dan denk ik aan
paaseieren, paastakken en
natuurlijk de paasbrunch. Ik
denk dat heel veel mensen
stiekem toch niet weten wat
we nou eigenlijk met Pasen
vieren. Voor veel mensen is
Pasen tegenwoordig gewoon
een gezellig feest met familie,
vrienden en paaseitjes. Ik heb
de betekenis van Pasen ook
opgezocht. De paaseieren
staan symbool voor de vruchtbaarheid. Vroeger verstopten
men de eieren op de akker in
de hoop dat het weer vruchtbaar werd. Tegenwoordig
verstoppen veel mensen de
chocolade eieren voor de
kinderen in de tuin. Voor mij is
Pasen gewoon een gezellig
feest met familie en een
lekkere paasbrunch.
Ik wens jullie allemaal een
vrolijk Pasen!
Anne Jeuken

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Kim Lenders
13 jaar
Heide
Metameer Stevensbeek

Wat is je favoriete hobby en
waarom?
Mijn favoriete hobby is oppassen,
omdat ik dan met kinderen werk en
dat vind ik super leuk en gezellig om
te doen. Ik wil later ook graag met
kinderen werken.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog heel graag de vakantie van
vorig jaar met mijn hele familie in
Drenthe op een kleine camping over
willen doen. Dat was namelijk echt
super leuk! We hebben toen eerst een
speurtocht gedaan en daarna zijn we
met de hele familie op een skelter
rond gaan rijden.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak op school vind ik
wiskunde, want ik ben beter met
cijfers dan met letters. Ook gym vind
ik een super leuk vak, omdat je dan
lekker aan het bewegen bent. Het
stomste vak op school vind ik Frans en
Engels.
Wat is je droombaan?
Wat mijn droombaan is, weet ik nog
niet zeker, maar ik denk iets met
kinderen. Dan zou ik bijvoorbeeld
graag bij een kinderopvang willen
werken.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag of zaterdagavond doe
ik het liefste niks en ga ik samen met
mijn familie op de bank zitten met
wat lekkers. We kijken dan gezellig
samen televisie.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn moeder,
omdat ze me helpt met heel
veel dingen, zoals mijn huiswerk
bijvoorbeeld. Dat vind ik heel fijn.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik heel goed willen zijn in
dansen, dat zou ik namelijk ook als
sport willen doen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Als ik zou mogen kiezen, dan zou ik
wel willen ruilen met Lil Kleine, want
ik ben zelf heel erg fan van Lil Kleine.
Hij heeft een eigen kledinglijn en kan
heel goed rappen.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word heel enthousiast als ik hoge
punten haal op school. Dan ben ik erg
trots.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
was een selfie samen met mijn
vriendinnen.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De allerleukste vakantie was toch wel
de vakantie dat ik samen met familie
naar een kleine camping ging. Daar
hebben we een leuke tijd beleefd.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben wel trots op mezelf dat ik mijn
best doe op school en dat ik dat zie in
mijn cijfers.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week alleen thuis zou zijn,
zou ik een slaapfeest houden met
vriendinnen en dan heel veel leuke
dingen samen doen.
Wat zou nog heel graag een keer
willen doen in je leven?

Ik zou nog heel graag een keer met
mijn vriendinnen op vakantie willen.
Dan zou ik graag met ze naar Dubai of
naar Curaçao gaan. Dat lijkt me heel
leuk.
Als je een beroemdheid mag

ontmoeten wie zou dat dan zijn en
waarom?
Dan zou ik denk ik toch wel Lil Kleine
willen ontmoeten, omdat hij heel erg
mooi rapt en ik ontzettend fan van
hem ben.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert rondom Klaproos €

11,88

Venray Brabander rondom Lavendelplein €

11,25

Venray Centrum rondom St. Antoniusstraat €

10,00

Venray Veltum rondom Isabellahof €

10,00

bedragen per week
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
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Bewegen en gezond eten centraal

Gemeentehuis geopend tijdens Bedrijvenronde
Gemeente Venray opende op zondag 14 april haar deuren tijdens de Bedrijvenronde Venray. Van 11.00 tot
16.00 uur konden inwoners en geïnteresseerden een kijkje komen nemen in het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat. Het thema was vitaliteit waarbij bewegen en gezond eten centraal stond.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Geïnteresseerden kregen daarnaast de kans om tijdens een rondleiding de rest van het monumentale
gebouw te zien. Behalve een kijkje
achter de schermen, konden inwoners
tijdens de bedrijvenronde ook meer te
weten komen over hun eigen gezondheid of actief meedoen aan allerlei
activiteiten. Zo stond er een speciale

e-tron

cardiowall en konden inwoners een
duofiets uitproberen.
Kinderen konden het gemeentehuis ontdekken tijdens een fotopuzzeltocht, zich vermaken in de
knutselhoek, buiten springen op het
springkussen, een potje voetbal spelen
in de voetbalboarding of plaatsnemen
op de stoel van de burgemeester.

Bezoek 20 april of
2e PAASDAG AutoArena en
ontvang het wasprogramma
“GOUD” van de WasArena

voor € 2,50
t-cross

Karoq

PAASSHOW

Keuze uit
3 modellen barbecues
bij

AutoArena Venlo - Venray

Vrijdag 19 apil

Zaterdag 20 april

8.00 - 18.00 uur

9.00 - 17.00 uur

2e PAASDAG
ontvangt
een uur
10.00
- 17.00

250 occasions
op voorraad!

gratis attentie

bij aankoop van een auto
GRATIS BBQ tijdens de paasshow
Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40

Iedere bezoeker

arona

Live Cooking
BBQ spektakel!

Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00

www.autoarena.nl
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Verschillende technieken

Banenmarkt bij
Kersten
Kersten Europe BV opent op vrijdag 26 april haar deuren voor de
Kersten banenmarkt in Wanssum. Het bedrijf is op zoek naar nieuwe
collega’s en wil geïnteresseerden tijdens de open dag aan het bedrijf
binden.
Kersten Europe BV groeide in
ruim 55 jaar uit tot specialist in de
productie van gebogen constructies
in staal, rvs en aluminium. De Kersten
Banenmarkt biedt de gelegenheid
om vrijblijvend kennis te maken met
het bedrijf Kersten en hun vacatures.
“De banenmarkt is bedoeld voor
starters, doorstromers en ervaren
techneuten om ons bedrijf en
onze medewerkers op een leuke,

laagdrempelige manier te leren
kennen”, licht bedrijfsleider Tom
Broeders toe. “We leiden je rond
door de fabriek, je kunt in gesprek
gaan met onze medewerkers en met
eigen ogen zien welke verschillende
technieken we uitvoeren.”
De Kersten Banenmarkt vindt tussen 16.00 uur en 19.00 uur bij Kersten
Europe BV aan de Stayerhofweg 6
in Wanssum plaats.

Vragen stellen en informatie

Opening Noorderhof Business Centre
Wethouder Jan Loonen heeft vrijdag 12 april het Noorderhof Business Centre in Venray heropend.
Ook werd het nieuwe logo onthuld. Na de opening was er ruimte om kennis te maken met de bedrijven. In het verzamelpand zijn Qwezz Cloud, Zwart op Wit Notariaat, Full Account Venray, Duisenburgh
Vermogensregie Jenniskens, BC ‘t Ruggesteuntje Bewindvoering en Mentorschappen en FN Advies
gevestigd.

Glasweb-event
Schouwburgplein
GlaswebVenray organiseert zaterdag 20 april een Glasweb-Event op
het Schouwburgplein. Tijdens het evenement kunnen mensen van 10.00
tot 15.00 uur vragen stellen en om informatie en hulp vragen bij het
aanmelden voor een glasvezelabonnement.

Oh, zit dat zo!
Whiplash door een
ongeval: en dan?
Door: Arthur van Dok, Van der Putt advocaten
Heb je door een ongeval whiplashklachten opgelopen? Dan zit je vaak in
een moeilijke situatie. Je bent bezig met je herstel, en tegelijkertijd maak je
aanspraak op vergoeding van je schade door de veroorzaker. Meestal wordt
de schaderegeling opgepakt door de verzekeraar van de veroorzaker. Deze
verzekeraar wil graag van jou weten wat er precies gebeurd is en wat je
klachten zijn.
Op 25 maart jl. besteedde
Tros Radar een item aan de lastige
afwikkeling van letselschadezaken.
Whiplashzaken kwamen daarbij
uitgebreid aan bod. Deze lastige
afwikkeling komt vaak omdat
whiplash lastig medisch te bewijzen
is.
Veel slachtoffers ervaren door de
whiplash de nodige klachten, zoals
concentratie- en geheugenproblemen,
bovenmatige moeheid, nek- en
rugpijn en hoofdpijn. Ze steken al hun
energie in het volhouden van hun
dagelijkse ritme, zoals werk en gezin.
Als de verzekeraar van de tegenpartij
dan ook nog moeilijk doet over de
vraag of de klachten er wel echt zijn
en of ze wel echt van het ongeval
komen, zien we dat veel slachtoffers

dit er niet bij kunnen hebben. Het levert
vaak hele belastende discussies op over
de vraag of de klachten niet ergens
anders vandaan komen, hoe het met de
medische voorgeschiedenis is gesteld en
of er wel echt schade is ontstaan.
Deze discussie kun je het beste
overlaten aan een gespecialiseerde
letselschadeadvocaat. Als slachtoffer
kun je dan bezig zijn met je herstel,
terwijl de advocaat de discussie
met de verzekeraar aangaat en de
verzekeraar kan overtuigen van de
ernst van de klachten en de schade.
Een letselschadeadvocaat heeft de
kennis in huis om deze discussie in jouw
voordeel te beslechten. Over de kosten
hoef je je niet druk te maken: die kosten
dienen door de verzekeraar te worden
voldaan.

Ben je ook het slachtoffer
geworden van een ongeval met
letsel? Vraag dan kosteloos en
vrijblijvend naar de mogelijkheden
en maak gebruik van de
jarenlange expertise van
Van der Putt Advocaten.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 75 | www.putt.nl
vandok@putt.nl

Tijdens dit evenement zijn naast
GlaswebVenray de providers PLINQ,
TriNed, Glasnet, Hollands Glas, Fiber en
Snlr aanwezig. Service Ontzorgbedrijf
eClicker is aanwezig om advies te
geven over het aansluiten van glasvezel in een woning in combinatie met
de bestaande bekabeling.
In de wijken Vlakwater, Brabander,
Noord-West en Centrum worden paaseieren verstopt. In deze eieren zitten
onder andere tien gratis jaarabonnementen. De gevonden eieren kunnen
tussen 10.00 en 15.00 uur worden
ingeleverd op het Schouwburgplein.
Daarnaast is er tijdens het
Glasweb-Event een race-simulator

aanwezig waarin iedereen weer eens
kind kan zijn. Voor de kleintjes staat er
een springkussen en een kleurtafel.
Het peilmoment van de campagne
voor Wijkcentrale Beekweg loopt
tot en met 30 april. Als de adressen
binnen deze wijkcentrale dan
30 procent klantaanmeldingen
hebben zal medio 2020 in die
wijken glasvezel worden aangelegd.
Alle inwoners van de andere wijken
kunnen zich ook aanmelden voor een
glasvezelabonnement. Hoe eerder
de betreffende wijken 30 procent
klantaanmeldingen hebben behaald,
hoe eerder de aanleg in de wijken
kan starten.
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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.

De voorjaarsnota
Ieder jaar zijn er twee belangrijke financiële momenten in de
gemeenteraad aan de orde: de Voorjaarsnota en de begroting.
De Voorjaarsnota, die 2 juli op
de agenda staat, is de opmaat naar
de begroting 2020. Het college geeft
dan inzicht in de plannen die men
met Venray voor heeft en wat het zal
kosten. Aan de hand van de discussie
en moties tijdens de behandeling in
de gemeenteraad, stelt het college
dan de begroting op. De behande-

ling daarvan vindt plaats op 5 november. VENRAY Lokaal als coalitiepartner
kijkt ook dit jaar weer uit naar de
plannen die het college voornemens is te presenteren. Deze plannen
haken deels aan bij het coalitieakkoord, maar bestaan eveneens ook
uit nieuwe ideeën die uit de hoeden
van de wethouders zijn gekomen de

achterliggende maanden. VENRAY
Lokaal weegt de Voorjaarsnota af aan
de hand van het coalitieprogramma.
We kijken wat van ons programma is
opgenomen in de nota, maar ook wat
er niet in staat. Als coalitiepartij blijven
wij positief kritisch. Wij willen in deze
coalitieperiode voldoende terugzien
van de punten waar wij voor gestreden hebben en waarvoor de kiezers
ons gewaardeerd hebben op 21 maart
vorig jaar. Uiteraard hebben wij ook

voorstellen die zijn voortgekomen na
de verkiezingen en die wij belangrijk
vinden voor Venray. Er is voor ons voldoende werk aan de politieke winkel
de komende periode. Dat mag Venray
van VENRAY Lokaal, als tweede grootste fractie in de gemeenteraad, ook
verwachten.

Tino Zandbergen,
Fractievoorzitter VENRAY Lokaal

Bibliotheekgate
Bibliotheken zijn tegenwoordig geen grote stoffige ouderwetse
gebouwen boordevol met boeken meer, maar moderne dienstverleners
waar het delen van kennis en de sociale culturele functie belangrijker
wordt dan het uitlenen van boeken.
De recente geschiedenis in
Venray met BiblioNu heeft ons
geleerd dat deze transformatie niet
zomaar geregeld, laat staan zomaar
financieel sluitend te maken, is.
Afgelopen dinsdag is de raad
gevraagd de visie bibliotheekwerk
Venray vast te stellen. VVD Venray

is enorm verbaasd dat het College
van B&W een groot en duur AH-pand
onlosmakelijk koppelt aan deze ‘visie’.
Laten we eerst de grote lijnen van
de toekomstige bibliotheekfunctie in
Venray vaststellen en ons niet aan de
voorkant committeren aan het vastgoedmonopolyspel van de gemeente.

Daarnaast wil het college het
culturele deel van de verantwoordelijkheid voor de toekomstige bibliotheekvoorziening toedelen aan Cultura
Venray. Het is in de ogen van VVD
Venray niet verantwoord om twee
kapiteins op één schip te zetten. Er is
één bibliotheekwet die je het beste
integraal kan uitvoeren. Wie is er
straks verantwoordelijk als het misgaat? Tot slot wordt de opdracht
slechts aan één aanbieder voorgelegd
en laat dat nou net die club zijn die

niet erg succesvol is geweest voor de
ontwikkeling van de huidige Venrayse
Bibliotheek. VVD Venray gaat voor
een moderne kwaliteitsbibliotheek
in het centrum van Venray. Wij kunnen echter niet akkoord gaan met een
visie waarin reeds tal van dubieuze
uitvoeringsbesluiten opgesloten zitten.
Deze politieke truc perkt aan de voorkant alle vrijheid voor goede, nieuwe
keuzes in. Daarmee wordt Venray niet
geholpen!
Bas Künen, VVD Venray

Waar kunt u terecht met vragen of
zorgen over uw kind?
Is uw kind snel boos, verdrietig,

WAAR KAN IK TERECHT...

onzeker of vaak ziek? Of zorgen
moeilijke situaties zoals een
scheiding of pestgedrag ervoor
dat uw kind vastloopt? In dit soort

professionals. We kunnen ons echter

situaties kunt u zich als ouder

voorstellen dat u niet altijd goed zicht

of opvoeder soms behoorlijk

heeft bij wie u voor welke vragen

machteloos voelen. Gelukkig staat

terecht kunt.

u er niet alleen voor.
U kunt voor vragen en ondersteuning
rondom de opvoeding of ondersteuning

alle professionals die samenwerken

MET VRAGEN OF ZORGEN OVER
MIJN KIND?

van uw kind terecht bij meerdere

Folder

met uw school, wat ze voor u en uw

Om die reden heeft de gemeente

kind kunnen betekenen en hoe ze

Venray een folder ontwikkeld. In deze

bereikbaar zijn. U kunt deze folder

folder geven we u een overzicht van

krijgen op de basisschool van uw kind.

Workshop ‘Goed voor jezelf zorgen’ voor mantelzorgers
Op 7 mei aanstaande van 13.30

uit dit boek in het dagelijks leven

deelnemers. Heeft u interesse, meld

tot 16.00 uur organiseert Steun-

toe te passen om zo meer tevreden

u dan snel aan door een mail te

punt Mantelzorg de workshop

en met meer gemak de zorgtaak te

sturen naar mantelzorg@venray.nl.

‘Goed voor jezelf zorgen’.

volbrengen. Zo is mantelzorgen

Heeft u vragen, dan kunt u bellen

(weer) een verrijking in plaats van

met de mantelzorglijn via

Het boek ‘Klein geluk voor de

een belasting. De workshop wordt

0478 – 51 73 90.

mantelzorger’ staat boordevol

gegeven bij Synthese, Leunseweg 51

simpele, kleine oefeningen die precies

in Venray.

aansluiten bij de behoeften van de

Venray, focus op mensen

Alle deelnemers krijgen tevens
gratis het boek ‘Klein geluk voor de

mantelzorger. Tijdens de workshop

Aanmelden

leert de mantelzorger de oefeningen

Er is plaats voor maximaal 40

mantelzorger’.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 15

250 Arbeidsmigranten huisvesten in Oirlo is te veel
Het plan van Work and Stay, om 250 arbeidsmigranten te huisvesten in
Oirlo, werd maandagavond 8 april voorgedragen tijdens een bijeenkomst
met de omwonenden. Het idee wordt met gemengde gevoelens ontvangen,
omdat er al 240 arbeidsmigranten wonen op camping de Walnoot. De stelling
van week 15 luidde: 250 Arbeidsmigranten huisvesten in Oirlo is te veel.
58 procent van de respondenten stemde voor, omdat ze bang zijn dat het
winstoogmerk voor de meningen van dorpsbewoners gaat. Henk van den Eng
liet in een reactie op Facebook weten dat de poll tijdsverspilling is, omdat er
uit een enquête in Blitterswijck bleek dat 73 procent van de respondenten
tegen het huisvesten van arbeidsmigranten stemden, maar dat daar geen
rekening mee werd gehouden.
Chantal van de Vin, die op Facebook op de stelling reageerde, vindt het
huisvesten van arbeidsmigranten in Oirlo een begin van allerlei clusters voor
arbeidsmigranten door heel Limburg. “Misschien moeten we eens goed gaan
nadenken of we alleen maar bedrijven in Venray willen waarvoor we deze

arbeidsmigranten nodig hebben? We laten andere bedrijven verhuizen naar
Venlo, ook bedrijven waar veel Venraynaren werken. Hoe gaat Venray het over
een paar jaar oplossen als blijkt dat deze arbeidsmigranten helemaal geen
midstay of shortstay meer willen zijn en allemaal de woningmarkt opgaan,
omdat ze zich permanent willen vestigen? Dan kunnen we die trailerparken
gebruiken voor onze jongeren en bejaarden.”
42 procent van de respondenten stemde tegen de stelling, omdat ze wellicht vindt dat Oirlo niet als enige kerkdorp te maken heeft met het huisvesten
van arbeidsmigranten. In de gemeente Venray is het een terugkerend probleem. Tegenstemmers vinden wellicht dat de verdeling van de arbeidsmigranten op een eerlijke manier gebeurt. Zij zien geen beren op de weg om het
plan van Work en Stay af te keuren.
In de toekomst moet blijken of het plan van Work en Stay wordt uitgevoerd of dat de inwoners van Oirlo te veel weerstand hebben geboden en het
plan daardoor niet door kan gaan.

Het is een goede zaak dat de Aldi niet op
de locatie Dr. Poelsschool komt
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
De gemeenteraad stemden dinsdag 16 april in om de Dr. Poelsschool als
voorkeurslocatie van de nieuwe Aldi te laten vervallen. Wat vindt u? De stelling deze week luidt: Het is een goede zaak dat de Aldi niet op de locatie Dr.
Poelsschool komt. Voorstanders van deze stelling vinden de locatie Toverbal een
betere locatie vanwege de ligging. De Dr. Poelsschool ligt op een drukke weg,
waardoor de aan en afvoer van verkeer voor problemen zorgt wanneer er een
Aldi op deze locatie wordt gevestigd. Bewoners van de Hoenderstraat zijn bang
dat een vestiging van een Aldi op die locatie zorgt voor een waardevermindering van hun huizen. Daarnaast willen ze niet opkijken tegen een ‘blokkendoos’.

Tegenstanders van deze stelling zien de locatie Dr. Poelsschool als een perfecte versterking van het centrum. Venray kampt met leegstand en door een Aldi
naast de Jumbo te vestigen, trekken bezoekers sneller naar het centrum om daar
verder te winkelen. De locatie Toverbal zal dit gewenste effect niet hebben.
Het College van B&W moet besluiten of de Toverbal als nieuwe voorkeurslocatie wordt aangeduid. Wat er gaat gebeuren met de locatie Dr. Poelsschool is
voor nu nog een raadsel.
Het is een goede zaak dat de Aldi niet op de locatie Dr. Poelsschool komt.
Wat vindt u?

LENTE
DAGEN!

Volop keuze in
dames- en herenjacks
Bij aankoop vanaf € 50,ontvangt u een gratis shawl

Graag tot ziens bij:

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

Goede vrijdag vanaf
18.00 uur gesloten
2
500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Jubileumweken!
Sundaville
Als piramide of rek
In alle kleuren, 75 cm hoog.
€ 14,99/st

Alle
Azalea’s

Tip van

Grote keuze in soorten,
maten en kleuren!
Vol knop

Trudie

-25%

€ 9,99

Beide Paasdagen geopend van 9-17 uur!

Tip van

Roos
PAS2EAN
PRIL

21 EN 2

Zoek hetei
zilveren !
en win

Acties geldig t/m 23 april 2019

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

Trends
Het is me wat met de
trends van tegenwoordig.
Een botox- of lipfillerbehandeling wordt
bijvoorbeeld steeds
populairder. Jonge meiden
van amper 14 jaar weten
deze weg ook al te vinden.
Niet Brigitte Bardot, maar
Calimero is blijkbaar heden
ten dage hét
schoonheidsideaal.
Ik ben hier absoluut niet
mee bezig en sta er daarom
ook niet bij stil. Een plooitje
hier, een plooitje daar, het
hoort bij het ouder worden.
Ben me alléén bewust van
die éne grote rimpel die ik bij
me draag en daar zit ik
meestal op. Of wat dacht u
van het nieuwe fenomeen
“baardjuwelen”? Ik heb ze
nog niet in het echt gezien
(en dat hoop ik ook zo te
houden) maar op internet
circuleren er honderden
foto’s van deze nieuwe
baardversiering.
Waarschijnlijk bedacht door
een gesjeesde ondernemer
die hierin wel een gat in de
markt zag met de opkomst
van de vele hipsters met
lange baarden,
rondhuppelend in hun kekke
laarsjes. Nou, ik vind er geen
bal aan. Als zo’n
‘baardenman’ tegenover me
zou zitten in een restaurant
(wat ik sowieso al een
onsmakelijk idee vind) zou ik
hem discreet een servet
aanreiken en zeggen: “U
heeft wat in uw baard
hangen”, er vanuit gaande
dat het een onderdeel is van
hun biologische hamburger
of een glinsterend stukje
gebakken ui. Een baardjuweel, hoe bedenk je het!
Maarten
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St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck

Worstkoningschieten
Het jaarlijkse worstkoningschieten bij het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck staat zaterdag 20 april weer op het
programma. Tevens wordt het nieuwe schietseizoen geopend op het gildeterrein aan de kasteellaan in Blitterswijck.

Hoeijmakers beslissend

Nipte overwinning
voor Jumpers
Door: basketbalvereniging Jumpers
Het eerste herenteam van basketbalvereniging Jumpers uit Venray
nam het zaterdag 13 april op tegen de nummer laatst van de competitie E.B.C.G. uit Geldrop. Jumpers boekte een nipte overwinning: 53-52.

Worstkoning 2018 Peter Dins ontvangt vijf meter braadworst
Het is voor de 34e maal dat de
schietcommissie dit evenement
organiseert om 16.00 uur op het
gildeterein. Niet alleen mogen de
leden deelnemen, ook buitenstaanders kunnen strijden om de titel
‘worstkoning 2019’. Bij worstkoningschieten gelden dezelfde regels als
koningsvogelschieten, alleen plaatst

de organisatie nu een houten varkentje op de boom. Wie het laatste
restje hout er afschiet is de winnaar.
Bij aanvang worden lootjes getrokken voor de volgorde. Mensen die
nog nooit geschoten hebben, krijgen instructies van de schietmeesters die onder de schietboom staan.
De winnaar gaat met vijf meter

braadworst naar huis. Ook gaat de
onderlinge schietcompetitie geweer
schieten op de wip van start, deze
competitie gaat over tien wedstrijden. De deelnemers strijden om de
titel ‘beste schutter van 2019’. Er kan
iedere zaterdag geschoten worden.
Het schietseizoen duurt tot de eerste
zaterdag van oktober.

KERSTEN BANENMARKT
DE LEUKSTE BANEN IN DE METAALTECHNIEK!
VRIJDAG 26 APRIL 2019 • 16:00-19:00 UUR • STAYERHOFWEG 6, WANSSUM

Jumpers begon moeizaam en
keek na vier minuten tegen een
9-14 achterstand aan. De mannen
uit Venray namen een time-out en
scoorden vervolgens negen doelpunten achter elkaar en kwamen zo op
een 18-14 voorsprong. Het tweede
kwart begon met een score van
Peter Hoeijmakers, maar het spel
liep niet soepel. Daarom lukte het
de Geldropse ploeg om bij te blivjen. Jumpers behield steeds een
voorsprong van een punt. Door een
driepunter van Jorik Wulterkens ging
Jumpers toch nog rusten met een
voorsprong van vier punten: 29-25.
Ook in het derde kwart bleef
het spannend. Beide teams speelden slordig en er werden veel fouten
gemaakt. Drie minuten na rust nam
E.B.C.G. zelfs een voorsprong van

Gelijk met nog
20 seconden
Met een 44-39 voorsprong
werd het vierde kwart ingegaan.
Geldrop nam even later een voorsprong, maar met nog 20 seconden
op de klok stond het gelijk. Peter
Hoeijmakers kreeg een vrij worp
mee en maakte met nog 1,4 seconde
op de klok de winnende treffer.
De eindstand van 53-52 was daarmee een feit. Zaterdag 20 april
speelt Jumpers thuis tegen Baker om
16.00 uur in Sporthal de Wetteling.

Uitwedstrijd in Veenendaal

Nederlaag
TC Venray

Het eerste tennisteam van TC Venray heeft zondag 14 april een 6-2
nederlaag geleden tegen Veenendaal. TC Venray staat daardoor op een
gedeelde zesde plaats met zeven punten uit twee wedstrijden.
Alleen Rosil Hesen wist haar singel te winnen. Zij won met 6-0 6-4
van Carmen van den Brink. Demy de
Joode, Wouter van der Waerden en
Tim Cornelissen verloren hun singels
in twee sets. TC Venray stond een
week eerder tegen Rapiditas ook
met 3-1 achter na de singelwedstrijden. Toen werden alle dubbelspelen gewonnen en werd de dag met
een 5-3 overwinning afgesloten.
Dat lukte dit keer niet.

Damesdubbelspel
wel gewonnen

VOOR STARTERS, DOORSTROMERS
EN ERVAREN TECHNEUTEN OP ZOEK
NAAR EEN NIEUWE UITDAGING!

33-34. Vervolgens was het onder
andere Ralf Claessens die bij jumpers opstond en ervoor zorgde dat
het even later weer een marge van
vijf had.

Alleen het damesdubbelspel van Marleen Custers-Lensen
en Nicole Boots werd gewonnen. Zij wonnen met 6-2 6-2 van
Carmen van den Brink en Judith
Fraayenhoven. Ron van der Wouw

en Wouter van der Waerden konden het in het herendubbelspel
niet bolwerken en verloren met
7-6 6-3. Bij het ingaan van de
mixdubbels stond er een 4-2 achterstand op het bord. Ron van der
Wouw en Marleen Custers-Lensen
verloren na een spannende
wedstrijd in de supertiebreak
met 10-6 van Sem Middelhoven
en Judith Fraayenhoven.
Tim Cornelissen en Nicole Boots
verloren met 7-5 6-2 van Sander
Loois en Carmen van en Brink.
Dat betekende dat de
Venrayse formatie met een 6-2
nederlaag huiswaarts keerde.
Maandag 22 april staat de thuiswedstrijd met Frisselstein uit
Veghel op het programma.
Starttijd van de wedstrijd is
10.00 uur.

IVN Geysteren-Venray

Paaswandeling
IVN Geysteren-Venray organiseert op paasmaandag 22 april een
wandeling door natuurgebied het Broek tussen Wanssum en Meerlo.
De wandeling start om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.30 uur.
De start is nabij Dekkers Tweewielers in Wanssum.

www.werkenbijkersten.nl/events

“De tocht gaat door bos op het
stuifduin van de Broekberg. We zullen daar onder meer een van de
oudste kapellen in de regio en een
grafheuvel zien. Verder komen we
langs de Groote Molenbeek waar-

bij Kasteelke Meerlo zichtbaar is
en komen we door verschillende
landschappen met ieder een eigen
natuur en geschiedenis”, aldus de
organisatie. De tocht is toegankelijk
voor alle geïnteresseerden.
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Frans Koenen opgelucht

Ron Kleuskens bezorgt Venray krappe zege
Door een vroege treffer van Ron Kleuskens won Venray op zondag 14 april thuis met 1-0 van degradatiekandidaat Schaesberg in de eerste klasse D. Trainer Frans Koenen was opgelucht dat zijn ploeg na twee zwakke
optredens weer eens won. ”Ik ben dik tevreden. De drie punten hebben we hard nodig in de lastige fase waarin
we zitten.”

Met een omhaal werkt een Schaesberg-verdediger
de bal weg voor de aanstormende Jeroen Vullings
De vooruitzichten waren niet gunstig. Zondagochtend meldde Sander

Lenders zich af. “Hij heeft een hersenschudding opgelopen na een onge-

lukje thuis”, meldde trainer Koenen
die voor de eerste keer dit seizoen

zijn topschutter Armend Shala op de
bank zette. “Hij is gepasseerd omdat
hij in een mindere periode zit.”
Rick Egelmeers, Stan Kersten en Robert
Willemse ontbraken wegens blessures.
Ondanks alle wisselingen, met
de invallers Roel Cornelissen, Danny
Pelzer en Jeroen Vullings in de basis,
trokken de rood-witten vanaf het
beginsignaal het initiatief naar zich
toe. Joy Koenen (27), die centraal
achterin Lenders verving, was de
oudste speler in het Venrayse team
met een gemiddelde leeftijd van 22
jaar. Hij verzond na tien minuten een
diepe bal op links naar Ron Kleuskens.
De buitenspeler trok naar binnen,
schudde twee tegenstanders af en
schoot raak: 1-0. Venray drukte door
en er kwamen kansen op een tweede
treffer. Een doelpunt van Danny
Pelzer werd geannuleerd vanwege
een handsbal en Bram Vievermans
strandde op Schaesberg-keeper Kain
Bours. Het Venrayse offensief ebde
na een halfuur weg. Het duel werd
onvriendelijker en leidsman Vereijken
trok enkele gele kaarten. Uit een
hoekschop van Bram Vievermans
ontstond vlak voor rust gevaar maar
de 2-0 bleef uit. Ook na de pauze
bleef de thuisclub jacht maken op het

bevrijdende tweede doelpunt. Uit een
pass van aanvoerder Stijn Brinkman
dook Vievermans vrij voor het doel
op, maar opnieuw kwam doelman
Bours als winnaar uit de strijd.
De Zuid-Limburgers waren aanvallend
onmachtig. “Achterin zat het goed
dicht. Schaesberg was niet bij machte
grote kansen te creëren”, verklaarde
Frans Koenen. Armend Shala mocht
een kwartier na rust warmlopen en
in de 70e minuut verving hij Jeroen
Vullings. In de laatste twee duels
was de wissel precies andersom.
Shala kreeg op de valreep een goede
kans, maar de Zuid-Limburgse sluitpost
redde zijn poging. Vlak daarvoor kwam
Bram Vievermans in riante positie niet
verder dan een mislukte kopbal. In de
extra tijd mocht Schaesberg nog een
vrije trap nemen. Aanvoerder Erik Erps
vuurde op het Venrayse doel. Het schot
werd onderweg nog aangeraakt,
maar uiteindelijk kon keeper Sam
Stiphout de bal pakken. “We hebben
hard gewerkt en kansen genoeg
gehad. Het had wel 5-0 kunnen zijn”,
vond trainer Koenen. “Er zaten wel
wat schoonheidsfoutjes in het spel,
maar die moeten we maar even
achterwege laten. De drie punten zijn
het allerbelangrijkste.”

Ontsierd door gedrag VOS-spelers

SVOC speelt 5-5 tegen koploper
Het eerste voetbalteam van SVOC wist koploper VOS uit Venlo in de vijfde klasse D op een 5-5 gelijkspel te
houden. Lange tijd zag het ernaar uit dat SVOC, in een wedstrijd die ontsierd werd door het gedrag van enkele
VOS-spelers, haar eerste overwinning sinds 28 oktober van vorig jaar ging boeken.

de VOS-spelers lieten duidelijk merken wat ze van de leidsman vonden.
Desondanks was het voor scheidsrechter Verhaegh geen reden om de
wedstrijd te staken. “Dat doe ik als de
spelers aan me zitten, maar dat was
niet het geval”, aldus Verhaegh.
De SVOC-spelers bleven kalm.
Dat resulteerde even later in de 4-2.
Debutant Giel Vissers werd de diepte
ingestuurd en rondde koelbloedig af.
In Oirlo werd op dat moment gedacht
dat de langverwachte overwinning
eindelijk binnengehaald werd, zeker
omdat de Venlose ploeg met tien spelers op het veld stond. Even later stond
het echter 4-5 voor de koploper. In vier

minuten tijd draaiden ze de wedstrijd
om. Waar de toeschouwers dachten
dat het laatste doelpunt nu echt gevallen was, maakte SVOC-debutant Giel
Vissers in extremis nog gelijk waardoor de eindstand op 5-5 kwam.
Spits Danny Houwen, die voor
een overvalste hattrick tekende in
de eerste helft was blij met het punt.
“Toch een punt tegen de koploper,
dat is niet slecht. Ik baal wel van die
gemiste kans toen het 3-1 stond, daar
had ik de wedstrijd kunnen beslissen”, aldus Houwen. Hij maakte zich
niet druk over het gedrag van de VOSspelers. “Nee, laat ze maar. Uiteindelijk
hebben ze alleen zichzelf ermee.

Eerste top-10 klassering

Teunissen zevende
in Parijs-Roubaix

VOS-spelers belagen de scheidsrechter
Aanvaller Danny Houwen van
SVOC was de man van de eerste helft.
Met drie treffers zorgde hij ervoor
dat de thuisploeg ging rusten met
een 3-1 ruststand. Al in de 9e minuut
schoot hij raak waarna de supporters
in Oirlo al luidkeels ‘tien, tien, tien’
riepen. Echter konden ze niet lang van
de voorsprong genieten, want Yusuf
Gungor maakte na een individuele
actie in de 16e minuut gelijk. In de
29e minuut zorgde Danny Houwen
opnieuw voor een voorsprong, waarna
hij in de 35e minuut vanaf de stip de
marge naar twee bracht.

In het tweede bedrijf kreeg hij
een grote kans om de wedstrijd op
slot te gooien. Een op een met de
keeper van VOS kreeg hij de bal er
niet in. “Ik weet niet precies wat er
gebeurde, ik wachtte iets te lang en
toen was de kans verkeken”, aldus
Danny Houwen na de wedstrijd. Even
later was het opnieuw Yusuf Gungor
die voor een treffer van VOS tekende.
De Venlose formatie begon daarna aan
een offensief. In de 68e minuut schoot
Levi Peters de bal vanaf net buiten het
zestienmetergebied in het doel, maar
hij deed dat volgens scheidsrechter

Verhaegh vanuit buitenspelpositie.
De Venlose voetballers stormden
daarop op de scheidsrechter af
om verhaal te halen. Levi Peters
liep vervolgens op de assistentscheidsrechter af en bedreigde hem in
woord en gebaar, zo liet scheidsrechter
Verhaegh na afloop weten. “Daarvoor
moest ik hem natuurlijk de rode kaart
geven”, zei Verhaegh.
Vanaf dat moment ontstond
een grimmige sfeer op het veld.
De Venlose spelers pakte in het vervolg zes gele kaarten voor overtredingen en commentaar op de leiding en

De uit Ysselsteyn afkomstige Mike Teunissen is op zondag 14 april
zevende geworden in de wielerklassieker Parijs-Roubaix. De wedstrijd,
die over 257 kilometer gaat, werd gewonnen door Philippe Gilbert.
Teunissen boekte hiermee zijn
beste prestatie in een van de grote
klassiekers. Onder meer omdat hij
onderweg geen pech kende, kon hij
hoog eindigen in de wedstrijd die
54,5 kilometer aan kasseienstroken telt. Teunissen moest in eerste
instantie met name kopman Wout
van Aert helpen aan een goede klassering, maar hij had materiaalpech
en moest later in de wedstrijd los-

sen. Tegenover de camera’s van de
NOS liet hij weten tevreden te zijn
met zijn eindklassering. “Vanaf het
moment dat Wout van Aerts terugviel ben ik mee gaan rijden. We kwamen jammer genoeg niet meer bij
Vanmarcke en Sagan. De sprint was
wel oké, en een zevende plaats is
toch niet verkeerd. Sowieso mijn
eerste top tien in een wielermonument.”
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GEPLUKT Ans Versteegen
jaar plezier opgeheven, vanwege te
weinig aanwas.”

In conditie blijven
Dit merkt Ans ook in haar huidige
dansgroepen uit Blitterswijck, Venray
en Wanssum, waar ze Wereld-, Countryen gezelschapsdans geeft in het
kader van MBvO (Meer Bewegen voor
Ouderen). Het valt haar op dat de oudste leden uit de groep nog erg alert en
mobiel zijn voor hun leeftijd. “Ik geef al
42 jaar dansles aan ouderen en ik merk
dat het dansen ze jong houdt. Bewegen
is erg belangrijk. Ik vind het ook heerlijk
om les te geven. In het begin twijfelde
ik soms nog tijdens de lessen, maar
inmiddels sta ik stevig in mijn schoenen. Daarnaast hebben de danslessen een sociaal aspect. Na een dansles
gaan we gezellig koffie drinken. Daarop
wordt heel positief gereageerd. Ik word
happy als ik de groep zie genieten en
lachen tijdens mijn lessen. Ik krijg er
zoveel voor terug. Daarnaast beweeg
ik zelf ook graag en houden de lessen
mij in conditie. Ik ben niet iemand die
veel zit.”

Genieten

Ze leeft voor dans en muziek. Al meer dan veertig jaar verdiept ze zich in verschillende dansstijlen en
muziekstijlen. Daarnaast geeft ze al jaren danslessen bij het Danscollectief in Venray en is ze al negen jaar
voorzitter bij dansvereniging Amusement. Deze week wordt Ans Versteegen (71) uit Venray geplukt.
Het was in huize Versteegen uit
Oirlo, een gezin met zeven kinderen,
normaal om te dansen en muziek te
maken. Dit speelde zich voornamelijk
in de keuken af. “Mijn vader speelde
op de trekharmonica en de rest van
het gezin danste en zong mee met

de muziek. Het werd met de paplepel
ingegoten om met muziek bezig te
zijn.” Al snel ging Ans op blokfluitles,
maar haar droom bleef het bespelen
van een gitaar. Toen ze als 12-jarige
van sinterklaas een gitaar kreeg, kon
haar dag niet meer stuk.

PUZZEL

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

8

4

7

6

1

2

5

9

7

4

5

2

6

Oplossing vorige week:
6

7

9

5

4

8

2

1

3

4

1

8

2

6

3

5

9

7

3

2

5

9

1

7

6

4

8

7

9

4

8

3

2

1

6

5

1

5

2

6

7

4

8

3

9

4

8

6

3

1

5

9

4

7

2

9

4

1

7

2

5

3

8

6

3

2

3

7

4

8

6

9

5

1

5

8

6

3

9

1

7

2

4

8
5

6

6

4

8

Muziekbegeleidster
Toch bleef het lesgeven altijd een
hobby van Ans. Om geld in het laatje
te brengen, werkte ze 25 jaar als
activiteitenbegeleidster bij een psychiatrische instelling. “Het was zeer
bijzonder werk. Ik heb tijdens deze
periode veel geleerd over de effecten van muziek. Ik merkte namelijk
dat muziek grote invloed heeft op het
humeur van een persoon. Tijdens het
luister uurtje muziek, zag ik mensen
meezingen en daardoor opfleuren.”
Ans geeft ook aan dat muziek een
grote rol speelt bij het trainen van het
menselijke geheugen. Ze werkte met
psychiatrische cliënten die met muziek
begeleid werden. “Het is geweldig wat
muziek met mensen doet. Liedjes die
herinneringen oproepen blijven in het
geheugen zitten.”

Op haar 22e ontdekte Ans de
Israëlische dans dankzij een advertentie. Na het volgen van een aantal
lessen, besloot ze al snel om samen
met haar toenmalige man een camper te huren en tijdelijk naar Israël af
te reizen. Daar ging een wereld voor
haar open. “Ik heb een half jaar in
de Kibboets gewerkt en danslessen
gevolgd. Daarnaast hadden we tijd
vrijgemaakt voor een rondreis door
het land.”

Folklore

Sudoku
2

Met vriendin Gerda gaf Ans vele
jaren stijldanslessen aan ouderen.
Samen vieren en genieten ze van het
leven. “We houden van fietsen, reizen en naar het terras gaan. We gaan
graag weekendjes weg, op vakantie of
een dagje erop uit. In Zeeland hebben
we een huisje, omdat we het heerlijk

vinden om aan zee uit te waaien.”
Ans is naast dansdocente een
supertrotse moeder en oma van vier
kinderen en elf kleinkinderen. Het
familieleven neemt een belangrijke
plaats in haar leven in. “Ik merk dat
sommige kinderen in de familie ook
muzikaal zijn. Daar kan ik echt van
genieten. Met alle kleinkinderen ging
ik vanaf zeven maanden naar de cursus muziek op schoot. Tijdens deze
cursus konden de kinderen oefenen
met het bewegen op muziek. Doordat
je dit samen doet, ontstaat er een
hechte band. Ik hecht ook veel waarde
aan mijn familie.”

De werelddans en muziek is Ans
altijd bijgebleven. Voordat ze op
reis ging, deed ze een opleiding tot
coupeuse, maar al snel kwam Ans er
achter dat ze daar geen toekomst in
zag. Toch bleef ze zich interesseren
in de kledij van de Nederlandse
cultuur. Voor haar nieuwe opleiding
tot danslerares werelddans, ging
ze op zoek naar de folklore in
omgeving Venray. “Ik ging met een
cassettebandje de boer op. In Merselo
bleken veel ouderen de muziek uit
die tijd nog te kennen. Samen met
Harrie Linskens, die gespecialiseerd is
in traditionele kleding en toeren uit
deze streek, heb ik de Folkloristische
Dansgroep De Hakkespits opgericht.
Later is er een boek verschenen
waarin alle dansen, liedjes en foto’s
van kleding zijn verwerkt. Met de
dansgroep De Hakkespits, die in 1983
ontstond, voerden wij deze muziek uit
in combinatie met folkloristische dans
en kleding. Helaas is die groep na 30

Vier generaties Tiellemans
Dankzij de geboorte van Lex Tiellemans op zondag 31 maart in
Venlo heeft de familie Tiellemans vier generaties in de mannelijke lijn. Lex is de zoon van Rob Tiellemans (26), geboren en
getogen in Venray. Lex is de kleinzoon van Paul Tiellemans (56),
geboren in Nijmegen en woonachtig in Nieuw Bergen. Daarnaast
is Lex de achterkleinzoon van Piet Tiellemans (85), geboren in
Nijmegen en woonachtig in Mook.
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Basisschool in actie voor de Voedselbank
Leerkrachten Anja Geurts, Elianne Sweelsen en Elles Brauer van basisschool St. Oda uit Ysselsteyn hebben
onlangs samen met de leerlingen van groep 7 en 8 het project ‘omgaan met geld’ afgerond. De leerlingen
hielden verschillende acties om geld en voedsel in te zamelen voor de Voedselbank.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Predilection naar
Engeland
Coverbeatband Predilection uit Venray en Horst gaan voor de zesde
keer naar Engeland voor een weekendoptreden. Een bus met vijftig
fans vertrekt op vrijdagmorgen 26 april om 06.00 uur vanuit Venray en
Horst naar het Zuid-Engelse Folkestone.

Het project ‘omgaan met geld’
bestond uit meerdere onderdelen,
waarvan een onderdeel de
Voedselbank. De leerlingen van
groep 7 en 8 van basisschool St. Oda
brachten in het kader van het project
een bezoek aan de Voedselbank.

Vrijwilliger Bert Timmermans gaf
in het gebouw van de Voedselbank
een rondleiding. Daarna gingen de
leerlingen zelf aan de slag.
De kinderen van groep 8 hielden
verschillende acties en zamelden
een bedrag van in totaal 425,78

euro in. De kinderen van groep 7
verzamelden producten voor in een
voedselpakket. Dit resulteerden
in vijf volle dozen met voedsel.
De Voedselbank Limburg-Noord
laat weten superblij te zijn met dit
resultaat.

Rooyse Ladies

Violierenactie
Kiwanis Club de Rooyse Ladies organiseert op paaszaterdag 20 april haar jaarlijkse violierenactie in het
centrum van Venray. De opbrengst komt ten goede aan Kidzbase.
De coverbeatband Predilection
verzorgt enkele optredens tijdens, het
door het Grand Burstin Hotel georganiseerde, Sixties en Seventiesweekend.
“De tour naar Liverpool in de Cavern
Club vorig jaar in april was een grandioos succes:, aldus de band. Ook toen

waren de fans uit Horst en omstreken
met een bus mee en genoten van
twee optredens van de coverbrand in
de kelder waar ooit de Beatles begonnen zijn. Zondagavond 28 april zal de
bus weer vanuit Folkestone in Horst
en Venray arriveren.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Op paaszaterdag verkopen de
Rooyse Ladies in het centrum op het
Schouwburgplein, de Grote Markt en
in de winkelstraten violieren voor vijf
euro per bos.
September Bloemsierkunst is
een van de vaste sponsoren van
de activiteiten van Kiwanis Club de
Rooyse Ladies. Door de violierenactie
te sponsoren, ondersteunen zij het
goede doel van 2019, KidzBase.

Stichting KidzBase kijkt naar wat
kinderen, die niet veilig opgroeien
in hun eigen gezin en wonen in een
gezinshuis of woongroep, nodig
hebben en wil met kleinschalige
projecten deze kinderen het
gevoel geven dat ze speciaal zijn.
Zij organiseren jaarlijks terugkerende
projecten, zoals het aanbieden
van zwemles, het verzorgen van
fietsen, kleding en schoenen,

toiletartikelen of een kappersbezoek.
Ook creëren zij herinneringen
door bijvoorbeeld een bezoek aan
Toverland, een Off Road dag of een
sinterklaascadeau. Daarmee geeft
KidzBase het leven van veel kinderen
in de regio kleur.
Het mogelijk om de bloemen
op voorhand te bestellen.
Mail dan naar communicatie@
kiwanisderooyseladies.nl
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Koningsspelen Venray
Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray opende vrijdag 12 april om 08.30 uur de jaarlijkse
Koningsspelen, die plaatsvonden op basisschool Coninxhof in Venray. De Koningsspelen is een jaarlijkse sportdag
voor kinderen in heel Nederland.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Belevingscentrum Ghana

Venrayse Alice
Mensah gastvrouw
Alice Mensah (56) uit Venray is vanaf de opening van het belevingscentrum Ghana in het Wereldpaviljoen in Steyl de gastvrouw die iedereen
begroet en welkom heet. Geïnteresseerden die via een Virtual Reality
ervaring kennis willen maken met Ghana worden door Alice welkom geheten. Gouverneur Theo Bovens heeft het belevingscentrum zondag 14 april
geopend.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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gezond eten en actief bewegen centraal. Het evenement wordt ieder jaar
in april georganiseerd, op de laatste
vrijdag voorafgaand aan Koningsdag,
met uitzondering van dit jaar.

LE

voor te dragen. De kinderen van de
basisschool voerden gezamenlijk het
bijbehorende dansje uit. Na het optreden gingen de leerlingen sportief aan
de slag. Tijdens de Koningsspelen staan

goed onderwijs kunnen volgen”, aldus
Alice.
De opnames van de begroeting
zijn in het weekend van zaterdag 6
en zondag 7 april gemaakt door Wim
Wijnhoven uit Blitterswijck. Alice is
trots dat in het Wereldpaviljoen nu
aandacht wordt geschonken aan haar
geboorteland en dat zij in de Virtual
Reality ervaring optreedt als gastvrouw. “De bezoeker maken hier
kennis met mijn prachtige land, de
dorpen, de markt en de school. Het is
een hele belevenis”, aldus Alice.

VER
S

Na de openingswoord van Anne
Thielen kregen de kinderen in de
klas een gezond ontbijtje om vervolgens buiten het Koningsspelenlied ‘de
Pasapas’ van Kinderen voor Kinderen

Alice is geboren in Kumasi, een
van de grootste steden van Ghana.
Ze werd verpleegkundige en ging
werken in het academisch ziekenhuis
in Accra. Peter-Paul van Keijsteren uit
Oirlo werkte als missionaris en ontwikkelingswerker ook in de stad. De twee
ontmoetten elkaar en trouwden in
1998. “Dat was een groot feest”, zegt
Alice. Enkelen jaren later kreeg ze
een drieling. Toen de drieling vier jaar
oud was, verhuisde het koppel naar
Venray. “We zijn naar Nederland verhuisd voor onze kinderen zodat ze hier
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Gebraden
4 Indische
rolletjes
+Gehaktballen
4 kipschnitzels

Maak het uzelf gemakkelijk
Met Ferrari bent u klaar voor elke klus. Ferrari tweewielige
tuintractoren zijn zeer wendbaar en te combineren met
allerlei aanbouwwerktuigen. Ideaal voor bijvoorbeeld
frezen, egaliseren, inzaaien, verticuteren en maaien.
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Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

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
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Prijsuitreiking InBeeld

Dansavond

Tijd: 16.00 - 17.00 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dansvereniging Amusement
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Voorstelling Kiki Schippers: WAAR

Rewind Venray | Easter Special

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal Venray
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Plaatsing kruis
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Stichting Kruisen en Kapellen
Locatie: Hoek Heideseweg - Volen in Heide

Filmavond

Tijd: 19.00 - 22.00 uur
Locatie: Schoutenstraatje 29, Venray

Voorstelling Tim Knol | Lost &
Found 2
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

wo
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Glasweb-event
Tijd: 10.00 - 15.00 uur
Organisatie: GlaswebVenray
Locatie: Schouwburgplein Venray

Paaswandeling

Cabarestafette

Tijd: 10.00 - 12.30 uur
Organisatie: IVN Venray-Geijsteren
Locatie: Het Broek Wanssum

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray Venray

Dansmatinee met de Peelzwervers

Uwe Majesteit | BY NIGHT

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal Venray

Activiteiten wijkcentrum
Tijd: 09.30 - 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Handwerkgroep Den Hoender
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

The Old Friends in MFC Brukske

Voorstelling Yentl en De Boer |
Magie

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Geijsteren € 9,38
Ysselsteyn rondom Pater Tulpstraat € 8,00
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Tijd: 16.00 - 19.00 uur
Locatie: Stayerhofweg 6, Wanssum

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Kerk Blitterswijck

Handwerken

BEZORGERS
GEZOCHT!

Kersten Banenmarkt

Voorstelling The American Country
Legends | A Night at the Opry

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck
Locatie: Gildeterrein, Blitterswijck

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Inzegening borduurwerk valentijnslegende

Worstkoningschieten

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 13.00 - 14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00 uur
Locatie: De Linde Oirlo

Soul Community: Open avond

Taalcafé

Voorstelling Thank God It’s Donna
| Staconcert

Slagwerkconcert
Wej slaon d’r op los

Tijd: 18.15 - 20.15 uur
Locatie: MFC Brukske Venray
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Lumar Verhuur is voor haar vestiging in Horst opzoek naar een energieke kandidaat voor de
functie van

Accountmanager Party & Events m/v

Dit ter ondersteuning van onze huidige accountmanager.
Uw werkzaamheden zullen bestaan uit:
het adviseren van relaties zowel per telefoon
als in persoon als per e-mail;
het samenstellen en uitbrengen van
offertes, opdrachtbevestigingen en de
facturatie hiervan;
alle verder voorkomende werkzaamheden,
zowel op kantoor als in het magazijn.
Wij vragen:
een afgeronde opleiding op mbo-niveau
richting verkoop of events;
ervaring in een soortgelijke functie of de
evenementenbranche is een pre;
commercieel en administratief onderlegd,
leergierig en ﬂexibel, verantwoordelijkheidsgevoel;
zelfstandig kunnen werken maar tevens een
teamplayer;
een goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal in woord en geschrift, Engels
is een pre;
fulltime (40 uur) beschikbaar, representatief en goede communicatieve vaardigheden;
rijbewijs B en woonachtig in de regio
Horst.

Wat kunnen wij u bieden:
marktconform salaris en na gebleken geschiktheid is een vast dienstverband mogelijk;
een leuk en klein team om in te werken;
een veelzijdige en verantwoordelijke functie
binnen een gezond en groeiend bedrijf.
Bent u de kandidaat die we zoeken?
Solliciteren:
Stuur uw cv met motivatie voor 3 mei a.s. naar
Lumar B.V. o.v.v. Sollicitatie Accountmanager
Party & Events
Energiestraat 4, 5961 PT Horst
of mail naar jan@lumar.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.lumar.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

275 x 215 cm

4.999,-

HEERLEN

In de Cramer 148

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

Geen ervaring nodig!
Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

WWW.SUPERKEUKENS.NL

spoelbak en werkblad.

combi-magnetron, vaatwasser, koelkast,

Inclusief afzuigkap, inductiekookplaat,

•
•
•
•

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

uiterlijk door de combinatie van RVS

Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens
Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

Deze greeploze keuken heeft een modern

•
•
•
•

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

greeplijsten en een strakke afwerking.

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

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

WAT GA JE ZOAL DOEN?

Luanda

GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST

TOE AAN EEN NIEUWE UITDAGING?
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Jij maakt ‘m super

Jij maakt ‘m super

