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Bevrijdingstocht
Ongeveer 80 leden van Run for Health uit Venray renden of fietsten afwisselend op Bevrijdingsdag zondag 5 mei de Run for Health Bevrijdingstocht van 60 kilometer.
De tocht, die begon om 07.00 uur, liep langs vijftien oorlogsmonumenten in elf dorpen van de gemeente Venray. Door middel van de tocht vroegen de leden aandacht voor
75 jaar bevrijding van Venray op 18 oktober 2019.

‘Eerst fundament, daarna beslissen’
Het besluit rondom het zonnepark in Smakt is opnieuw uitgesteld. Coalitiepartijen Venray Lokaal, CDA en
D66 stelden middels een brief op zondag 5 mei voor het onderwerp van de raadsagenda van dinsdag 28 mei te
halen. De partijen willen eerst een beleidskader ontwikkelen voordat er toezeggingen gedaan worden voor de
aanvraag van zonneparken.
Het voorstel, dat ook door
PRO Venray wordt gesteund, werd
daarom ook niet inhoudelijk behan
deld in de commissie Wonen van
dinsdag 7 mei. Het besluit over het
zonnepark in Smakt werd op dins
dag 12 februari ook al van de agenda
gehaald. Destijds waren er volgens
de coalitiepartijen nog te veel ondui
delijkheden en was het voorstel ‘nog
niet rijp om in de raad behandeld te
worden’.
In de huidige brief geven de frac
tieleiders aan dat er nog geen funda
ment ligt voor een gedegen besluit.

Een eerste aanzet voor het ontwik
kelen van nieuw beleid is gegeven op
donderdag 4 april. In het gemeente
huis in Venray werd een informatie
avond met als thema duurzaamheid
georganiseerd. Toon Loonen, fractie
voorzitter van het CDA, hoopt door
eerst een beleidsplan te ontwikkelen
willekeur te voorkomen. “Door middel
van een plan kunnen we beter uitleg
gen waarom verzoeken al dan niet
worden goedgekeurd”, aldus Loonen.
“Daarnaast kan naar de buitenwereld
ook beter gecommuniceerd worden
waarom bepaalde keuzes worden

gemaakt”, stelt hij.
Tino Zandbergen, fractieleider
Venray Lokaal, is het daarmee eens.
“Er is nu onvoldoende, of eigenlijk
geen beleid voor de aanleg van zon
neparken. Als we nu ergens ‘ja’ op
zeggen dan moeten we straks overal
akkoord op geven”, aldus Zandbergen.
Dat de beslissing nu opnieuw is door
geschoven, nadat het besluit in febru
ari ook al werd uitgesteld, roept voor
velen de vraag op waarom er niet
eerder gestart is met het ontwikkelen
van beleid. “Daar is een jaar gele
den onvoldoende over nagedacht”,

stelt Zandbergen. Loonen zegt dat
het aantal initiatieven voor zonnepar
ken op dit moment als paddenstoelen
uit de grond schieten en dat dat niet
voorzien was. “Het was beter als we
eerder beleid hiervoor hadden gehad,
maar achteraf heb je altijd de wijsheid
in pacht natuurlijk.”
Het college is momenteel bezig
met het uitwerken van het beleidska
der en heeft verzekert dit in septem
ber of oktober ter besluitvorming aan
de gemeenteraad voor te leggen. Als
de raad vervolgens goedkeuring geeft
aan het beleidsplan is het de bedoe
ling dat de initiatieven aan de hand
hiervan worden getoetst. “Dan kan
het snel gaan en maakt dat half jaar
extra dat we nu nemen niet uit”, aldus
Zandbergen.

Zowel Loonen als Zandbergen
stellen dat het niks te maken heeft
met de subsidieregels die volgend
jaar waarschijnlijk versoberd worden
voor initiatiefnemers zoals Kronos.
Daardoor zou het minder aantrek
kelijk kunnen worden voor bedrijven
om te investeren in zonneparken.
“Nee, daar heeft het niks mee te
maken. Daar gaan wij ook niet over.
Wij willen alleen een kader schet
sen waarop initiatieven beoordeeld
kunnen worden”, aldus Loonen die
hoopt dat door het beleidskader
meer draagvlak komt in de Venrayse
gemeenschap voor dit soort initiatie
ven. Zandbergen stelt dat de ambitie
ten aanzien van de energietransi
tie niet veranderd. “We moeten wat
doen, daar verandert niets aan.”
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Kronos overweegt gemeente in gebreke te stellen

‘Termijn besluitvorming Zonnepark Smakt
ruimschoots verstreken’
Kronos, het bedrijf dat een vergunningsaanvraag heeft ingediend voor
de realisatie van een zonnepark in Smakt, is niet te spreken over het voorstel van de coalitiepartijen om het besluit rondom de vergunningsaanvraag
te verplaatsen. Ze stellen dat gemeente Venray de termijn ruimschoots
heeft overschreden en overweegt haar daarom in gebreke te stellen.
Kronos laat dit weten door middel
van een brief aan de gemeenteraad
op maandag 6 mei. Het bedrijf diende
op 9 mei 2018 een vergunningsaan
vraag in. Voor een procedure zoals
deze staat een termijn van zes maan
den, die eenmalig met zes weken
overschreden kan worden. Inmiddels
is het 52 weken na de aanvraag en is
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er nog geen besluit genomen.
Het bedrijf stelt dat het zich flexi
bel heeft opgesteld. “Eind 2018 heb
ben we ingestemd met de keuze van
het College van B&W om het proces
naar het verlenen van de vergunning
nogmaals te doorlopen”, zo staat in de
brief. Het gemeentebestuur wilde niet
zelfstandig beslissen over de aanvraag
en het aan de gemeenteraad voorleg
gen. Kronos stelt vanwege volledige
transparantie naar de omgeving van de
geplande locatie hiermee ingestemd te
hebben. Nu het voor de tweede keer
wordt uitgesteld, lijkt de maat vol voor
het Duitse bedrijf.

Plan voldoet
Het bedrijf stelt dat het punt gewoon
op de agenda van de commissie Wonen
had kunnen blijven staan en dat het
bovendien niet van de raadsvergade

ring op dinsdag 28 mei gehaald hoeft te
worden. “De termijnen zijn ruimschoots
verstreken en het plan voldoet aan

het huidige beleid, zeker omdat we de
procedure volledig opnieuw doorlopen
hebben. Besluitvorming dient daarom

volgens ons positief te zijn”, aldus
Kronos in de brief aan de gemeente.
(Foto Zonnepark in Hoofddorp)

Zonnepark Smakt

‘Kronos onbetrouwbare partner’
Ondanks dat het zonnepark in Smakt niet inhoudelijk werd behandeld tijdens de vergadering van commissie Wonen op dinsdag 7 mei, maakten
Peter Coppus, voorzitter dorpsraad Smakt-Holthees en Herman Edman gebruik van hun spreekrecht. Enkele commissieleden lieten hun zorgen
blijken over het vervolgtraject.
Coppus stelde dat Kronos, het
bedrijf dat een vergunning heeft
ingediend voor de bouw van een
zonnepark van 25 hectare nabij de
A73, een onbetrouwbare partner is.
“Afgesproken is dat de gemeenschap
bij iedere stap betrokken zou worden,
maar die afspraken zijn niet na geko
men”, aldus de inwoner van Smakt.
Coppus zei verder dat de dorpsraad
als postbode wordt gebruikt en dat
er onvoldoende naar hen geluis
terd wordt. Hij benadrukte nogmaals

dat de overgrote meerderheid van de
inwoners in Smakt tegen de komst van
een zonnepark is. “De gemeente moet
een pas op de plaats maken. Voor nu
en in de toekomst is er geen draagvlak
voor een zonnepark op deze locatie”,
aldus Coppus. Edman liet weten zich
zorgen te maken dat de winst die
een bedrijf zoals Kronos maakt naar
het buitenland wegvloeit. “Daardoor
draait uiteindelijk de Nederlandse
burger ervoor op, want de hoge sub
sidies die gegeven worden gaan naar

het buitenland”, aldus Edman. Verder
vroeg hij zich af of het terrein waar het
zonnepark moet komen, na dertig jaar
weer schoon wordt opgeleverd. “We
kunnen onze kinderen straks niet met
de rommel laten zitten. Daar moeten
nu doordachte beslissingen over wor
den genomen”, aldus Edman.
Hoewel alle partijen in de commis
sie vergadering ermee akkoord gingen
om het zonnepark van de agenda te
halen, lieten ze wel hun zorgen blij
ken. Theo Mulders van Samenwerking

Venray zei dat wanneer de gemeente
daadwerkelijk in gebreke gesteld
wordt het agendapunt toch behandeld
moet worden in de raadsvergadering
van dinsdag 28 mei. Jan Hendriks van
SP zei het te betreuren dat het van de
agenda gehaald werd. “Wij waren lie
ver voortvarend doorgegaan”, stelde
hij. Cees de Vocht van Venray Lokaal
zei zorgen te hebben over het ver
volgtraject. “We weten nu niet waar
we uitkomen. Dat willen we helder
hebben.”

Dorpsraden praten mee
over energiebeleid
Gemeente Venray is bezig met het opstellen van nieuwe regels voor grootschalige energieopwekking, zoals zonneparken en windmolens. Het dorpsradenoverleg mag zich hierover in een extra bijeenkomst in juni uitspreken.
Het nieuwe beleid is nodig om
alle aanvragen van initiatiefnemers
van zonneparken en windmolens te
kunnen toetsen. Martine Bruinink,
gebiedscoördinator van gemeente
Venray, zei maandag 6 mei in het
dorpsradenoverleg dat de uitgangs
punten in concept klaar zijn. “Na de
zomer gaan ze naar de gemeente
raad. We willen het nieuwe beleid
eerst bespreken met stakeholders
en we vragen ook het dorpsraden
overleg mee te denken.” Maandag
in het dorpsradenoverleg barstte de

discussie al los. De meningen waren
nogal verdeeld. Volgens Jac Derikx,
dorpsraadlid van Geijsteren en lid van
energiecoöperatie Beepower, is groot
schalige energieopwekking politiek
geen issue meer. “Gemeenten krijgen
doelstellingen opgelegd uit Den Haag.
Het gaat erom hoe we er als omgeving
mee omgaan. Een profijtplan hoort
erbij, zodat de bewoners ook kunnen
profiteren.” Ruud Wilms, dorpsraad
lid van Veulen, wil waken voor een
eenzijdige benadering. “Ik vind dat
verplicht opleggen echt absurd. Het is

veel te veel doorgeslagen. Het debat
is nu aan het kantelen. Wat is het nut
van zo’n groot zonnepark? Eerst de
daken van huizen en stallen volleg
gen is veel beter.” Theo Kooter, dorps
raadvoorzitter van Vredepeel, meent
dat de gemeente zelf het voortouw
moet nemen. Hij haalde Smakt als
voorbeeld aan waar de Duitse ontwik
kelaar Kronos Solar een groot zonne
park wil aanleggen. “Er verdwijnt zo
heel veel subsidiegeld de grens over.
Kunnen we niet als dorpsradenover
leg het initiatief nemen om zo’n park

aan te leggen?”, vroeg hij zich af.
Daar voelde voorzitter Jan Nelissen
heel weinig voor. “Dat is niet onze
rol als dorpsradenoverleg. Dat is voor
een coöperatie of een andere onder
nemingsvorm. We moeten niet op
die stoel gaan zitten. Als initiatief
nemers zich melden moeten ze op
het gemeentehuis zijn, niet bij de
dorpsraad.” Ruud Wilms meent dat
de dorpsraad er vroeg of laat toch
bij betrokken raakt. “Als burgers zich
gaan roeren, komt het vanzelf bij de
dorpsraad terecht.”
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Run for Health
Bevrijdingstocht

Bisdom Roermon

Run for Health, een organisatie die bestaat uit ruim honderd Venrayse hardlopers, vroeg middels een
Bevrijdingstocht aandacht voor 75 jaar bevrijding. Op zondag 5 mei renden of fietsten ongeveer 80 leden van
Run for Health afwisselend een afstand van 60 kilometer langs vijftien oorlogsmonumenten in elf dorpen van de
gemeente Venray.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Pastoor Jos Boon
wordt weer kapelaan
Pastoor Jos Boon neemt over enkele weken afscheid van het parochiecluster Merselo, Vredepeel en Ysselsteyn. Hij verwacht binnenkort
een nieuwe benoeming te krijgen in het bisdom Roermond. Niet meer
als pastoor, maar als kapelaan.
“Ik denk dat ik ergens in ZuidLimburg kom te werken, misschien
wel in Maastricht. Ik weet het nog
niet”, vertelt Jos Boon, die komende
zomer denkt te verhuizen uit
Ysselsteyn. Boon heeft het bisdom
laten weten dat hij geen pastoor
meer wil zijn in zijn nieuwe stand
plaats. “Nee, ik wil weer gewoon
kapelaan worden. Als pastoor heb
je te veel te maken met aller
lei bestuurlijke beslommeringen.
En als er problemen zijn, dan kan
de pastoor het oplossen.” Boon wil
zich volledig kunnen richten op het
pastorale werk. “Oudere mensen
bezoeken en lesgeven op scholen,
dat is het liefste wat ik doe.”
Voordat hij vertrekt houdt hij in

Om 07.00 uur in de ochtend
kregen de hardlopers vanuit het
Schouwburgplein in Venray het start
schot voor het traject van 60 km.
De hardlopers deden bijzondere herin

neringsplekken in gemeente Venray
aan. De deelnemers volgden via
Venray de route naar oorlogsmonu
menten in Ysselsteyn, Heide, Veulen,
Leunen, Castenray, Oirlo, Blitterswijck,

Wanssum, Geijsteren, Oostrum om weer
rond 16.00 uur terug te keren op het
Schouwburgplein voor de finish. Daar
bood Koninklijke Harmonie Euterpe de
deelnemers muzikale ondersteuning.

Top jaar voor gemeen
schapshuis Vredepeel
De drukbezochte jaarvergadering van de kerk, het gemeenschapshuis en de dorpsraad in Vredepeel werd op
donderdag 2 mei voor het eerst gehouden in het nieuwe gemeenschapshuis De Loef dat begint dit jaar werd
geopend. Uit de vergadering bleek dat het gemeenschapshuis een top jaar achter de rug had.

de kerken van Merselo, Vredepeel
en Ysselsteyn een afscheidsdienst
en wil hij voor alle parochianen een
feestelijke avond organiseren.

Zes parochies
voor opvolger
Theo Miedema, pastoor van
het parochiecluster Leunen, Veulen
en Heide, wordt de opvolger van
Jos Boon. Miedema neemt straks
zes parochies onder zijn hoede.
Hij krijgt assistentie van Marthoma
Alexander die onlangs in zijn
geboorteland India tot priester is
gewijd. Marthoma Alexander zal de
helft van zijn tijd inzetbaar zijn voor
de zes dorpen in het nieuwe cluster.

Rabarberfestival Heide

Opnames ‘Nederland
Proeft’
De opnames van het RTL4 programma ‘Nederland Proeft’ vinden
zondag 12 mei plaats tijdens het rabarberfeest in Heide. Presentator
Winston Post en chefkok Ed Hoogendijk zullen rond 12.00 uur op het
plein in Heide beginnen met het maken van het programma.
Het tv programma stimuleert de
consument om gezond te koken met
seizoensproducten van eigen bodem.
Voor de aflevering die in het teken
staat van rabarber, strijkt Nederland
Proeft zondag 12 mei neer op het
Rabarberfeest in Heide.

Tips en tricks
voor rabarber
Tijdens deze happening maakt
Ed samen met Winston rabarberge

rechten klaar. Daarnaast delen ze
handige tips en tricks, zodat de con
sument en de bezoeker van de dag
geïnspireerd wordt om thuis óók aan
de slag te gaan met Hollandse rabar
ber. Iedereen is welkom om een
kijkje te nemen bij de tv-opnames.
Nederland Proeft wordt van 5 mei
tot en met 23 juni iedere zondag
om 17.30 uur uitgezonden op RTL4.
De aflevering die in het teken staat
van rabarber, wordt op zondag 2 juni
uitgezonden.

DAMESMODE MAAT 36 - 60

Het afgebroken gemeenschapshuis De Kleine Loef
Het oude gemeenschapshuis
De Kleine Loef draaide in zijn laatste
jaar een top omzet van 173.000 euro.
Dat is ruim drie keer zo veel als in 2017.
Bestuurslid Harry de Mulder vertelde
dat het jubileumfeest van melkvee
bedrijf Van Bakel en het Maïsfeest
bijdroegen aan het goede resultaat.
“Het gemeenschapshuis heeft vorig jaar
5.000 bezoekers getrokken. We hebben
heel netjes gedraaid.” De kosten van
de nieuwbouw zijn binnen het budget

gebleven, onder meer door de inzet van
2.500 uren door vrijwilligers.

Gesloopt
Het oude gemeenschapshuis wordt
dezer dagen gesloopt. Dan kan wor
den begonnen met de aanleg van een
terras en de inrichting van het dorps
plein. Binnen het nieuwe gebouw
moeten ook nog enkele klussen wor
den gedaan, zoals het maken van een
trap naar de zolder, het timmeren van
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kasten en een podium.
Het bestuur van het gemeen
schapshuis slaagde er in alle routes
van de Venrayse Fietsvierdaagse, die
dit jaar van 23 tot en met 26 juli wordt
gehouden, naar Vredepeel te halen.
“De stempelpost komt in het gemeen
schapshuis. Hoeveel bezoekers we
verwachten? Bij goed weer misschien
wel duizend, maar bij slecht weer zul
len het een paar honderd zijn”, ver
wacht De Mulder.

KORTINGEN TOT 90%
DO - VR - ZA - KOOPZONDAG
12.00 - 17.00
Schoolstraat 22 Venray
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Verhaal van Jan Min

Bevrijding van Venray
Nederland vierde op zondag 5 mei de dag dat het land in zijn geheel bevrijd was van de Duitse bezetting.
De bevrijding van Venray vond echter al veel eerder plaats, namelijk op 16 oktober. Jan Min die zich al jaren
verdiept in de gebeurtenissen rondom de Tweede Oorlog, vertelt in een vogelvlucht waarom Venray al in oktober
werd bevrijd en onder welke omstandigheden dit gebeurde.

De grens van Venray is bereikt
(Bron: Boek Oorlog en Herstel in Noord-Limburg)

Na het mislukken van Market
Garden bleef er een kwetsbare cor
ridor dwars door Brabant richting
Nijmegen over. Deze kwetsbaar
heid bepaalde het verdere verloop
van de bevrijding van zuidelijk
Nederland. Het bruggenhoofd in
Venlo speelde ook een grote rol
in de bevrijdingsgeschiedenis van
Venray. De Duitsers bezaten twee
belangrijke bruggen in Venlo waar
ze hun bevoorrading binnenkre
gen. De geallieerden wilden deze
bruggen veroveren. Uiteindelijk
probeerden ze via Overloon een
doorbraak te maken om vervolgens
via Noord-Limburg richting Venlo te
geraken. “De Geallieerden voer
den nauwelijks verkenningen door
en verwachtten dat ze in een paar
dagen via Noord-Limburg wel bij
de bruggen in Venlo zouden gera
ken. De Duitsers waren meesters
in het verdedigen en het bedenken
van goede strategieën”, aldus Min.

Duitse
weerstand
Op 27 september moes
ten de bewoners van Overloon,
Vierlingsbeek en Vortum-Mullem
op last van de Duitsers evacue
ren naar Smakt-Holthees, zegt
Min. Op 2 oktober trok de stoet
verder richting Venray. Hier kwa
men ze terecht in de kelders van
Jerusalem, van particulieren,
instituten of bij familie. Tussen 30
september en 8 oktober deden de
Amerikanen verwoede pogingen
de Duitse weerstand te breken.
Door hevige Duitse weerstand en
aangelegde mijnenvelden liepen
ze vast en trokken ze zich uitein
delijk terug. Ze verloren ongeveer
450 manschappen en veel materi
eel. De Engelse namen het offen
sief over. Min: “Zij zijn toen op

Overloon gaan beuken en schoten
hele dorp plat en wonnen daardoor
steeds een stukje land.” Op 13
oktober leidde dat tot de bevrijding
van Overloon. In het kader van
dit offensief werd Venray centrum
op 12 oktober gebombardeerd.
Het centrum lag geheel in puin.

Enorme
mijnenvelden
Doordat de Duitsers enorme
mijnenvelden aanlegden, kregen
ook de Engelsen het moeilijk om
Overloon te verlaten. Daarnaast
was het heel slecht weer, waar
door de grond erg drassig werd.
Zwaar materieel inzetten was niet
mogelijk, omdat dit vastliep in de
modder. “Om te verdedigen, is
dat een ‘ideale’ omstandigheid,
om het te veroveren, is dat een
stuk lastiger. Ondanks de chaos en
drama lukte het uiteindelijk om
langzaam richting Venray te trek
ken.”
Om de Duitsers rond Venray
uit te schakelen, voerden de Royal
Air Force op 30 september een
bombardement uit op Sint Anna,
waardoor patiënten en perso
neel het leven verloren. Na het
bombardement werden alle aan
wezigen van het instituut naar
de kelders gebracht. Vanaf dat
moment werd Venray bestookt
door granaten. “De Duitsers had
den een uitkijkpost boven in de
toren van de Grote Kerk. Bij een
van de beschietingen op 14 okto
ber vloog Jeruzalem en een deel
van de Hofstraat in brand. In
paniek trokken de vluchtelingen en
bewoners naar de kelders van het
Sint Servatius. Hierna zaten daar
ruim 3.000 mensen in de kelders.
Ongeveer 1.700 mensen verbleven
in de kelders van Sint Anna. Er was

een groot verschil in de structuur
van de kelders in beide institu
ten. De kelders van Sint Servatius
waren voor een groot deel onder
ling verbonden en de kelders op
Sint Anna waren dat niet. Wanneer
het te gevaarlijk werd, moesten de
mensen in het Sint Anna tijdens de
beschietingen via de begane vloer
naar een ander gebouw rennen.
Dat was een gevaarlijke situatie.”
Op 15 oktober trokken de
Duitsers zich terug uit de torens
in Venray. De dag erna bliezen ze
de uitkijktorens en andere hoge
punten in Venray op zodat de
Geallieerden geen uitzichtpunten
konden overnemen. Het verlies van
de watertoren in het Servaas, was
voor de vluchtelingen een groot
probleem want het water raakte

Achterzijde van het het Sint Anna
(Bron: Archief Eric Munnicks)

op. “De beschietingen rondom
de bevrijding van Noord-Limburg
heeft een grote impact gehad.
De Engelsen namen geen enkele
risico. Als ze dachten dat er ergens
Duitsers zaten, beschoten ze het
gebouw voordat ze ergens op
afgingen. Hierdoor kwamen zinloze
vernielingen tot stand. Daarnaast
was het chaos. Er is enorm gevoch
ten en geleden en alle burgers
trokken van hot naar her en mili
tairen verplaatsten zich. Voor mijn
gevoel krijgt de paniek en ont
heemding zowel bij de bevolking
als het leger te weinig aandacht.”
Het verlies aan mensenle
vens is aan beide kanten van de
Duits-Nederlandse grens enorm
geweest. Min vindt het fascine
rend dat er tijdens alle paniek en
ellende, mensen ook humaniteit
kenden. “Piloten werden bijvoor
beeld ondergebracht in boerderijen
en integreerden tussen de bevol
king. Er zijn voldoende bewijzen
dat gewonde strijders of Duitsers
die niet in het leger wilde vech
ten in kelders opgevangen zijn.
Daarnaast zijn er ook Duitsers die
Nederlanders hebben geholpen.
Dat wordt eigenlijk nooit belicht.”

Westelijk
front
Na de bevrijding van Venray op
18 oktober werd het accent van de
geallieerde opmars verlegd naar het
westelijk front. Het opperbevel van
de Geallieerden besloot om de strijd
in Noord-Limburg te staken en eerst
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren
en de Westerschelde te bevrijden,
zodat de Antwerpse haven beschik
baar werd voor de aanvoer van
goederen. Deze beslissing verklaart
het grote verschil in bevrijdings
data van de Venrayse kerkdorpen.
Venray werd frontstad. Op 26 okto
ber waren de meeste inwoners
en andere vluchtelingen van
Venray, Heide, Leunen en Veulen
en Ysselsteyn geëvacueerd op last

Data
bevrijding
kerkdorpen
16-10-1944
18-10-1944
18-10-1944
18-10-1944
19-10-1944
22-11-1944
23-11-1944
23-11-1944
23-11-1944
23-11-1944
25-11-1944
25-11-1944
26-11-1944

Merselo
Heide
Venray
Ysselsteyn
Leunen
Smakt
Castenray
Oostrum
Oirlo
Veulen
Blitterswijck
Geijsteren Dorpskern
Wanssum
Westelijke gedeelte
30-11-1944 Geijsteren Hele dorp
02-12-1944 Wanssum
Oostelijke gedeelte

van de Geallieerden. Patiënten en
personeel van het Sint Servatius
waren al op 22 oktober vertrokken
naar Weert en de patiënten en het
personeel van Sint Anna evacueer
den eerder naar Woensel en Boekel.
De bewoners en vluchtelingen van
Venray evacueerden veelal naar
Noordoost Brabant.”
Eind 1945 komt er een hulpac
tie op gang voor de wederopbouw
in Venray. “Venray en omgeving
lag volledig plat. De spullen die
inwoners nog over hadden, werden
gejat door de Engelsen. Zij namen
alles wat los of vast zat mee en
daar hebben de meeste inwoners
veel last van gehad. De actie HARK
zamelde in Noord-Nederland glas,
huishoudelijke goederen, kleding
en meubelen in voor de wederop
bouw van Venray. Het Sint Servaas
kende alleen al een schadepost
van 10.000 vierkante meter aan
glas. Bij het Patersklooster konden
de inwoners van Venray spullen
halen. De wederopbouw duurde tot
eind jaren 60.”
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Rechtgezet

Slagingspercentage havo
op Raayland College
Per abuis zijn in de editie van donderdag 2 mei de verkeerde cijfers vermeld met betrekking tot het slagingspercentage van de havo op het Raayland College in Venray. De gepubliceerde cijfers hadden betrekking op het
Dendron College in Horst en niet op het Raayland College.
De onderwijsinspectie stelde
onlangs dat ‘alle signalen op rood
staan’ voor de havo in Nederland. Dat
bleek uit het landelijke rapport Staat
van het Onderwijs. Landelijk gezien
blijven de resultaten iets achter ten
opzichte van andere onderwijssoorten.
Ook op het Raayland College is dit het
geval. Daar slaagde in het schooljaar
2015-2016 87,6 procent van de havisten,
in 2016-2017 83,6 procent en in 20172018 slaagde 85,3 procent. Daarmee zit
het Raayland iets onder het landelijk
gemiddelde van 87,7 procent geslaag
den in het schooljaar 2017-2018.

In de editie van vorige week
werd vermeld dat er op het Raayland
College een daling van 94,2 procent
in het schooljaar 2015-2016 naar 88
procent in 2017-2018 was. Deze cijfers
zijn van het Dendron College in Horst
en hebben dus geen betrekking op het
Raayland.

Uitdagende groep
Het percentage vwo-leerlingen
dat afgelopen schooljaar slaagde was
91,3 procent. Daarmee zit het Raayland
College vrijwel gelijk met het natio
nale gemiddelde van 91,5 procent. De

schoolleiding van het Raayland laat
weten, ondanks dat de slagingscijfers
van de havo het laagste zijn van de ver
schillende opleidingsniveau’s, de havo
niet als een zorgenkindje te zien. “Wij
zien de havo als een uitdagende groep
om mee te werken”, aldus een woord
voerder van het Raayland. De school
laat verder weten veel in gesprek te
gaan met ouders, leerlingen en mento
ren om de voortgang te volgen zodat er
actie ondernomen kan worden indien
daar om gevraagd wordt.
Op donderdag 9 mei gaan de cen
trale examens weer van start.

ProVenray levert één zetel in

Van den Akker stapt over
naar Samenwerking Venray
Erica Irene van den Akker stapt per onmiddellijke ingang over van ProVenray naar Samenwerking Venray. Dat
hebben beide politieke partijen dinsdag 7 mei bekendgemaakt. Van den Akker stelt problemen te hebben met
de politieke visie en organisatie van ProVenray.
De overstap van Van den Akker is
opvallend, omdat ze een jaar gele
den samen met Joep Gielens en Lizzy
Bruno uit de SP-fractie stapte en
ProVenray oprichtte. Dat betekent dat
ze binnen één jaar voor drie politieke
partijen actief is geweest. Tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 16 april
bleek al dat de fractieleden niet op
één lijn zaten. Van den Akker stemde
toen, in tegenstelling tot haar twee
fractiegenoten, tegen het voorstel om
een Aldi te vestigen op de locatie van
de Dr. Poelsschool.
ProVenray geeft in haar verkla
ring aan dat de breuk met name
te maken heeft door een botsing
van verschillende karakters bin
nen de fractie. “Politieke verschil
len van inzicht waren er binnen de

fractie van ProVenray namelijk niet
of nauwelijks”, aldus ProVenray. De
partij is daarom verbaasd dat Van
den Akker de overstap maakt naar
Samenwerking Venray. “De over
stap naar Samenwerking Venray, een
partij met conservatief christelijke
uitgangspunten, heeft ProVenray als
progressieve en sociale partij verrast.
Desondanks danken we Van den Akker
voor haar inzet voor de partij”, aldus
ProVenray in haar verklaring.

Politieke visie
Van den Akker stelt dat ProVenray
de afgelopen periode geen duidelijk
politieke visie heeft weten neer te
zetten. “Daarnaast is men naar mijn
mening ook niet in staat gebleken om
de organisatie van de stichting waar

te maken”, aldus Van den Akker. Van
den Akker laat weten dat ze haar zetel
niet wil opgeven omdat ze haar taak
als raadslid wil volbrengen. Ze ver
wacht dat haar nieuwe partij goed
bij haar past. “Het is een partij die al
nauw samenwerkte met ProVenray en
grotendeels dezelfde politieke koers
vaart.”
Samenwerking Venray laat
weten dat Van den Akker goed bij
de partij past. “Zowel Erica Irene als
Samenwerking Venray zijn er van over
tuigd dat ze politiek inhoudelijk, qua
drijfveren en idealen, maar ook wat
betreft partijstructuur bij elkaar pas
sen.” Door de overstap van Van den
Akker gaat ProVenray van drie naar
twee zetels en gaat Samenwerking
Venray van drie naar vier zetels.

Arbeidsmigranten

Alternatief plan boeren
bond Castenray
De dorpsraad van Castenray en buurtbewoners maken zich sterk voor een alternatief plan voor het voormalige gebouw van de boerenbond aan de Lollebeekweg. Eigenaar Ger Camp wil in het leegstaande pand 54
arbeidsmigranten huisvesten.
Tijdens een bijeenkomst met
omwonenden bleek dat er veel onge
rustheid is over de komst van arbeids
migranten. “Er zijn veel zorgen over
het beheer”, meldde dorpsraadlid Ties
Dinghs woensdag 1 mei in de geza
menlijke dorpsraadvergadering van
Oirlo en Castenray. “De eigenaar zit
met het gebouw in zijn maag. Het staat
al acht jaar leeg”, vertelde Dinghs.
“Een alternatief kan zijn bedrijfsruim
ten of kleinere woonstudio’s voor twee

personen. Dat is een andere doelgroep
die geen concurrentie is voor de uit
te geven bouwkavels. De gemeente
staat er niet onwelwillend tegenover”,
aldus Dinghs. De verkoop van bouw
kavels in het gemeentelijk uitbrei
dingsplan Castenray-Zuid wil niet zo
vlotten. “Dat komt omdat het onver
koopbare percelen zijn”, meent dorps
raadvoorzitter Bert Arts. “De gemeente
is aan zet om de kavels opnieuw in te
delen. Daar moeten we druk op zet

ten.” Ties Dinghs spreekt van ‘vlaai
enpunten’: “De percelen zijn te smal
en te diep. Maar als de kavels worden
rechtgetrokken, dan verliezen we wel
vierkante meters grond.”
Een projectontwikkelaar heeft het
plan op het perceel van Hendrix aan
de Lollebeekweg vier seniorenwo
ningen te bouwen. “Het is op particu
liere grond en het wordt zowel koop
als huur”, zei Dinghs. “Als dorpsraad
ondersteunen we dit plan.”

Werkzaamheden Merseloseweg

VieCuri blijft bereik
baar
Ondanks de aanleg van verkeersremmende maatregelen op de
Merseloseweg en Hoenderstraat in Venray blijft ziekenhuis VieCuri
bereikbaar.
Het doorgaande verkeer over de
Merseloseweg wordt omgeleid via de
Beekweg waardoor het ziekenhuis
gewoon bereikbaar blijft. De werk
zaamheden duren zes weken (tot
medio juni) als alles volgens planning
verloopt. De omleidingsborden wor
den door de aannemer en gemeente
Venray verzorgd. De werkzaamheden

hebben dus geen gevolgen voor de
bereikbaar van het ziekenhuis.
Donderdag 23 april werd bekend dat
VieCuri een intentie-overeenkomst
heeft getekend met gemeente Venray
om te onderzoeken of er een nieuwe
ziekenhuislocatie gebouwd kan
worden bij De Wieën. Media oktober
wordt hier uitsluitsel over verwacht.

• Service op locatie
• Diagnose en
uitlezen van
alle merken
landbouwmachines

Steeg 18, 5975 CE Sevenum
+31 (0)6 27456046 • info@vomech.nl • www.vomech.nl

Op zoek naar
een leuke baan
in de food?
We zoeken kandidaten die passen in een familiebedrijf waar op ambachtelijke wijze kazen worden geproduceerd voor de nationale en internationale markt. Samenwerken en werksfeer zijn erg belangrijk. Je wordt
‘on the job’ opgeleid tot een echte vakman of -vrouw en krijgt de ruimte
om jezelf te ontwikkelen. In het bedrijf werken circa 30 mensen. Ervaring
is geen must, arbeidsmotivatie wel!

Kaasmaker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P032286

Operator food (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P032683

Interesse? Bel Anouk op 06 – 11 15 26 97
of mail haar: achristiaans@ab-werkt.nl
Of je nu in de agro, food, logistiek, techniek of industrie
wilt werken, bij AB Werkt hebben we tijdelijke én
vaste banen!
Meer vacatures op ab-werkt.nl

AB Werkt Horst
Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst
077 - 39 808 83 | horst@ab-werkt.nl
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Niet langer in traditionele benzineauto’s

Gemeente Venray gaat
elektrisch rijden
Gemeente Venray heeft haar wagenpark op de schop gegooid. Benzine en diesel worden vervangen voor
duurzame en schonere varianten.

‘Tegel eruit, plantje erin’

Gemeente gaat voor
vergroening tuinen
Gemeente Venray wil in samenwerking met Stichting Steenbreek
haar inwoners helpen met het vergroenen van de tuin. Dit doet de
gemeente door zelf bloemenzaad uit te delen. Carla Brugman was
maandagmiddag 6 mei aanwezig in het centrum van Venray om flyers
en bloemenzaad uit te delen om inwoners te overtuigen van het belang
van vergroening.
De week van 6 tot 12 mei staat
in het teken van het verder verduur
zamen en vergroenen van Venray.
Tijdens de week is in de publieks
hal van het stadhuis een speciaal
Operatie Steenbreedhoekje inge
richt, met bij- en vlindervriendelijke
bloemenmengsels en tips voor een
groene tuin onder het motto ‘tegel
eruit, plantje erin’.

Gevolgen klimaat
Wanneer er minder tegels in een
tuin liggen, is de kans kleiner dat er

regenwater blijft staan. De overlast
van water na forse regenbuien neemt
daarmee af. Groen kan daarnaast
zorgen voor minder hitte bij warme
zomerdagen. In versteende gebie
den kan de temperatuur tot ongeveer
5 graden oplopen ten opzichte van
groene gebieden. “Door klimaatver
andering krijgen we te maken met
hevige buien en meer warme dagen.
Met het vergroenen van onze omge
ving, kunnen we de gevolgen van
beide ontwikkelingen beter opvan
gen”, aldus wethouder Brugman.

Mantelzorg brunch
“Het past ons als gemeente dan
ook om het goede voorbeeld te
geven en over te schakelen op duur
zame energie”, aldus wethouder Carla
Brugman.
De vervanging van de auto’s is een
nieuwe stap die de gemeente Venray
zet in een grootschalige transitie.
Brugman: “We willen dat Venray forse
stappen zet als het gaat om verduur
zaming. We kopen duurzaam in, we
vervangen onze verlichting voor LED,
we besparen energie op onze elek
trische apparaten, we werken aan
een duurzamer afvalsysteem in ons

gemeentehuis en we onderzoeken
mogelijkheden voor zonnepanelen.
Een elektrisch en hybride wagenpark
past in onze duurzame ambities.”

Elektrische deelauto
Naast deze nieuwe auto’s voor
de toezichthouders, die veel kilome
ters maken, hebben medewerkers
van gemeente Venray nog een andere
elektrische auto tot hun beschikking:
Mobie. Die wordt gebruikt als deel
auto, om zakelijke kilometers zoveel
mogelijk elektrisch te rijden. “We wil
len dat onze medewerkers eerst van

onze deelfietsen gebruik maken, als
dat niet kan met de trein gaan en als
ze naar een locatie moeten die te ver
is om te fietsen én waar geen station
in de buurt is, hopen we dat ze zoveel
mogelijk gebruik maken van Mobie”,
vertelt Brugman.
Mobie wordt gefaseerd ingezet
en wordt in 2020 organisatiebreed
beschikbaar. De vernieuwing van het
wagenpark is tot stand gekomen door
een samenwerking van het gemeen
tebestuur met Daan Bruijsten van
Oostendorp Auto in combinatie met
Oostendorp Autolease.

Waardering Venrayse
mantelzorgers
De Hartgroep organiseert een ‘mantelzorg brunch’ voor Venrayse
mantelzorgers op zaterdag 25 mei. De Hartgroep is een landelijk goed
doel en ondersteunt hart- en vaatpatiënten, chronische zieken, hun
naasten, begeleiders en mantelzorgers.

Zorgboerderij in Oirlo
Op de Oirloseheide in Oirlo mag een zorgboerderij komen. Tijdens de commissie Wonen vergadering van dinsdag 7 mei reageerden de partijen positief op het voorstel om hiervoor het bestemmingsplan te wijzigen.
Op dit moment is er een woning
gelegen waar enkele dieren gehouden
worden. De eigenaar is van plan om
in het bestaande bouwvlak zorg aan
te bieden, waarvoor een wijziging van
het bestemmingsplan noodzakelijk is.
De locatie word daarom omgezet van
‘Wonen’ naar ‘Maatschappelijk’ met
aanduiding zorgboerderij.

De bedoeling is dat op de loca
tie mensen met een indicatie van
uit de WMO worden opgevangen.
Dit gebeurt in dagopvang met een
totaal aantal van ongeveer 25 men
sen. Ook is een mogelijkheid tot
kortdurend verblijf voor vier perso
nen. De partijen in de commissie
reageerden positief op het voorstel.

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

Openingstijden:
ma gesloten
di-do 09.30 tot 17.30 uur
vr 09.30 tot 20.00 uur
za. 09.30 tot 15.00 uur

Voor een
graag
afspraak
n
van tevore
bellen tel.
511
0478-796

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL

“Met de toenemende zorgvraag in
het achterhoofd is dit een uitstekend
initiatief”, aldus Elly van Dijck (PvdA).
CDA sprak over een verrijking van het
zorgaanbod in Venray. Het voorstel
komt als hamerstuk in de raadsa
genda van dinsdag 28 mei wat bete
kent dat het niet meer inhoudelijk
behandeld wordt.

Vorig jaar mei hield de Hartgroep
voor het eerst een middag om
Venrayse mantelzorgers in het
zonnetje te zetten. 100 deelne
mers meldden zich vorig jaar aan.
Hartgroep oprichter Randy RosoRuoff voerde dit jaar opnieuw
gesprekken met Ilse Tindemans
van Steunpunt Mantelzorg, Maud
Engels van Gemeente Venray en Elly
Sanders van Wijkcentrum Brukske.
Tezamen besloten ze dit jaar een
‘mantelzorg brunch’ in plaats van
een high tea te organiseren in
het nieuwbouwpand Wijkcentrum
Brukske. De Hartgroep verwacht net

als vorig jaar dat Venrayse onderne
mers hun steun en bijdrage zullen
verlenen aan dit initiatief.

Wijkcentrum
Steunpunt Mantelzorg zorgt voor
de uitnodigingen aan alle Venrayse
mantelzorgers en de gemeente
Venray zal zorg dragen aan alle PR
rondom dit initiatief. Het Wijkcentrum
doneert vers gemaakte soep en stelt
de locatie en hun bediening beschik
baar. Deelnemen aan de brunch is
gratis. Aanmelden voor deze brunch
kan via mantelzorg@venray.nl of tele
fonisch via 0478 51 73 90.
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Parochie Vredepeel wil
eigen baas blijven
Het kerkbestuur van Vredepeel wil zijn zelfstandigheid niet opgeven. Ook niet als de kerk Koningin van de
Vrede binnenkort opgaat in een nieuw te vormen parochiecluster met Leunen, Veulen, Heide, Merselo en
Ysselsteyn.
“We willen zo lang mogelijk eigen
baas blijven”, vertelde bestuurslid
Toon van Hoof donderdag 2 mei in
de jaarvergadering van de kerk, het
gemeenschapshuis en de dorpsraad.
Het heikele punt zijn de financiën. De
kerk van Vredepeel is financieel kern
gezond. Bij de ontginning van de Peel,
halverwege de vorige eeuw, heeft de
kerk veel percelen grond, verspreid
over het hele dorp, in bezit gekregen.
In de loop van de tijd is wat grond ver
kocht, maar de kerk bezit nog zo’n 40
hectare. De pachtopbrengsten vormen
de grootste inkomstenbron. Vorig jaar
kreeg de kerk 23.000 euro aan pacht
geld binnen, uit giften 9.600 euro en
de kerkbijdrage was 3.600 euro.
De vrees is dat door de cluste

ring het geld straks in een grote pot
verdwijnt. Vredepeel wil het vermo
gen van de kerk behouden voor het
eigen dorp. Binnen het cluster met
Merselo en Ysselsteyn bleven de finan
ciën strikt gescheiden. Terwijl in het
cluster Leunen, Veulen en Heide de
huishoudboekjes van de drie parochies
werden samengevoegd. “Het is nog
onduidelijk wat er precies gaat gebeu
ren. Ik hoop dat de nieuwe deken van
Venray snel spijkers met koppen kan
slaan”, aldus Van Hoof.
Kerkbestuurslid Jan Classens
is voormalig schooldirecteur van
Vredepeel. Hij maakte de vergelijking
met de basisschool die acht jaar gele
den werd gesloten. “Het begint met
een samenwerkingsverband, maar op

den duur heb je als dorp niets meer te
zeggen. Wij zijn een felle tegenstan
der van een parochiefusie. Vredepeel
zal de allerlaatste zijn die daarin mee
gaat. Dat weet de vertrokken deken
Harrie Smeets ook. Hij zei nog: “Dan
houden we straks twee kerkbesturen
over, één voor Venray en één voor
Vredepeel.”
Het kerkbestuur wil de oude pas
torie bij de kerk opknappen. Het pand
wordt al acht jaar bewoond door
burgemeester Hans Gilissen die eind
dit jaar afscheid neemt van Venray.
Als Gilissen is vertrokken, kan de
woning een grote opknapbeurt krij
gen. Het huis is slecht geïsoleerd en
het dak en de verwarmingsketel moe
ten worden vervangen.

Uitslaande brand woning
Allegrostraat
Bij een woning aan de Allegrostraat in Venray ontstond er rond 23.00 uur op zondag 5 mei een uitslaande
brand, waarbij de eerste verdieping en zolder werd verwoest. Bij de brand is niemand gewond geraakt.
De brandweer kreeg rond 23.00
uur een melding van een schoor
steenbrand. Bij het ter plaatse komen
van de brandweer bleek de brand
al te zijn uitgebreid naar de zolder
en een kamer op de eerste verdie
ping. Volgens een woordvoerder van
de brandweer kon de brand op zol
der door een flinke rookontwikkeling
niet van binnenuit worden geblust,
waardoor de brandweer de brand van
bovenaf met behulp van de autoladder

bestreed. De brandweer kon voorko
men dat het vuur doorsloeg naar de
buren van deze twee-onder-een-kap
woning.

Brandmeester
Na ruim een uur was de brand
onder controle en kon het sein brand
meester worden gegeven. De schade
aan de woning is groot; de zolder
en de eerste verdieping zijn door de
brand volledig vernield. De rest van

de woning liep flinke rook en water
schade op. De bewoners kunnen niet
terug naar hun woning. Voor hun
wordt vervangende woonruimte gere
geld. Er is niemand gewond geraakt.
De woning van de buren liep ook rook
schade op.
Volgens de woordvoerder van de
brandweer is de oorzaak van de brand
waarschijnlijk de schoorsteenbrand.
Of de oorzaak nog wordt onderzocht is
nog niet duidelijk.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
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Oorlogsgeheimen
Schouwburg Venray, Oorlogsmuseum Overloon en JOC Ysselsteyn
hebben de handen ineen geslagen om stil te staan bij 75 jaar bevrijding.
Op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei is de voorstelling Oorlogsgeheimen,
naar het bekroonde boek van Jacques Vriens, te zien in Schouwburg Venray.
De voorstelling is uit te breiden met een rondleiding bij het Oorlogs
museum in Overloon en de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn.
De schoolvoorstelling voor
groep 5 tot en met 8 is op vrij
dag 24 mei om 10.00 uur in
Schouwburg Venray. Hierbij is het
ook mogelijk om in de weken hier
voor en hierna een workshop door
Frans van de Pas te volgen waar
bij de leerlingen diverse aspecten
van oorlog en vrijheid actief bele
ven bij het JOC, educatieve ont
moetingscentrum in Ysselsteyn.
Deze workshop kan gecombi
neerd worden met een rondleiding
en tentoonstelling op de Duitse

Oorlogsbegraafplaats en een rond
leiding door het Oorlogsmuseum in
Overloon. Op zaterdag 25 mei vindt
om 15.00 uur de reguliere voor
stelling plaats. Voorafgaand aan
deze voorstelling is er van 12.30 tot
13.30 uur een speciale rondleiding
op de Duitse Oorlogsbegraafplaats
te volgen en een entreekaart voor
het Oorlogsmuseum te kopen.
Kijk voor meer informatie
op de website van Schouwburg
Venray of mail naar
educatie@schouwburgvenray.nl

Oplossing school
gebouw gezocht
De dorpsraad van Vredepeel hoopt de impasse rond het leegstaande
schoolgebouw eindelijk te kunnen doorbreken. De wens is om vier
woningen te realiseren in het pand dat zestig jaar oud is.
Basisschool Regina Pacis in
Vredepeel werd in 2011 gesloten.
Het gebouw wordt momenteel anti
kraak bewoond en is eigendom van
gemeente Venray. “Wat moeten we
ermee?”, vroeg dorpsraadvoorzitter
Theo Kooter zich af tijdens de jaar
vergadering op donderdag 2 mei.
“We willen het schoolgebouw het
liefst behouden. Anders ontstaat er
een gat in het dorpshart. We heb
ben al diverse partijen ernaar laten
kijken en er zijn tekeningen gemaakt.

Het gebouw leent zich goed voor vier
woningen.” Wonen Limburg is
gevraagd naar de mogelijkheid van
sociale huurwoningen. Toch is er
nog geen uitzicht op een concrete
oplossing. “Misschien moeten we
als gemeenschap zelf het pand gaan
verbouwen. Maar hoe pakken we het
aan? Of hebben jullie andere ideeën?”,
vroeg Kooter. “De gemeente wil er
ook vanaf. Als we met een goed plan
komen, dan kan het wellicht voor wei
nig geld worden gekocht.”

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

11,88

Venray Centrum rondom St. Antoniusstraat €
Venray Veltum rondom Isabellahof €

10,00

10,00

bedragen per week

Dodenherdenking
Venray stond zaterdag 4 mei stil bij alle oorlogsslachtoffers. Bij de Grote Kerk vond er een herdenkingsdienst plaats met gastsprekers als deken Ed Smeets, Gert Claessens-Poels, Don Filon en
kinderen van basisschool De Lier uit Merselo. De plechtigheid kreeg muzikale ondersteuning van
Koninklijke Harmonie Euterpe en Helen Nillesen. Na de kranslegging door de burgemeester en de
voorzitter van het Oranjecomité Venray hield iedereen twee minuten stilte om 20.00 uur.

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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Hoe kom je in de hemel ouwe opa?
Met een raket
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve pap, opa en ouwe opa

Altijd stond je klaar,
voor ons en voor een ander.
Al die herinneringen,
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
voor altijd in ons hart.

Ger Wijnhoven

Ad van Bergen

echtgenoot van

echtgenoot van

Nelly Wijnhoven - Steeghs †

Cissie van Bergen-van den Broek

Hij overleed op 90-jarige leeftijd.

Mijn lieve man en zorgzame Pap is toch nog onverwacht
in de leeftijd van 82 jaar van ons heengegaan.

Horst Peterke †
Horst Henny en Theo
Sander en Femke, Nikki, Jack
Stefan en Kriss , Fer, Cas, Max
Marieke en Roy
Nieuw-Zeeland Gertie en Heinz
Pauline
Peter en Rachel, Ollie, Saskia
Wouter en Ruth, Noah, Lily
Lissy en Rory, Charlie, Maata
St. Michielsgestel Rien en Pauline
Malou en Mesut
Kars
Minke en Simon
Nijmegen Els en Marcel
Velden Peter en Querine
Horst, 6 mei 2019
Waterstraat 50, 5961 XJ Horst
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 10 mei
om 13.30 uur in Uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen van pap voorafgaand
aan de afscheidsdienst van 12.45 uur tot 13.15 uur.
Na de afscheidsdienst zullen wij pap bij mam te ruste leggen
op de begraafplaats in Horst.

Cissie
Germa en Fred
John
Bram
Horst, 30 april 2019
Vliesstraat 4, 5961 JV Horst
Wij zijn voor het laatst met Ad samen geweest
op maandag 6 mei tijdens de plechtige eucharistieviering
in de kerk van de H. Lambertus te Horst.

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

Welkom lief mannetje!

Geboren op
29 april 2019

Nolan
Zoon en broertje van
Kay, Linda en Jade
van den Boogaard-Janssen
Van Bronckhorststraat 76
5961 SM Horst

Aansluitend hebben wij hem in besloten kring
naar het crematorium gebracht.
Een speciaal woord van dank aan dr. Rouwette en het team
van Buurtzorg Horst aan de Maas voor de liefdevolle verzorging van Ad.

Hay & Truus
Lemmen-Cuenen
Vul te vroeg, daat is iën ding waat hiël zeker is,
en op de manier hoe?
Waat geej lange tied te verduure het gehad,
waat geej het motte durstoan...
Nog zovul vroage, ma ok zovul waat we wiëte
waat dur aan vuraaf is gegoan
Gen woorde vur en totaal ni te bevatte

zien óp 14 mei 2019
50 jaor getrouwd.
Proficiat!
Frank, Mirjam, Mike en Demi
Janine, Luc, Rob en Maud

Ger Gooren
Wat ge in ow hart bewaart,
Rakte noeïts miër kwiet…
Dankbaar dat zij nog zolang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog vrij onverwacht van ons
is heengegaan os lieve mam, oma en groëte oma

Stien Lemmen - van Rens
* Horst, 14 maart 1936

Langs deze weg willen we iedereen bedanken.
Bloemen, een woord, een gebaar, een kaart, het doet je goed
Wanneer je iemand die je liefhebt, missen moet.
Mam
Henk, Susan
Silvia, Jim
Fenne, Joey, Anouk

† Horst, 2 mei 2019
echtgenote van

Lottum, 25 april 2019

Jan Lemmen †
America
Horst
Wijchen
Horst

Gerda en Henk
Niels en Milou, Vif
Sjouke en Bart
Petra
John en Giovanna
Jacky

Torenstraat 59, 5961 TG Horst
Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Leo van Holstein
Wij herinneren ons Leo als een fijne collega.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het verwerken
van dit grote verlies.
Directie en medewerkers Geelen Beton Wanssum B.V.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor uw belangstelling en het medeleven
dat wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn man,
ôzze pap, schoonvader en lieve opa

Koos van Well
Dit heeft ons veel steun en troost gegeven.
Een speciaal woord van dank aan Uitvaartverzorging Yvonne Vos en
Uitvaartspreker Ron Bosmans voor de fijne begeleiding bij de uitvaart.
Nellie, kinderen en kleinkinderen
Lottum, mei 2019

Diep getroffen zijn wij door het overlijden
van onze zeer gewaardeerde collega

Leo van Holstein
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en vrienden.
Personeelsvereniging PV Concrete ‘89
Geelen Beton Wanssum B.V.

30-4-1969

-

30-4-2019

Ons 50-jarig huwelijksfeest
op 4 mei 2019 was geweldig!
Bedankt voor alle felicitaties.

Jan & Toos
Custers-Custers
Ivonne & Koen Plien-Lika
Stefan & Anke Siem-Tijn

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.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Asbest dak vervangen: te koop
geisoleerde dakpanelen. Dik: 65/90
mm. Lengte tot 21 meter. Geisoleerde
wandpanelen 60 en 120 mm. Lengtes
tot 6 meter. Afdekzeilen 5mtr. breed,
div lengtes. Tel. 06 53 14 56 87.
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Vincent van Gogh Centrum in Venray

Zinnige Zorg Award 2019
publieksprijs
Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen van het Vincent van Gogh Centrum in Venray is één van de
negen genomineerden die meedingen naar de publieksprijs ‘Zinnige Zorg Award 2019’ die zorgverzekeraar VGZ
toekent aan vernieuwingen in de zorg. De drie finalisten worden op dinsdagavond 4 juni beoordeeld door een
deskundige jury.
“Om de nominatie binnen te
halen waren vooruitstrevende
ideeën nodig die de patiënt cen
traal zetten en die gepaard gaan
met minder kosten, zodat verspil
ling en overdaad worden gemeden.
Het kan immers eenvoudiger, slim
mer en met meer aandacht voor de
patiënt”, aldus VGZ. Het Centrum
voor Angst- en Dwangstoornissen
is genomineerd voor de behan
deling met beeldbellen, die sinds
een half jaar ingezet wordt. De
cliënt kan dankzij het beeldbel
len na twaalf, soms acht weken,
in plaats van zestien naar huis om
de behandeling daar voort te zet
ten. Alle patiënten krijgen een iPad
mee naar huis zodat ze elke dag
contact kunnen maken met een
behandelaar die oefeningen geeft
en virtueel aanwezig is bij confron
terende situaties. “Het is namelijk
vaak een stap voor patiënten om
na het behandelingstraject naar

huis te gaan en daar leren om te
gaan met hun angsten. Met het
beeldbellen loopt de behandeling
thuis door en daar reageren pati
ënten positief op. Daarnaast is het
ook effectief voor het Centrum,
want er zijn lange wachtlijsten
voor de behandelingen. Doordat
patiënten korter in het Centrum
verblijven is er weer ruimte voor
nieuwe patiënten”, zegt Marcel van
Ewijk van het Centrum voor Angsten Dwangstoornissen.

‘Goede weg’
Volgens Van Ewijk is de
behandeling met beeldbellen
twee jaar geleden bedacht
door de behandelaars die de
effecten onderzochten van het
thuis behandelen van cliënten.
“We zijn actief en voortvarend
met het zoeken naar nieuwe
ontwikkelingen binnen de zorg
om de behandelingen voor

de patiënten te verbeteren.
De nominatie geeft aan dat we op
de goede weg zitten. Het is een
erkenning”, aldus Van Ewijk.
De overige genomineerden
zijn Bernhoven ziekenhuis
(Uden), Vivent (Rosmalen),
WarmThuis (Alkmaar), Maxima
Medisch Centrum (Veldhoven),
Rivas Zorggroep (Gorinchem),
Radboudumc (Nijmegen),
Catharina ziekenhuis (Eindhoven),
en het Albert Schweitzer
ziekenhuis (Dordrecht).
Het publiek bepaalt de finalisten.
Dit kan door in de periode
maandag 13 mei en maandag
3 juni te stemmen via
www.vgz.nl/zinnigezorgaward
Een jury bepaalt uit de drie
genomineerden die de meeste
stemmen krijgen de winnaar.
De winnaar krijgt 10.000 euro,
de nummer twee 5.000 euro en
de nummer drie 2.500 euro.

Omzetbelasting en aanschaf van zonnepanelen

Wijziging KO-regeling

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De Kleine Ondernemersregeling (KO-regeling) in de Omzetbelasting
moet er voor zorgen dat mini-ondernemers niet opgezadeld worden
met administratieve btw-rompslomp. De KO-regeling bestaat uit een
beperking van btw-afdracht en de mogelijkheid om te opteren voor de
Ontheffing Administratieve Verplichtingen.

De afdracht beperking houdt in
dat verschuldigde btw van minder
dan 1.345 euro per jaar niet hoeft
te worden afgedragen. De ondernemer moet wel gewoon btw op
zijn facturen vermelden en blijft ook
aangifteplichtig. Een ondernemer die
jaar op jaar onder de 1.345 euro blijft
kan een Ontheffing Administratieve
Verplichtingen aanvragen. Er hoeft
dan geen aangifte meer te worden
gedaan en er mogen geen facturen
met btw meer worden uitgereikt.
Per 1-1-2020 wordt een nieuw
systeem ingevoerd dat uitgaat van
verwachte omzet. Blijft de jaaromzet
onder de 20.000 euro dan kan de ondernemer vooraf verzoeken om toe-

‘Spoorwegovergang
Castenray gaat dicht’
De spoorwegovergang aan Roland in Castenray gaat waarschijnlijk
toch dicht. De dorpsraden van Oirlo en Castenray hebben zich steeds verzet
tegen het voornemen van ProRail om de oversteken bij Boddenbroek in
Oirlo en Roland in Castenray te sluiten. De overgang in Oirlo blijft open en
wordt verbeterd, maar de kans voor Castenray lijkt verkeken.
Anita Emonts meldde woensdag
1 mei in de gezamenlijke dorpsraad
vergadering van Oirlo en Castenray
dat het niet gelukt is tot overeen
stemming te komen met een grond
eigenaar. ProRail wil kleinere en
onveilige spoorwegovergangen
sluiten. Door grondruil of grondaan
koop was het mogelijk de over
steek aan Roland iets te verplaatsen,
waardoor een betere en veiligere
spoorwegovergang gecreëerd kon
worden tussen Castenray en Tienray.
“De grondeigenaar wil geen mede

het privégebruik moet worden gedaan. Het wordt dus minder aantrekkelijker om de btw van zonnepanelen
terug te vragen.
Er is wel een regeling aangekondigd voor kleine correcties (terugbetalingen van minder dan 500 euro).
In dat geval kan de herziening
achterwege blijven. Met de aanschaf
van zonnepanelen zal je daar echter
al snel overheen gaan.

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

werking verlenen”, zei Anita Emonts.
Een bemiddelingspoging van de
gemeente en de dorpsraad had geen
succes. “Het heeft vooral met emoties
te maken. We hebben als dorpsraad
ons best gedaan, maar we hebben
hier verder niets over te zeggen.”
De spoorwegovergang aan
Roland wordt veel gebruikt door
vracht- en landbouwverkeer.
De dorpsraad van Oirlo vreest dat dit
zwaardere verkeer voortaan de route
over Gunhoekweg en Boddenbroek
door Oirlo gaat nemen.

Verwarde man uit
woning gehaald
Zes agenten drongen op donderdag 2 mei een woning aan de Akelei
binnen om een verwarde man, die dreigde zichzelf wat aan te doen,
tegen te houden. De man werd na de inval afgevoerd in een politiebusje
waarna hij op het politiebureau professionele hulpverlening kreeg.
De politie sloeg rond
15.45 uur alarm voor het inci
dent. Netbeheerder Enexis sloot
uit voorzorg de gastoevoer naar de
woning af. De politie ontruimde ook
de woningen in de directe omge
ving en sloot tijdelijk de straat af.
De agenten probeerden eerst con
tact te krijgen met de man die zich

Oh, zit dat zo!

passing van de KO-regeling. Voor 2020
dient dat verzoek voor 20 november 2019 te zijn ingediend bij de
Belastingdienst. De uitwerking is vergelijkbaar met de huidige Ontheffing
Administratieve Verplichtingen. Er hoeft
geen btw-aangifte meer gedaan
te worden en mag geen btw op de
factuur worden vermeld. Telkens moet
gekozen worden voor minimaal drie
jaar. Indien in het nieuwe systeem
voor toepassing van de KO-regeling
wordt gekozen moet een (gedeeltelijke) terugbetaling plaatsvinden van
de eerder teruggevraagde btw op
investeringen van de vijf jaar daarvoor
(bij onroerende zaken tien jaar).
Voor de aanschaf van zonnepanelen kan ook na 1-1-2020 de btw
nog steeds worden teruggevraagd.
Maar om gedeeltelijke terugbetaling
van de btw te voorkomen moet wel
ten minste vijf jaar btw aangifte van
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Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Gezocht WAO’er die het leuk vindt
om tegen vergoeding mee het
ouderenvervoer vorm te geven.
Rijtijden 8-10 & 16-18 uur info Gasterij
Bergerbaan 06 29 18 46 31.
Te koop gevraagd: Thilot
zaaimachine, 1-rijer en meerrijer.
Bel of app naar 06 27 62 82 20.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

had opgesloten in de woning, maar
viel uiteindelijk rond 17.45 uur de
woning binnen. Volgens buurtbewo
ners ging het om een alleenstaande,
dementerende man die eigen
lijk begeleid zou moeten wonen.
Nadat de verwarde man werd mee
genomen, kon de straat weer wor
den vrijgegeven.

Te koop

VERSE
AARDBEIEN
maandag t/m vrijdag
8.00-12.00 uur
zaterdag
8.00-16.00 uur

Aardbeiautomaat
Elke dag, ook zondag
8.00-22.00 uur

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik

10

jongeren
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15 VRAGEN

aan
Albin Morina

Vrijheid
Afgelopen zondag, 5 mei
was het Bevrijdingsdag.
Door heel Nederland waren
allerlei festiviteiten georganiseerd om de vrijheid te
vieren.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou het liefst kunnen vliegen,
want dan kan ik overal heen vlie
gen binnen no time. Ik zou als ik
kon vliegen gelijk op vakantie gaan
en even genieten van het leven.

Wat is je lievelingsserie?
Mijn lievelingsserie is La Casa De
Papel op Netflix, omdat ik het een
fantastische serie vind. Ik heb het
nu al drie keer gekeken en ik kan
niet wachten totdat seizoen drie
komt.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie
zou je dan kiezen?
Ik zou Spider-Man willen zijn, want
het lijkt me leuk om net zoals hem
mensen te redden en van gebouw

LE

Albin Morina
14
Raayland College
Venray

VER
S

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

KER

V

Gebraden
4 stroganoffburgers
+Gehaktballen
4 gemarineerde
kipfilet
4 HALEN

Samen
€ 8,25
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
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

naar gebouw te slingeren. Wat ik
zou doen als ik hem was is men
sen redden altijd en overal.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Dat ik een slimme en mooie jon
gen ben. Mijn ouders zijn trots dat
ze dat van andere familieleden
horen.
Welke sport zou je doen als je
jouw sport niet deed?
Ik zou basketbal doen, want het is
een geweldige sport en omdat ik
vaak met vrienden doe basketbal
len. En ik heb twee vrienden die
op basketbal zitten en die mij van
alles over de sport leren.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou de basisschool opnieuw wil
len beleven, omdat ik er leuke tij
den aan heb overgehouden.
Welke muziekgenre luister je?
Ik luister hiphop en rapmuziek het
vaakst, omdat het een ‘goeie vibe’
geeft.
Heb je een bijbaantje?
Ik heb op het moment geen
bijbaantje, omdat ik er geen
behoefte aan heb en ik ook geen
bijbaantje wil.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
loyaal ben. Ik zou dus bijvoor
beeld als ik een club steun nooit
voor een andere club zijn. En mijn
slechtste eigenschap is dat ik soms
boos kan worden om kleine din

gen, waarom precies weet ik niet
echt.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik de lach emoji het
meest. Want ik lach heel vaak en
ik stuur de lach emoji ook wan
neer ik niet weet wat ik terug
moet sturen.
Wat doe je meestal in het
weekend?
In het weekend heb ik meestal
wedstrijden van voetbal, maar
wanneer die klaar zijn ga ik altijd
chillen met vrienden of gamen.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou naar Kosovo gaan omdat ik
daar familie heb wonen en ik het
altijd leuk vind om familieleden
weer te zien. Daarnaast is dat het
land waar ik geboren ben.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon, want zonder tele
foon zouden we vandaag de dag
nergens zijn.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat was een groepsfoto met mijn
neven. We hadden er een gemaakt
omdat het een leuke herinnering
is om te hebben.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn hobby is fitnessen. Ik ga
meestal twee of drie keer per
week naar de sportschool en dan
ga ik altijd één of twee uur spor
ten. En meestal doe ik dat met één
van mijn vrienden.

Anno 2019 hoeven we ons
geen zorgen meer te maken om
wat we geloven, wie we liefhebben en hoe we eruit zien. In
ons land leeft immers iedereen
door elkaar. Neem bijvoorbeeld
de religieuzen; christenen,
joden en moslims mogen
allemaal in vrijheid hun geloof
uitdragen. Voor die laatste
groep was afgelopen zondag
éxtra speciaal, zij begonnen
namelijk aan de ramadan.
Natuurlijk vasten niet alle
moslims tijdens deze maand
van inkeer, maar een groot
deel van hen doet dat wel.
Jaarlijks is er ook een aantal
niet-moslims dat voor een of
meer dagen aan de islamitische traditie meedoet. Waar
zij precies naar op zoek zijn is
voor mij een beetje een
raadsel. Bezinning?
Waardering? Discipline?
Het lijken me allemaal zaken
die ook te bereiken zijn met
behulp van andere dingen.
Ik begrijp nooit zo goed
waarom je als niet-moslim
voor een verkorte periode
zou meedoen aan de ramadan, als niet-moslim gaat het
je ook niet dichter bij God
brengen. Vaak wordt gezegd
dat deze mensen dan vasten
uit respect voor de moslims,
maar ook dat vind ik magertjes. Respect, voor zowel
moslims als anderen, kun je
het hele jaar door op vele
manieren tonen, dat hoeft
niet alleen tijdens de ramadan.
Vera
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GEPLUKT Ed Stevens

Het was voor hem een enorme verrassing toen hij uit handen van burgemeester Gilissen vrijdag 26 april een lintje kreeg uitgereikt. Vanwege het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft
gedaan, is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze week wordt de in Leunen woonachtige Ed Stevens (64) geplukt.
Het was voor Ed een normale vrij
dag toen hij in een vergadering bij zijn
werkgever NLW werd weggeroepen,
want er zou iets aan de hand zijn op
de werkvloer. Toen hij daar arriveerde,
bleek er toch iets anders in het ver
schiet te liggen. “Tja, daar stonden
ze dan allemaal: de burgemeester,
wethouders, familie en collega’s. De
burgemeester hield een mooie toe
spraak waarbij hij mijn verbindende

rol benadrukte. Dat vond ik mooi om
te horen”, vertelt Ed. Later die dag was
het feest bij Ed en Betsie in Leunen.
“Mijn dochter en schoonzoon hadden
alles geregeld. ‘s Middags kwamen de
eerste gasten en ‘s avonds laat gingen
de laatste mensen weg. Tussendoor
bracht de harmonie nog een sere
nade. Het was echt een fantastische
dag”, zegt Ed met een glimlach op zijn
gezicht.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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“Ik heb enorm veel felicitaties ont
vangen. De meeste mensen zeggen
dat ik het verdiend heb. Dat maakt
me toch wel trots”, stelt hij. Dat Ed
het lintje niet cadeau heeft gekregen,
blijkt wel uit de lange lijst van vrijwil
ligerswerk die hij op zijn naam heeft
staan. Veel is voor hem begonnen bij
OJC Puree, een jongerencentrum in
Leunen, waar hij voor een groot deel
gevormd is. “Het was de tijd van flo
werpower en van de vredesdemon
straties. We hadden ongeveer 300
vaste gasten en organiseerden acti
viteiten en hadden werkgroepen. We
gingen daar niet alleen maar uit, maar
we bespraken ook maatschappelijke
thema’s”, vertelt hij. Ed was van 1977
tot en met 1978 voorzitter van het
centrum dat in 1980 werd opgeheven.
Ed, die ook zeven jaar voorzit
ter van de WSW-raad (Wet Sociale
Werkvoorzieningsschap) was, werd
geboren in Oostrum en was de vijfde
van in totaal acht kinderen. Vanwege
het werk van zijn vader verhuisde
het gezin net na zijn geboorte naar
Leunen. Later woonde hij zeven jaar in
Venray in een woongroep met andere
leden van het jongerencentrum,
waarna hij in 1983, vlak nadat hij
trouwde, terugkeerde in Leunen.

Vrijwilligerswerk
De Leunenaar is inmiddels bezig
met zijn 46e jaar bij de NLW, een soci
aal werkbedrijf voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ed begon
daar vanwege een beperking aan
zijn ogen, maar is inmiddels doorge
stroomd naar een reguliere functie.
“Ik help en begeleid mensen met hun
werk. Ik ben een mensenmens, dus als

ik de mensen een duwtje in de goede rigens nog altijd bestuurslid van de
richting kan geven, geeft dat veel vol PvdA afdeling in Venray.
doening”, aldus Ed. Naast het ‘gewone
werk’ heeft hij veel vrijwilligerswerk
gedaan bij de NLW. Zo is hij al meer
Veel tijd heeft Ed naast zijn werk
dan twintig jaar lid van de onderne
en vrijwilligerswerk niet over. “Nee,
mingsraad, 25 jaar actief als kaderlid
maar dat is niet erg. Ik zie het vrijwil
van de FNV, is hij voorzitter van de
ligerswerk als hobby en haal er veel
bedrijfsledengroep bij de NLW en was energie uit.” Toch staat hij wel te boek
hij secretaris van de personeelsvereni als een Bourgondiër. “Zeker, ik mag
ging bij de NLW.
graag een pilsje drinken. Bij de acti
Vanaf zijn aanstelling bij het
viteiten in het dorp, onder meer met
bedrijf is Ed regelmatig in de school
carnaval en kermis, ben ik er altijd
banken gekropen. “Ik heb veel cursus bij.” In zijn jeugd heeft hij gevoet
sen en opleidingen mogen volgen.
bald, maar wandelen is nu zijn sport.
De kennis die ik daar heb opgedaan,
Drie keer liep hij de vierdaagse in
heeft me veel geholpen bij andere
Nijmegen uit en twee keer haalde
vrijwilligersactiviteiten”, stelt hij.
hij de finish bij de Kennedymars, een
Onder andere bij de dorpsraad in
wandeltocht van 80 kilometer. Ook in
Leunen, waar hij van 2006 tot 2014
Oostenrijk is hij met zijn vrouw Betsie
secretaris was. “We hebben daar veel
regelmatig te vinden. “Ja, dat is ons
gedaan, op een bepaald moment
vakantieland. Daar kunnen we schit
waren er wel tien werkgroepen”, ver
terende tochten maken”, aldus Ed.
telt hij. Ed was onder meer betrokken
Aan het einde van het gesprek komt
bij de Werkgroep Wandelpaden en
Ed nog even terug op het lintje. “Het
was een van de initiatiefnemers van
is leuk dat ik nu in het zonnetje heb
Stichting Samen in Leunen.
gestaan, maar zonder al die andere
“Samen is bij mij echt het kern
vrijwilligers had ik niks voor elkaar
woord. Zeker met betrekking tot
gekregen.”
vrijwilligerswerk vind ik het cruciaal
iedereen erbij te betrekken. Het moet
écht iets van ons samen zijn”, vertelt
Ed. “Verder streef ik er altijd na om
TUHMAN
mensen vertrouwen en verantwoor
DAKBEDEKKINGEN
delijkheden te geven en met goede
Voor al uw dakwerkzaamheden
plannen draagvlak te creëren”, stelt
Ed. De Leunenaar is ook politiek actief
geweest. “Ik ben een echte sociaaldemocraat en vind het belangrijk om
T 0478 533702 • M 06 54366249
Voor
al uw
dakwerkzaamheden
mijn stem
te laten
horen”,
stelt Ed. In
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
2014 kwam hij bijna in de raad, maar
T 0478 533702 • M 06 54366249
de partij ging van vier naar één zetel
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
waardoor hij het niet redde. Ed is ove
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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.

Draagvlak zonnepark komt niet aanwaaien
De gemeente Venray wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat klinkt abstract,
maar als je in kaart hebt hoeveel energie je wil en kan besparen, kan je
precies uitrekenen hoeveel energie er moet worden verduurzaamd en wat
daarvoor nodig is. Een aantal hectare zonnepanelen bijvoorbeeld.
VVD Venray is zich bewust van
de noodzaak tot flinke stappen op
het gebied van energietransitie. We
staan aan het begin van een zoek
tocht naar de juiste mix van verschil
lende bestaande en toekomstige
energiebronnen. We moeten niet
smijten met belastinggeld, maar

bedrijven en mensen prikkelen om te
besparen en/of te verduurzamen. De
gemeente heeft daarbij de verant
woordelijkheid om de juiste kaders te
scheppen voor maatschappelijk aan
vaardbare oplossingen.
Aan het ‘vol leggen’ van daken
met zonnepanelen kleven dan min

der bezwaren dan aan grootschalige
zonneparken op kostbare landbouw
grond tegen woonkernen aan. Het eer
ste moet dus absoluut onze voorkeur
hebben. Maar met panelen op daken
alleen komen we er niet.
Maak je echter ingrijpende plan
nen, betrek dan vanaf de start de
omwonenden. Indien de gemeente al
verder is in het proces van de besluit
vorming vóórdat omwonenden zijn
gekend en een echte kans hebben
gehad om mee te denken, veroorzaak

je onrust en wordt de kans op draag
vlak verkleind. Zonneparken of wind
molens, supermarkten, stadsparken of
grootschalige huisvesting van seizoen
arbeiders. Het zijn radicale verande
ringen voor omwonenden. Betrek ze
dus op tijd. Het zal niet mogelijk zijn
om altijd iedereen z’n zin te geven,
maar wel helpen om eigenaarschap
te creëren en een zo goed mogelijke
oplossing voor Venray te vinden.
Wim De Schryver,
VVD Venray

Het Duitse Kerkhof
De komende tijd staat de Duitse Militaire Begraafplaats op de raadsagenda, in de volksmond bekend als het ‘Duitse Kerkhof die qua oppervlakte de grootste Duitse oorlogsbegraafplaats in de wereld is. Naast de
begraafplaats zal een nieuw educatief paviljoen en een logeerunit
worden opgericht.
Dit vanwege de vernieuwde edu
catieve en toeristische taakstelling.
Het bestaande en verouderde ont
vangstgebouw worden vervangen
door een nieuwe ontvangstruimte
met daarin ruimte voor educatie- en

informatiedoeleinden. Ik kan me nog
goed herinneren, dat ik voor de eerste
keer ging kijken. Ik vergeleek het met
het voor de eerste keer naar zee gaan:
tot aan de horizon zag ik kruizen.
Ik liep door, achter de horizon zag ik

nog meer kruizen. Later heb ik meer
dere malen een rondleiding mogen
krijgen. Achter ieder kruis schuilt een
verhaal. In totaal zijn er dus bijna
32.000 unieke oorlogsverhalen. Van de
onschuldige pasgeboren baby’s tot aan
de oorlogsmisdadigers. Ik besef me
dat we van geluk mogen spreken dat
we hier in een periode van vrede zijn
opgegroeid. Lang niet iedereen op de
wereld heeft dit geluk. Het is daarom
belangrijk dat mensen eraan herinnerd

worden dat dit niet altijd vanzelfspre
kend is. Het nieuwe educatief cen
trum zal hieraan bijdragen. Ikzelf ging
hier ongeveer tien jaar geleden voor
de eerste keer heen. Relatief laat, als
‘local’ ga je niet snel naar de bekende
plekken in je gemeente. Ik raad ieder
een in Venray aan om ook op deze
indrukwekkende plek te gaan kijken
om je te bezinnen.
Bram Jeurissen,
Gemeenteraadslid CDA Venray

Verdrag van de Verenigde Naties voor gehandicapten
Veel mensen met een beperking of chronische ziekte lopen tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom
heeft de Verenigde Naties in december 2006 dit Verdrag vastgelegd.
Nederland heeft dit in juli 2016
geratificeerd. Het heeft dus kracht
van wet. Sterker: bestaande regels
moeten worden aangepast. Rechten
voor gehandicapten en chronische
zieken worden omschreven en gega
randeerd. Iedereen moet mee kun
nen doen met wonen, werken, leven
zoals ieder ander. Kortom: een inclu
sieve gemeente.

Gemeenten hebben de wet
telijke opdracht om periodiek een
lokale ‘inclusie agenda’ te maken:
een plan voor zo’n inclusieve samen
leving. Zijn er verordeningen waar
mensen worden buitengesloten van
de mogelijkheid om gelijk te parti
ciperen? Het uitgangspunt is: ‘Niets
over ons, zonder ons’. De gemeente
moet maatregelen treffen die het

meedoen van mensen met een
handicap mogelijk maken en ach
terstanden opheffen. Diezelfde ver
plichting is toegevoegd aan Jeugdwet,
Wmo en Participatiewet. Ook moet
de gemeente actief stimuleren dat
organisaties, bedrijven en burgers de
rechten van het Verdrag naleven. Nog
dagelijks vinden in de praktijk han
delingen plaats die (ook) volgens de
grondwet en het Verdrag niet zouden
mogen.
Een inclusieve gemeente is een
plaats waar iedereen kan meedoen,

los van leeftijd, culturele achter
grond, gender, inkomen, talenten of
beperkingen. Meedoen op school, de
arbeidsmarkt, clubs en verenigingen,
of in de buurt. Verschillen zijn moge
lijkheden in plaats van problemen
waar een oplossing voor moet worden
gezocht. Iedereen is immers anders.
Doordat kinderen vanaf het begin met
elkaar opgroeien leren zij al jong met
verschillen omgaan.
De collegae van de VVD heb
ben hierover vragen gesteld aan
ons College. Laten we hopen, dat de

Kusjes voor onze mama’s!

Nieuwe locatie:
Horst Industriestraat 15
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Plastisch chirurg:
Ooglidcorrecties

Alstroemeria

In 19 cm pot, vol knop

Nu:

€ 8,99

Bel of app: 06 20 41 45 01

Hortensia
‘Endless Summer’

Kusn
va

Maurice

Patiogerbera XL

Grootbloemige gerbera; super!

Nu:

€ 11,50

verbijsterende blamage van het
antwoord: “we doen al genoeg,
we moeten het alleen wat harder
roepen“, snel wordt ingetrokken.
Gaat een communicatiemedewerker
een lege huls aan circa 20 procent
van onze inwoners verkopen? Het is
stuitend en beschamend. Ga bij
voorbeeld als slechtziende naar het
voetgangersgebied in het centrum,
daar wordt je als ‘onbeperkt’ mens al
ongestraft van je sokken gereden.
Jack Gardeniers,
commissielid VENRAY Lokaal

Vol knop, in 9 kleuren!
€ 22,95/st.

€ 17,95

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · T. 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 17

Er gaat te veel geld naar de renovatie van de Notre-Dame
Een grote brand verwoestte een deel van de kathedraal Notre-Dame in
Parijs. Donateurs zegden bijna 800 miljoen toe voor de renovatie. Terwijl mil
jardairs strooien met geld voor de heropbouw van de kathedraal, vragen veel
mensen zich af wanneer er geld wordt gedoneerd aan de armen. De stelling
luidde: Er gaat te veel geld naar de renovatie van de Notre-Dame.
66 procent van de stemmers lieten weten dat ze het eens te zijn met de
stelling. In Frankrijk demonstreren de gele hesjes tegen de Franse regering,
omdat ze moeite hebben om rond te komen. Voorstanders van de stelling vin
den het belangrijker om mensen in nood te helpen dan geld te steken in de
heropbouw van een kathedraal. Daarnaast zien voorstanders van de stelling
liever geen geld naar de kerk gaan, vanwege de misbruikschandalen.
Mieke Reijnders reageerde op Facebook dat ze het treurig vindt dat er
zoveel armoede bestaat in de wereld. “Maar eenieder mag zelf bepalen wat
hij met z’n geld doet. Dit wil niet zeggen dat ik het de armen misgun.”

34 procent van de respondenten stemde tegen de stelling. Ans van den
Bogart, die een reactie achterliet op Facebook, laat weten dat door door de
donaties ook geïnvesteerd wordt in de toeristenbranche. “Het is ook inves
teren in arbeid, bouwbedrijven, leveranciers, restaurants, café’s, hotels en
uiteraard ook de bijbehorende arbeidsplaatsen. En met de huidige werkeloos
heid is dit iets wat hard nodig is. Het is weliswaar ook triest omdat dit geld
ook naar armere landen had gekund, ware het niet dat er in de loop der jaren
al veelvouden van miljarden daar naar toe zijn gegaan. En zie het resultaat:
nog steeds een beerput van ellende. Met de renovatie van de Notre-Dame is
er straks weer volop inkomen om weer geld te kunnen genereren en kan dat
alsnog naar armere partijen worden gezonden.” Martijn Op Het Broek geeft
Ans van den Bogart gelijk. “Hoeveel miljarden zijn er al naar Afrika gegaan?
En met welk resultaat? Armoede is niet op te lossen door er geld in te pom
pen, maar dooreen stuk mentaliteit”, reageert hij op Facebook.

Geloofwaardigheid raadslid
Van den Akker in geding
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Erica Irene van den Akker maakte dinsdag 7 mei bekend dat ze als raadslid
overstapt van ProVenray naar Samenwerking Venray. Van den Akker is het niet
eens met de politieke koers en de organisatiestructuur van ProVenray. Omdat ze
een jaar geleden uit de SP stapte en verder ging onder de vlag van ProVenray,
is ze binnen een jaar tijd actief voor drie politieke partijen. Daarom luidt de stel
ling: Geloofwaardigheid raadslid Van den Akker in geding
Van den Akker stelt in haar verklaring dat ze het niet eens is met de poli
tieke koers van ProVenray. Tegenstanders van de stelling kunnen daarom beto
gen dat ze daadkrachtig optreedt door niet alleen te melden dat ze het niet
eens is met haar partij, maar ook daadwerkelijk actie onderneemt. Verder laat
ze zien dat ze pal staat voor haar eigen ideeën en en zich niet laat leiden door
visies van een partij waarmee ze het niet eens is. Tegenstanders van de stelling

kunnen daarom stellen ze weten waarop ze stemmen omdat ze niet afwijkt van
haar ideeën.
Aan de andere kant kan gezegd worden dat actief zijn voor die partijen in
zo’n korte periode duidt op wisselende opvattingen wat onduidelijkheid kan
creëren bij mensen. Zeker omdat tussen Samenwerking Venray en ProVenray
politieke verschillen bestaan. Daarnaast stemmen mensen niet alleen op een
persoon bij verkiezingen, maar ook op een partij. De stemmen die ze heeft
gekregen om in de gemeenteraad te komen zijn verkregen door haar positie op
de SP-lijst. Voorstanders van de stelling zullen daarom van mening zijn dat het
onbetrouwbaar is wanneer een stem op de SP uitgebracht wordt uiteindelijk
een zetel voor Samenwerking Venray op kan leveren. De geloofwaardigheid van
Van den Akker kan daarom in het geding komen. Wat vindt u?

Cleopatra, Passie voor Lingerie is in de regio Noord-Limburg en daarbuiten al 28 jaar
een begrip op het gebied van lingerie, nacht- en badmode. Kwaliteit, professionaliteit
en klantgerichtheid kenmerken onze winkel; deze aspecten staan bij ons hoog in het
vaandel. Merken als Marie Jo, Prima Donna, Chantelle, Tommy Hilfinger maken deel
uit van ons uitgebreid assortiment. Wij adviseren vrouwen in alle leeftijden, in alle
maten en vormen op het gebied van lingerie, nacht- en badmode. Ook voor mannen
hebben wij een ruime keuze in onderkleding, nacht- en badmode.

Wij
zoeken
jou!

Wij zoeken jou!

Wij bieden jou:

Een enthousiaste, toegewijde en ervaren
verkoopster, die kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid hoog in het
vaandel heeft staan. Die met ons, onze
passie verder vorm wil geven. Iemand die
oprechte interesse heeft in onze klanten,
die goed kan luisteren naar de wensen
van onze klanten en deze kan vertalen
naar een persoonlijk en perfect stylingadvies. Jij hebt ervaring in advisering en
verkoop van mode en een vriendelijke
uitstraling. Je bent een teamplayer die
ook zelfstandig kan werken met een
eerlijke en open houding en ambitie
heeft om zich verder te ontwikkelen.
Je kunt snel schakelen, bent creatief en
neemt graag initiatief, je bent accuraat en
hebt geen 9-tot-5-mentaliteit. Je hebt een
opleidingsniveau op minimaal mbo.

Een heel afwisselende, boeiende en uitdagende baan waarin je deel gaat uitmaken
van een gedreven en trots team.
Jouw werkomgeving is een prachtige winkel
in het centrum van Horst.
Een heel diverse klantengroep aan wie jij
jouw persoonlijke aandacht kunt en mag
geven. En dat in een dienstverband van
16 tot 24 uur per week met bijbehorende,
branchegerelateerde salariëring.

Is jouw
belangstelling gewekt?
Stuur dan je motivatiebrief met CV en
recente foto naar info@cleopatralingerie.nl
of Kerkstraat 20a, 5961 GD Horst.

Door
gedraaid
Presentator Matthijs vertrekt misschien naar de commerciële omroep als hij
binnenkort rond moet komen
van iets minder dan twee ton
per jaar. Schandalig! Een paar
jaar terug verdiende hij nog
een half miljoen en nu terug
naar bijstandsniveau!
De publieke omroep is mij
veel waard. Er wordt vaak
gezeurd dat de NPO niet onpartij
dig genoeg is. Dan is het een
links bolwerk en dan krijgt de
boze burger weer te veel spreek
ruimte. Hoe dan ook, ik vind dat
er ook een omroep moet zijn die
in handen is van de staat en dat
niet alle media gecontroleerd
worden door ondernemers. Er is
al genoeg geprivatiseerd.
Maar uiteindelijk betalen we
allemaal die omroep zelf. Er moet
goed nagedacht worden over hoe
het geld besteed wordt. De laat
ste maanden valt me op dat
grote namen vertrekken naar de
zenders die verder liggen dan
kanaal drie. Jammer, het grote
geld lonkt bij Endemol.
In beginsel lijken het alle
maal idealisten die vanuit een
bepaalde visie bij een omroep
gaan werken. Ten tijde van de
verzuiling leek het er op alsof
programmamakers bewust kozen
voor een bepaalde omroep.
In mijn herinnering was Jack
Spijkerman één van de eerste die
alle principes ‘opzij flikkerde’ en
koos voor het geld. Of dat uitein
delijk zijn carrière ten goede is
gekomen, vraag ik me af. Daarna
volgden er snel meer. Niet alleen
op televisie, ook op de radio
vertrokken deejays naar commer
ciële stations.
Van Nieuwkerk krijgt voor het
oplezen van een autocue
momenteel ruim drie ton per jaar
bijgeschreven. Laat hem lekker
vertrekken als hij bij De Mol daar
meer voor krijgt. De Wereld
Draait Toch Wel Door.
Willy

Kerkstraat 20a • Horst • 077 398 72 50
www.cleopatralingerie.nl
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Walking Football
in Merselo
Op sportpark De Vloet was vrijdag 3 mei voor het eerst een wedstrijd Walking Football te zien. DE MAS, De Merselose Alde Sterren,
namen het om 19.00 uur op tegen Wittenhorst.
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Rol huisarts

Alzheimer Café Venray
weer geopend
Het Alzheimer Café Venray is maandag 13 mei weer geopend. Het thema van de bijeenkomst deze avond is
de rol van de huisarts bij dementie. Huisarts Mirjam van Berkom is de gastspreker.
“De huisarts is de eerste
persoon waarmee je te maken
krijgt als er een vermoeden is van
dementie. Wat kan de huisarts
nog meer betekenen voor iemand
nadat de diagnose gesteld is? Dat
is de vraag die centraal staat”,
aldus de organisatie. Alzheimer
Café Venray is een maandelijkse

informele bijeenkomst waar
mensen met dementie,
familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en te leren over dementie
en daarbij behorende thema’s.
Het Alzheimer Café Venray vindt

op maandag 13 mei plaats in
De Kemphaan in Venray. Inloop
is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het
programma start om 19.30 uur
waarna de avond uiterlijk om
21.30 uur wordt afgesloten.
Voor meer informatie neem
contact op met Joke Halmans via
06 53 73 05 15

Geklommen naar 8e plaats

Ysselsteyn knokt naar zege
Ysselsteyn pakte drie belangrijke punten in de thuiswedstrijd tegen Helmondia op zondag 5 mei in de derde
klasse C. Door de 2-1 winst klommen de Ysselsteyners naar de achtste plaats, maar de verschillen zijn uiterst
klein in de onderste helft van de ranglijst. Ysselsteyn heeft, met nog drie duels voor de boeg, een marge van
drie punten ten opzichte van de twee onderste plaatsen.

Deze mannen van Wittenhorst,
met allen een rijk verleden in het
voetbal, waren een maatje te groot
voor de geel/zwarten. Met 6-9
mochten de Merslose Alde Sterren
hun handen dicht knijpen. Toch
kreeg het team complimenten voor
het spel, terwijl de groep pas een tijd
geleden ontstond.
“Daar waren we toch een
beetje trots op. Het was een leuke
pot tegen een erg sportieve ploeg.

Daarnaast hebben zich ook weer
nieuwe spelers aangemeld na het
zien van deze manier van sporten
voor 55 plussers.”
Walking Football is een sport
die geschikt is voor 55-plussers.
Het spel wordt gespeeld door zowel
dames als heren, waarbij niet
gerend mag worden. Daarnaast
mogen er geen hoge ballen
gespeeld worden en is lichamelijk
contact niet toegestaan.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Geijsteren € 9,38
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

Ronnie Bovee (rechts) van Ysselsteyn
op weg naar het Helmondse doel
Opgelucht en uitgelaten
begroetten de Ysselsteynse voet
ballers het allerlaatste fluitsignaal
van arbiter De Bruijn uit Panningen
die een lastige kluif had aan het
pittige duel. Na enkele keren in de
slotfase een tegentreffer te moeten
incasseren, zat het nu eens mee.
In de voorlaatste minuut bezorgde
routinier Gijs Dinghs zijn ploeg de
volle buit. “Eindelijk zijn we eens
beloond voor onze inzet en ons
spel”, zei trainer Ruud Jenneskens.
“We hebben vandaag een heel
belangrijke stap gezet naar directe
handhaving. De druk ligt nu bij de
vijf clubs die onder ons staan.”

‘Moeite met
scoren’
Nummer drie Helmondia kwam
al vroeg op voorsprong door een
rake kopbal van Kadir Budaklier,
0-1. “Daarna namen we het duel
over”, zag trainer Jenneskens.
“Op kampioen NWC na hoeven

we in deze klasse voor niemand
onder te doen. Alleen hebben we
moeite met scoren. We hebben
vandaag weer veel kansen gehad.”
Veelzeggend is dat Mike Arts, Gijs
Dinghs en Paul Jeurissen gezamen
lijk clubtopscorer zijn met ieder vijf
treffers. De voormalige topschut
ter Dennis Teunissen blijft steken
op vier goals, maar hij vervulde
wel een cruciale rol in de winst op
Helmondia.
Het overwicht van de thuisclub,
met Ronnie Bovee in plaats van
de geschorste Stan Bouten, werd
voor de pauze niet beloond. Dennis
Teunissen zag zijn vrije trap op de
lat uiteen spatten. Aan de over
zijde greep doelman Mark Swinkels
tweemaal goed in om een gro
tere achterstand te voorkomen.
Na de pauze voerde het gedreven
Ysselsteyn de druk steeds meer
op. De gelijkmaker viel in de 63e
minuut na een verre uitgooi van
Dennis Teunissen. De eerste doel
poging strandde nog maar in de

rebound schoot aanvoerder Paul
Jeurissen raak, 1-1. Het spel golfde
op en neer met dreigende situaties
voor beide doelen. Arbiter De Bruijn
stuurde zijn veelvuldig vlag
gende Helmondse assistent weg.
De sfeer werd er niet vriendelijker
op. Ysselsteyn wilde meer en bleef
maar komen.

‘Spelen om
te winnen’
“We spelen om te winnen, niet
om een puntje te sprokkelen”, ver
klaarde Ruud Jenneskens. Een kwar
tier voor tijd kreeg Paul Jeurissen
plotseling een vrije schietkans maar
hij mikte over de lat. De zojuist
ingevallen Sander Spreeuwenberg
verscheen in riante positie, maar
hij stuitte op de Helmondse sluit
post. Een minuut later viel toch de
beslissing. Gijs Dinghs, een kwartier
na rust ingevallen voor Mike Arts,
rondde een voorzet van Dennis
Teunissen keurig af, 2-1
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Rooyse sporter: Maureen Drabbels

‘Ik wil met Oranje-Wit
naar de topklasse’
In de serie ‘Rooyse sporter’ brengt HALLO Venray een bezoek aan sporters in de gemeente Venray en
vraagt hen naar hun drijfveren, ambities en motivaties. Deze week de 23-jarige korfbalster Maureen
Drabbels uit Heide. Zij is al vanaf haar zesde actief bij Oranje Wit en is dit jaar genomineerd voor beste speelster van de hoofdklasse.

verenigingen 15
Natuurbelevingstuin

Fietscrosswedstrijd
Landweert
Wijkvereniging Landweert organiseert op 18 mei voor de derde
keer een fietscrosswedstrijd voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Tijdens deze middag strijden kinderen in verschillende leeftijdscategorieën tussen 13.00 en 17.00 uur tegen elkaar op de crossbaan van de
Natuurbelevingstuin, gelegen langs de A73.
De winnaar van de fiets
crosswedstrijd wint een prijs. Verder
vinden tijdens de middag allerlei
demonstraties en activiteiten plaats.
Voor de aanwezigen is er snoep,
chips, drank en een springkussen.
Dit jaar zamelt de wijkvereniging

Landweert door middel van het bak
ken van broodjes hamburger geld in.
De opbrengst komt ten goede aan het
goede doel ride4kids, een organisatie
die geld inzamelt voor onderzoek naar
behandelingsmogelijkheden van ener
giestofwisselingsziektes.

Voor ons bedrijf Driessen Blueberries BV
in Melderslo zoeken wij een:

Huisvestingsmedewerker

m/v

De medewerker gaat een uitdaging niet uit de weg
en is een echte aanpakker. Het is een veelzijdige functie
met werkzaamheden op het gebied van huisvesting,
beheer en onderhoud.

Maureen (links) in actie
In huize Drabbels is het alle
maal korfbal dat de klok slaat. Dat
wordt meteen duidelijk wanneer je
arriveert bij het ouderlijk huis van
Maureen in Heide. De korf die bui
ten staat, is niet te missen. “Daar
heb ik vroeger met mijn zussen
veel geoefend”, vertelt Maureen.
Sinds haar zesde is ze al actief bij
korfbalvereniging Oranje-Wit. “Ik
heb daar veel tijd doorgebracht.
Mijn zussen Aniek (26) en Dionne
(25) speelden er ook, dus ik ging
ook vaak naar hen kijken”, zegt
Maureen. De drie zussen spelen
nu samen in het eerste team. Het
‘korfbalvirus’ lijkt er met de paple
pel in gegoten te zijn. Moeder José
speelde ook jarenlang in het eerste
team van Oranje-Wit en is daar
nu assistent-coach. “Alleen mijn
vader korfbalt niet. Hij voetbalt,
samen met mijn vriend en die van
mijn zussen, in het vijfde team van
Leunen”, lacht ze.

Zeventien jaar
Oranje-Wit
Maureen, die in Nijmegen
Pedagogiek studeerde en werkt als
JobCoach bij Forta4u, is inmiddels
aanvoerster van het eerste team.
Al zeventien jaar is ze actief bij de
korfbalvereniging. Ze ziet zichzelf
niet vertrekken naar een andere
vereniging. “Nee, ik heb veel te
danken aan deze vereniging en
heb het er ook super naar mijn
zin. We zijn inmiddels ook echt
een vriendenteam geworden, dus
dan maak je die stap ook niet zo

snel. Als ik ooit weg zou gaan, dan
moet dat echt naar een club zijn
die hoog speelt in de topklasse”,
stelt ze.
Over haar doelstellingen is ze
helder. “Ik wil met Oranje-Wit pro
moveren naar de topklasse”, zo laat
Maureen niks aan duidelijkheid te
wensen over. “Ik ben fanatiek. Als
ik een doel heb, dan ga ik er vol
voor”, stelt ze. Dit jaar was ze met
haar team dichtbij. In het drieluik
om promotie naar de topklasse
ging het in de laatste wedstrijd
tegen Prinses Irene uit Nistelrode
mis. “Ik ben wel enorm trots op het
halen van de promotiewedstrijden
(voor het eerst in de geschiedenis
van de vereniging) en hoe we ze
gespeeld hebben. Het was extra
speciaal, omdat er veel publiek
was”, vertelt Maureen. Toch was
de teleurstelling over het mislopen
van de promotie groot. “Ja, zeker
als je terugkijkt op de wedstrijden.
De eerste wedstrijd wonnen we
ruim, maar in de tweede wedstrijd
hadden we echt pech. Zelfs de
tegenstander beaamde dat ze goed
waren weggekomen. De laatste
wedstrijd waren zij gewoon ster
ker”, aldus Maureen.

Kampioenschap
Naast dat ze trots terugkijkt op
de promotiewedstrijden, blikt ze
met plezier terug op verschillende
kampioenschappen die ze eerder
heeft binnen gehaald. “Het spe
len in het nationaal damesteam
onder 18 jaar was ook erg leuk. Ik
heb er maar één jaar in gespeeld,

maar heb er veel geleerd”, stelt
Maureen. Een mindere periode
kende ze in het seizoen 2016/2017.
“Het draaide niet zoals we wilden,
waardoor we degradeerden. Maar
dat hebben we meteen goedge
maakt, omdat we binnen een jaar
terug promoveerden en nu dus
bijna ineens doorgestoten zijn naar
de topklasse”, vertelt ze.

Aanvoerster
Maureen omschrijft zichzelf
als een speelster die zich het lief
ste bezighoudt met de aanval en
sterk is in het scoren van afstand.
Sinds dit jaar is ze aanvoerster van
de ploeg. “Dat is goed voor mij.
Voorheen had ik wel eens twee
tegenstanders. Ik zeurde te veel
tegen de scheidsrechter en tegen
mezelf. Als aanvoerster voel ik me
verantwoordelijker. Daardoor blijf
ik positiever en doe ik er alles aan
om het team op een goede manier
mee te nemen. Ik speel daardoor
zelf ook beter”, zegt ze.
Het seizoen kan op een spe
ciale manier eindigen dit jaar.
Maureen is een van de drie geno
mineerden voor de titel beste
korfbalster van de hoofdklasse
waarvan de uitreiking op vrij
dag 10 mei in Erp plaatsvindt. Als
team zijn ze ook genomineerd voor
beste ploeg van de hoofdklasse.
“Ik zie het als een groot compli
ment dat we als team zijn genomi
neerd en natuurlijk ook dat ik een
persoonlijke nominatie heb gekre
gen. Het zou leuk zijn als ik de titel
mee naar huis mag nemen.”

De functievervuller is verantwoordelijk voor het
zelfstandig verrichten van (preventieve) onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden aan installaties en gebouwen.
Daarnaast signaleert, meldt en verhelpt de functievervuller
storingen en voert per dag meerdere controles uit (hygiëne,
alarm en waterplan). Verdere werkzaamheden zijn onder
andere het onderhouden van de groenvoorziening en enkele
schoonmaakwerkzaamheden.
De werkzaamheden vinden plaats op verschillende
huisvestigingslocaties van arbeidsmigranten in en rondom
Melderslo. De functievervuller heeft geregeld contact met
de arbeidsmigranten om zo een bijdrage te leveren aan hun
wooncomfort.
Wij vragen:
· een enthousiaste kandidaat die zelfstandig kan werken
met een oplossend vermogen;
• no-nonsense mentaliteit;
• technisch inzicht;
• goede sociale vaardigheden;
• computervaardigheden;
• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• bezit van rijbewijs B (BE is een pre).
Wij bieden:
bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een parttime dienstverband (20 uur per week, in de
toekomst is uitbreiding van uren mogelijk). Aanvangssalaris
is conform de CAO voor de Open Teelten.
Reageren
Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per e-mail sturen
naar marcel@driessenblueberries.nl, ter attentie van
Marcel Driessen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray

Presentatie Christel de Laat

Alex Lamers nieuwe
schutterskoning

Druk nieuw seizoen
Schouwburg Venray

De Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray organiseerde op zondag 5 mei 2019 het koningsvogelschieten. In een mooie strijd ging de titel van jeugdschutterskoning naar Silke Krijnen, werd Wesley Hendriks koning
van Ere en schoot Alex Lamers zich tot schutterskoning.

De dag begon met het afha
len van het oude koningspaar, Alex
Lamers en Romy Litjens om daarna
samen de Eucharistie te vieren in de
Sint Petrus Banden Kerk. In de middag
begon de strijd op de schuttersweide.
In het bijzijn van Deken Smeets, bur

gemeester Hans Gilissen, wethou
der Anne Thielen, de beschermheer
Frank Nelissen en het publiek werd
de koning van Ere en het koningspaar
bedankt voor de bewezen diensten.
Na de officiële verplichtingen begon
de strijd.

Schutterskoning Alex Lamers
volgt zijn zoon, Jarno Lamers op
als schutterskoning. Hij zal dit jaar,
samen met zijn schutterskoningin
en echtgenote, Woutera LamersFlinsenberg het koningspaar vormen
van de schutterij.

‘Best of Proms’

er in het nieuwe seizoen verschil
lende nieuwe initiatieven geïntrodu
ceerd. Deze initiatieven introduceert
Schouwburg Venray ook tijdens de
presentatieavond op maandag 13 mei.
Het nieuwe seizoen draagt het motto
‘Meer dan ooit…’. Meer informatie
over deze avond en tickets zijn de ver
krijgen via schouwburgvenray.nl
(Foto: Rijk in beeld)

Studenten van de Kunstacademie van Maastricht houden op zaterdag 25 en zondag 26 mei van 10.00 tot en met 18.00 uur een expositie
met als thema ‘naakt’. Vanaf maandag 13 mei tot en met zondag 26
mei werken de studenten in het oude Primerapand aan de Schoolstraat
in Venray aan het kunstwerk.

Concordia Wanssum maakt zich op voor de vijfde editie van de promsconcerten. Deze worden dit jaar gehouden op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni 2019 met als thema ‘Best of Proms’. De avonden starten om 20.00 uur.
een gevarieerd programma samenge
steld. “Diverse muziekstijlen komen
voorbij, variërend van pop en rock tot
bekende meezingnummers. Net als de
vorige keren zorgen fanfare, drum

De Laat kondigt deze avond zes
live-previews aan, dit zijn er twee
meer dan andere jaren. De opening
van de presentatieavond verzorgt
lokale dansschool Dizzy Dance.
Schouwburg Venray meldt dat
seizoen 2019|2020 het volste pro
gramma heeft sinds jaren. Er staan
meer dan 130 voorstellingen in het
Venrayse theater. Daarnaast worden

Naakt-Expositie

Vijfde editie proms
concerten Wanssum
Het publiek heeft invloed gehad
op de invulling van de avond. In
december konden mensen stemmen
op de nummers die in de vorige edi
ties gespeeld zijn. Uit die stemming is

Schouwburg Venray kondigt binnenkort haar nieuwe theaterprogramma aan. Dit programma wordt bekend gemaakt op maandag
13 mei op de jaarlijkse presentatieavond door de Brabantse cabaretière
Christel de Laat.

bad en majorettes, aangevuld met
enthousiaste zangers en zangeressen
voor een spectaculaire show”, aldus de
organisatie. Kijk voor meer informatie
op www.musicwanssum.nl

Beter lopen
begint bij

Mick Janssen (student aan de
Kunstacademie Maastricht) licht toe:
“De bedoeling is om met een aantal
kunstenaars en kunstenaars in oplei
ding twee weken in de Schoolstraat
te gaan werken. We zullen werk
gaan maken dat specifiek voor de
ruimte is bedoeld. Zo krijgt de omge
ving ook een rol binnen de kunst
werken en zullen er hopelijk mooie
dingen ontstaan”, aldus Janssen.
Voor het project is er een selec

tie gemaakt van kunstenaars die
werken in verschillende disciplines.
Schilderen, beeldhouwen, fotogra
fie, (video)installatie: alle disciplines
komen aan bod deze twee weken.
Bij dit project is gekozen om op voor
hand nog niet veel keuzes te maken.
Het wordt een dynamisch groepswerk
waarbij wel het thema (naakt) vast
staat. Janssen vult aan: “Dit thema
kan door de kunstenaars worden
opgevat in de meest brede zin.”

Het Nationale
Molenweekend
Molen Nooit Gedacht in Merselo is zaterdag 11 mei en zondag 12
mei geopend tijdens het nationale molenweekend. Bezoekers krijgen
de mogelijkheid om de molenaar te ontmoeten.
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Elk jaar staat het tweede week
end van mei in het teken van molens.
Honderden wind- en watermolens
zijn tijdens dit weekend geopend.
De molen in Merselo opent op beide
dagen haar deuren van 11.00 uur
tot 17.00 uur. De molenaars vertel
len tijdens deze dagen over de rijke
geschiedenis van de molen en over
de werking ervan. Speciaal voor kin

deren is het leerzaam om te zien hoe
het graan tot meel gemalen wordt en
vervolgens hoe er brood van gebak
ken wordt. Voor de kinderen is er ook
nog een kleine attentie ter herinne
ring aan het bezoek aan de molen.
Het nationale molenweekend
is voor iedereen toegankelijk. Kijk
voor meer informatie op de website
www.molenmerselo.nl
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Kermisconcert in Oirlo
Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo opent de dorpskermis in Oirlo middels een kermisconcert op zaterdag
11 mei. Het concert begint om 16.00 uur en vindt plaats op het dorpsplein van Oirlo.
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Literair Café Venray
met Koen Peeters
De Vlaamse schrijver Koen Peeters is donderdagavond 16 mei de
laatste gast op de schrijversbijeenkomst van Literair Café Venray in het
seizoen 2018-2019 in het Theehuis van het Odapark.

Tijdens het kermisconcert brengt
de fanfare van muziekvereniging Ons
Genoegen Oirlo in samenwerking met
Fanfare Dorpsklank Castenray een
aantal muziekwerken ten gehore. De
fanfares staan tijdens het kermisconcert
onder leiding van Johan Smeulders, diri
gent van fanfare Ons Genoegen Oirlo.
Jeugdslagwerkgroep Hard-Slag! onder
leiding van Bart Jeuken speelt ook een
aantal nummers. Leerlingen van basis

school Eigenwijs die hebben deelge
nomen aan het project Muziketiers
versterken een aantal keren de fanfares
en de jeugdslagwerkgroep tijdens het
concert. Het project Muziketiers startte
in februari met als doel om kinderen te
enthousiasmeren zelf muziek te maken.
De vier muziekdocenten Maarten Rijs,
Geert Nellen, Jop Janssen en Geert
Jacobs gaven elk een demonstratieles
over hun eigen vakgebied. Vervolgens

konden kinderen zich inschrijven bij één
van de docenten om vier proeflessen
te volgen. In het najaar van 2019 zal de
fanfare Ons Genoegen deelnemen aan
het bondsconcours in Roermond en zal
hier uitkomen in de tweede divisie. Ter
voorbereiding op het bondsconcours zal
de fanfare op 16 juni deelnemen aan
het Peeltoernooi in Meijel. De vereni
ging nodigt iedereen uit om te komen
luisteren naar haar concerten.

Popronde naar Venray
De Popronde doet op zondag 3 november voor het vierde jaar Venray aan. De line-up wordt uiterlijk vijf weken
voorafgaand bekendgemaakt.
“Duidelijk is dat ook dit jaar weer
de meest talentvolle acts naar Venray
komen, en zo in de voetsporen treden
van onder anderen Jeangu Macrooy,
EUT en Donna Blue. De Popronde

heeft op woensdag 1 mei haar vol
ledige selectie voor de editie van
2019 bekendgemaakt. Uit bijna 1.000
inschrijvingen zijn 146 bands en arties
ten uitgekozen die vanaf donderdag 12

september mee gaan reizen met het
grootste rondreizende muziekfestival
van Nederland. Zij werden geselecteerd
door een commissie bestaande uit circa
150 muziekprofessionals.

Historische optocht
Het St. Antonius Gilde Blitterswijck zal op zondag 12 mei deelnemen aan de grote historische
optocht ter gelegenheid van het 425-jarig jubileum van het Akkersmansgilde Venlo. Het gilde uit
Blitterswijck is één van zestig groepen uit Nederland, België en Duitsland die zorgen voor een stoet
door de historische binnenstad. Tijdens de optocht zullen bezoekers oog in oog staan met reuzen,
gildes, schutterijen en muziekgroepen.

De lezing van Koen Peeters begint
om 20.00 uur. Koen Peeters, gebo
ren in 1959 in het Belgische Turnhout,
is de auteur van enkele bekroonde
romans. Met het boek ‘De post
bode’ won hij de NRC-prijs en met
‘Grote Europese Roman’ stond hij op
de shortlist van de Libris Literatuur
Prijs. Voor ‘De mensengenezer’
ontving Koen Peeters de Confituur
Boekhandelsprijs, de ECI Lezersprijs en
de ECI Literatuurprijs 2017. Peeters zal

tijdens deze bijeenkomst hoofdzake
lijk vertellen over zijn nieuwste roman
‘De mensengenezer’. Hij zal met een
‘diamontage’ foto’s tonen, die hij
maakte tijdens en voor zijn literair
onderzoek voor ‘De mensengene
zer’ in de Westhoek en Congo. Voor
een muzikale omlijsting zorgen deze
avond Dana & Free, Danielle de Kleijn
(zang) en Freek Althuizen (gitarist en
zang). Zij vormen een duo in de stijl
van ‘akoestische top 40 muziek’.

Fietsexcursie OoijenWanssum
Projectbureau Ooijen-Wanssum organiseert op zaterdag 18 mei een
fietsexcursie. In Wanssum, Blitterswijck en Broekhuizenvorst geven
excursieleiders op deze dag informatie over het project.

De deelnemers kunnen, nadat ze
informatie over het project hebben
gekregen, de route op eigen gele
genheid afleggen. Na afloop van de
presentatie van de excursieleiders
ontvangen de deelnemers een exem
plaar van de nieuwe fietsroutekaart
Ooijen-Wanssum. Aanmelden en
doorgeven van de gewenste start
locatie (Wanssum, Blitterswijck of
Broekhuizenvorst) kan via
info@ooijen-wanssum.nl De excur
sie begint om 10.30 en deelname
is gratis. Tot eind 2020 worden
van Broekhuizen tot Geijsteren tal

van maatregelen genomen om
de waterveiligheid te verbeteren.
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
combineert de veiligheidsdoelstel
ling met de ontwikkeling van 340
hectare nieuwe natuur en het schep
pen van uitbreidingsmogelijkheden
voor bedrijven. Ook de leefbaarheid
van het gebied gaat er de komende
jaren op vooruit. Mooder Maas, de
combinatie van Dura Vermeer en
Ploegam, is eind 2016 begonnen
met de uitvoering van het pro
ject. Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum moet eind 2020 gereed zijn.
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Agenda t/m 16 mei 2019
vr
10
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Rabarbertaart bakwedstrijd

Muziek in Venray Centrum op
zaterdag

Tijd: 12.00 - 13.00 uur
Locatie: Plein in centrum van Heide

Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Centrum Venray

Buutte op ‘t plein

Meneer Monster

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Dorpsplein Heide

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dans je Vrij

Kermisconcert Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Dorpsplein Oirlo

Kees Vriend en Bas Bons
| Goesting

André Manuel | DREEJKLEZOEW

Pre party kermis Oirlo

Dansavond

Tijd: 21.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Beatz ‘n Style
Locatie: Wijkcentrum ‘t Schöpke Venray

Rabarberfeest Heide (t/m 12 mei)

Tijd: 14.00 - 16-00 uur (tot en met zaterdag)
Locatie: Sint Petrus’ Bandenkerk Venray

Tijd: 19.00 - 22.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

di
14
05
wo
15
05

Dorpsbbq Oirlo
Tijd: 17.00 - 19.00 uur
Locatie: D’n Terp Oirlo

Schrijfcafé
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Trefpunt, Geijsteren

Eetpunt bij EVA Vrouwencentrum
Venray
Tijd: 12.30 tot 13.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum, Dr Poelsstraat 8 Venray

Informatiebijeenkomst Into Music

Oude foto’s kijken

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Odeon Venray

Tijd: 14.30-16.00 uur
Locatie: Zaal van Het Schuttersveld, Bergweg 2
Venray

Kermis Oirlo (t/m 14 mei)

Nationale molendagen

Grenscafé Schijt aan de Grens

Organisatie: De Kermissie
Locatie: Diverse locaties Oirlo

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Molen Merselo

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Meulewei Geijsteren

Mindful Run clinic

Opnames ‘Nederland Proeft’
op Rabarberfeest

Locatie: Dorpsplein Heide

za
11
05

zo
12
05

Sint Petrus’ Bandenkerk
geopend

Presentatieavon
Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kleine zaal Schouwburg Venray

Tijd: 20:00 uur
Locatie: kleine zaal Schouwburg Venray

ma
13
05

Tijd: 9.30 - 11.00 uur
Locatie: Vlakwater Venray

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Dorpsplein Heide

Nationale molendagen

Oetbloaze: optreden Gé Reinders
met SMT Oostrum

Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Molen Merselo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Museum De Peelstreek

Lentewandeling

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

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Start einde Rietweg Castenray

do
16
05

Literair Café Venray
met Koen Peeters
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Het Theehuis van Odapark Venray

Yamato | Passion
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Twee nieuwe bestuursleden
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Nieuwe president
Harmonie Euterpe
Tijdens de algemene ledenvergadering van Koninklijke Harmonie Euterpe Venray op donderdag 25 april
stemden de leden ermee in om Wim de Schryver (49) tot president te benoemen. Daarnaast traden twee nieuwe
bestuursleden toe.
Naast zijn werk als apotheker en
adviseur is Wim actief bij de Kiwanis,
Blaaskapel Zuutjes Án, de Vriendenwielrenvereniging Solidaridat en
als commissielid bij de gemeente.
Daarnaast bespeelt hij diverse instru
menten en nam hij deel aan diverse
zanggroepen, waaronder ‘Close
Harmony Group Confetti’. Vanaf februari
leverde Wim aan de zijlijn zijn bijdrage
tijdens repetities, concerten, activi
teiten en optredens, maar ook in het
bestuur van Euterpe. Wim: “Ik moet

eerlijk zeggen, dat is me enorm goed
bevallen. Niet omdat alles perfect gere
geld is of super op rolletjes loopt, maar
door de manier waarop de mensen
bij Euterpe samenwerken. Een groep
uiteenlopende en totáál verschillende
mensen, maar met één ding gemeen:
de drive voor de Harmonie. Van zo’n
passie raak je zelf ook alleen maar
meer bevlogen.” Tijdens de algemene
ledenvergadering mocht Euterpe nog
een nieuw bestuurslid welkom heten:
Maria Clarke. Maria beheert de web

site en verzorgt samen met de com
missie PR alle pr-uitingen binnen
Euterpe. Naast het toetreden van twee
nieuwe bestuursleden stelden zich
ook twee bestuursleden herkiesbaar:
Petra Schaeffers als vicepresident,
voorzitter Muziekcommissie, voorzitter
Sponsorcommissie, lid van diverse com
missies en Pieter Kwaspen als voorzit
ter commissie Jeugd en Opleiding en lid
van diverse andere commissies. Zij zul
len zich de komende vier jaar actief
inzetten voor Euterpe.

09
05

Op de grens van ...

Ars Musica

Koffieconcert in
Schouwburg Venray
Groot Vocaal Ensemble Ars Musica uit Venray organiseert op zondag
19 mei een koffieconcert bij Schouwburg Venray. Het concert begint om
11.30 uur waarna rond 13.15 uur het slotlied klinkt.
Ars Musica is in 1973 opgericht
en telt momenteel 35 actieve zan
gers en zangeressen. Het koor staat
onder leiding van Jos Ardts en heeft
een divers repertoire dat gaat van
klassiek tot barok. Het koor heeft
ook twee andere koren uitgenodigd.
De Mal- Maaszengers uit Horst,
opgericht in 1972, is ook present.
Het koor staat onder leiding van

cultuur 19

Kunstroute in HoltheesSmakt
De Kunstroute ‘Op de grens van ...’ zorgt in het hemelvaartweekend van donderdag 30 mei tot en met zondag
2 juni in Holthees-Smakt voor een centrum van beeldende kunst. Het thema van de negende editie is ‘ZIEN’.

Erik Munten en is opgericht in 1972.
Het telt op dit moment 32 leden.
Daarnaast is LoGeKo uit Overloon te
gast. Dit koor is opgericht in 1946 en
heeft 36 leden. Oksana Bos-Baijeva
heeft de leiding over dit koor dat
naast kerkmuziek ook opera- en
musical muziek in haar repertoire
heeft. Ars Musica sluit het pro
gramma af.

Oude foto’s kijken
Historisch Platform Venray organiseert woensdag 15 mei wederom
een foto-kijkmiddag. Het doel van de middagen is om bij oude
Venrayse foto’s relevante gegevens zoals namen en jaartallen te verzamelen door inbreng van inwoners.
Van 14.30 tot 16.00 uur kan
iedereen gratis foto’s bekijken in de
zaal van Het Schuttersveldin Venray.
De foto’s worden uiteindelijk met
de gevonden gegevens zo uitge
breid mogelijk beschreven en ver
volgens gepubliceerd op RooyNet.

“We zijn blij dat de kijkmiddagen in
Het Schuttersveld kunnen plaatsvin
den, omdat in het gebouw veel bewo
ners verblijven en de locatie goed
bereikbaar is”, aldus de organisatie.
De foto-kijkmiddagen vinden elke
maand op de derde woensdag plaats.

Lentewandeling IVN
Geysteren-Venray
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 12 mei de lentewandeling in het kader van de 4-seizoenen-wandelingen. De wandeling start
om 10.00 uur aan het einde van de Rietweg in Castenray.

De vorige uitvoering werd
gewaardeerd met de Dokter Peelen
Cultuurprijs van gemeente Boxmeer.
Op veertig locaties geven vijftig kun
stenaars uit Nederland, België en
Duitsland hun visie daarop. “’Zien’ is
voor de kunsten uiteraard zeer rele
vant, maar heeft vele invalshoeken.
Zo kijken we naar hetzelfde, maar
zien we wat anders. Het geven van
betekenis leidt steeds vaker tot pola
risering. De kunstroute brengt hier
voor geen oplossing, maar als het de
bezoekers aanzet tot vragen en dis

cussie, zijn we al tevreden”, aldus de
organisatie.

Fiets-en wandelroute
De fiets- en wandelroute is 3 kilo
meter lang en leidt door tuinen en
landschapsparken. “Een aantal grote
projecten zoals een veld met honderd
vaandels en enkele metershoge instal
laties sieren deze dagen het lande
lijk gebied op de grens van Brabant
en Limburg”, aldus de organisatie.
Daarnaast presenteert Mathieu Klomp
onder meer beeldengroepen en De

Mariakapel in Holthees biedt onderdak
aan een overzichtsexpositie van deel
nemende kunstenaars.
De kunstroute wordt op
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei
geopend om 11.00 uur bij de orga
niserende Mariakapel in Holthees.
Dagelijks is de route geopend van
11.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag 31 mei
is de route een uur langer geopend.
Brochures met meer informatie en de
routebeschrijving zijn beschikbaar bij
de Mariakapel in Holthees en bij res
taurant Het Pelgrimshuis in Smakt.

Legends of Rock Trubute Tour

Bekende tributes bij
Sporthal de Wetteling
Sporthal de Wetteling in Venray is op zaterdag 25 mei het toneel van het Legends of Rock Trubute Festival XL.
Onder andere tributes van Rammstein, AC/DC, Metallica, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses en Foo Fighters vinden plaats.
De internationale Legends of Rock
Tribute Tour komt die dag naar de tot
rocktempel omgebouwde Sporthal de
Wetteling in Venray. “Met een mega
lichtshow en veel speciale effecten
wordt deze editie een aaneenschake
ling van dynamische rockshows die

“We bekijken de natuur van de
Castenrayse Vennen in alle vier de
jaargetijden. Mensen die aan alle
wandelingen deelnemen, beleven
het gebied telkens anders en zien
de natuur in loop van het jaar ver
anderen”, aldus de organisatie.
Het gebied de Castenrayse
Vennen, in de volksmond “de
Paes” genoemd, is ontstaan in
een breed dal van de Lollebeek en

haar zijtak de Diepe Leng. “Het is
een aantrekkelijk en afwisselend
gebied waar bijzondere planten
voorkomen zoals slangenwor
tel, wateraardbei, waterviolier,
koningsvaren en bolletjesvaren uit
het verre oosten.”
In hetzelfde gebied vinden op
dinsdagavond 16 juli en zondag
13 oktober de andere 4-seizoe
nen-wandelingen plaats.

zorgen voor een ultieme beleving”,
aldus de organisatie.

Internationaal
De Legends of Rock Tribute Tour
is in het leven geroepen om de
beste internationale (tribute)bands

een podium te bieden. Sporthal de
Wetteling opent op zaterdag 25 mei
haar deuren om 16.00 uur. Het pro
gramma start om 16.30 uur.
Kijk voor kaarten en meer infor
matie op www.optisport.nl/venray en
www.legendsofrocktributetour.com

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL
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BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM
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Jij maakt ‘m super
Kom samen een mooie keuken
uitzoeken voor een super-moederdag!
Gratis keukenadvies incl. 3D-ontwerp

6.999,226 x 345 cm

Franchetti

Een moderne leefkeuken met bijzonder veel
opslagruimte. Hier uitgevoerd in kristalwit
met mat lak met een granieten werkblad.
Meteen de laagste prijs en inclusief
apparatuur met 5 jaar garantie.

Klaar met studeren?
Toe aan iets nieuws?
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
VOOR SUPERKEUKENS HORST
Werk je graag met mensen en vind je het leuk om mee te denken over hun wensen? Dan is werken bij
Superkeukens echt iets voor jou! Superkeukens Horst is op zoek naar enthousiast verkooptalent. Ook als je
net klaar bent met je opleiding en nog geen ervaring hebt ben je van harte welkom. Onder begeleiding van
een mentor leren we je alle kneepjes van het vak, en je ontvangt meteen een salaris!
WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?
• 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

•
•
•
•

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

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

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

