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Tropische hitte
De eerste dagen van juni gingen meteen zomers van start. Het oude warmterecord voor 2 juni uit 1947 sneuvelde afgelopen zondag. De temperatuur in De Bilt steeg
rond 14.30 uur naar 29,6 graden. In Venray liep de temperatuur op tot boven de 30 graden. In het buitenwater Parc de Witte Vennen in Oostrum zochten de mensen
massaal verkoeling.

‘Informatiesysteem
gemeente onveilig’
Het informatiesysteem van Gemeente Venray is onvoldoende beveiligd. Dat concludeert de rekenkamercommissie die een onderzoek uitvoerde. Hiervoor werd een hacker ingeschakeld die privacygevoelige informatie van burgers, bestuurders en ambtenaren kon opsporen en zelfs de complete ict-infrastructuur onder
controle kon krijgen.
Uit het onderzoek blijkt dat er
nogal wat tekortkomingen zijn, zoals
onvoldoende fysieke beveiliging en
het niet uitvoeren van updates van
systemen. De ingehuurde hacker kon
doordringen tot kwetsbare systemen
en privacygegevens. De uitkomst is
dat de veiligheid van de informatiesystemen onvoldoende is, waardoor
de gemeente kwetsbaar is.
De rekenkamercommissie

besprak de resultaten eerst met de
gemeentelijke organisatie, in het
kader van technisch wederhoor. De
reactie van de ambtenaren gaf geen
aanleiding de onderzoeksresultaten
aan te passen. ‘Ze zijn feitelijk juist
en onweersproken’, meldt de rekenkamercommissie die zegt voldoende
vertrouwen te hebben dat ‘de lekken
worden gedicht’. Het College van B&W
zegt in een schriftelijke reactie het

beeld uit het onderzoeksrapport te
herkennen. De meest urgente kwetsbaarheden zijn direct verholpen en
het uitvoeren van de aanbevelingen
is in gang gezet, meldt het college.
Vorig jaar trok de gemeente zelf
al de conclusie dat de bestaande
ict-infrastructuur niet toekomstbestendig is en dat de beveiliging en
privacy niet te waarborgen zijn.
Lees verder op pagina 03
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Bouwproject Ooijen-Wanssum in volle gang
Het megaproject Ooijen-Wanssum draait op volle toeren in Wanssum.
In de dorpskern, bij de haven, de nieuwe rondweg, de Groote Molenbeek
en in het gebied van de Oude Maasarm is aannemerscombinatie Mooder
Maas aan de slag gegaan om de Maasdorpen te beschermen tegen hoogwater. Als eind 2020 alle werkzaamheden zijn afgerond, heeft Wanssum
een metamorfose ondergaan.
De aanleg van de brug midden in
het dorp naast de Brugstraat is een
flinke klus. De nieuwe brug over de
Groote Molenbeek is in september
klaar en wordt dan ook opengesteld
voor het verkeer. Mooder Maas is
bezig met het plaatsen van de bekisting van het brugdek. Deze bekisting
bestaat uit hout met wapeningsstaal.
Het brugdek wordt binnenkort met
beton gestort. Het is een mijlpaal in
het bouwproject. De komende weken
wordt gewerkt aan de aansluitingen
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van de brug op de Brugstraat en de
Meerloseweg. De Meerloseweg is
sinds maandag 3 juni afgesloten voor
het verkeer.
De dijk van de Meerloseweg loopt
door tot de Helling die verhoogd moet
worden. Het fietspad aan de westkant van de Helling is vanaf afgelopen
maandag afgesloten omdat hier de
rioolleiding moet worden verlegd. Ook
is hier één weghelft voor het autoverkeer afgesloten. Fietsers worden over
de afgesloten weghelft geleid.

Terrein van Den
Schellaert
De werkzaamheden op het terrein
van Den Schellaert en het tankstation,
die begin dit jaar zijn gesloopt, lopen
door tot eind juli. Het terrein wordt
zeven meter afgegraven en er worden waterkeringen geplaatst zodat de
Groote Molenbeek meer ruimte krijgt
om door te stromen naar de haven. De
werkzaamheden aan de waterkering
bij de jachthaven aan de kant van de
Geijsterseweg staan op de planning
voor eind dit jaar.
Binnenkort start het heien van
90 palen, van 7 tot 15 meter lengte,
aan de oostzijde van de haven. Hier
komt het landhoofd van de brug over
de haven die het oostelijk deel van de
rondweg verbindt met het westelijk
deel dat in december 2018 is opengesteld. Het plaatsen van de palen duurt
zo’n drie weken. Daarna worden de
vloeren en de wanden van het landhoofd gestort. De brug over de haven,
die een lengte krijgt van 69 meter,
wordt medio 2020 geplaatst.
De kruising Stayerhofweg-

Het terrein van Den Schellaert en tankstation wordt afgegraven.
Busserhofweg-De Kooy is vanwege
de aanleg van de oostelijke rondweg
vanaf half mei tot eind juli afgesloten. De kruising moet worden aangepast en veel kabels en leidingen
worden verlegd. Omdat de ruimte heel
beperkt is, is dit een complexe klus
waardoor de kruising tien weken dicht
moet.

Oude Maasarm
In januari zijn de werkzaamheden
in de Oude Maasarm weer opgestart.
In de winter zijn de werkzaamheden bijna niet uitvoerbaar, vanwege
het hoge water en de zachte ondergrond. In dit project wordt de Oude
Maasarm gereactiveerd over een
lengte van 10 kilometer tussen Ooijen
en Wanssum. Deze aftakking van de
Maas was vroeger een zijrivier maar is
na de hoogwaters van 1993 en 1995

met dijken afgesloten van de Maas.
Om de Oude Maasarm te laten meestromen, worden deze dijken weer
weggehaald. De verwachting is dat de
Oude Maasarm gemiddeld één keer in
de tien jaar bij hoogwater gaat meestromen met de moederrivier.
Volgend jaar staat in het teken van
de inrichting van het natuurgebied
van 340 hectare. In de Oude Maasarm
komen verschillende landschapstypen
samen: moerasgebieden, graslanden,
beekjes en bossen. Hoger gelegen
delen worden afgegraven zodat kwelwater weer uit de bodem omhoog
komt, wat kenmerkend is voor dit
gebied. Bestaande wegen worden
verlaagd waardoor ze bij hoogwater
onder water lopen. Hiervoor moesten
de bomen langs de wegen worden
gekapt. In droge perioden functioneren de wegen als drempels die het

water vasthouden.

Brug Blitterswijck
In Blitterswijck is de aanleg
van de brug van 132 meter aan de
Ooijenseweg, tegenover de ingang
van Het Roekenbosch, in volle gang.
Deze brug over de Oude Maasarm
is in het derde kwartaal klaar.
De Broekstraat in Blitterswijck is ter
hoogte van de Boltweg sinds 20 mei
afgesloten voor de aanleg van de dijk.
Eind 2020, als de werkzaamheden zijn
afgerond, komt hier een natuurpoort
waar bezoekers toegang krijgen tot
het nieuwe natuurgebied. Tijdens de
Dag van de Bouw op zaterdag
15 juni kan iedereen tussen 10.00 en
15.00 uur een bezoek brengen aan
het werkgebied. Er zijn wandelroutes, informatiestands en er worden
bustours gehouden.

Inwoneraantal Venray
blijft licht groeien
Het aantal inwoners in de gemeente Venray blijft de komende vijf jaar licht groeien, met een gemiddelde toename van 75 personen per jaar. Uit de
meeste recente bevolkingsprognose van onderzoeksinstituut Etil, Progneff 2018, blijkt dat de verwachte bevolkingskrimp in Venray inzet na 2035.
Het aantal inwoners neemt
volgens Etil in 2019 met ruim honderd toe naar 43.576 op het einde
van het jaar. Eind 2024 zal Venray
43.930 inwoners tellen. Het aantal
jongeren tussen 0 en 18 jaar laat
de komende vijf jaar een daling

zien van 5 procent, van 8.104 naar
7.776. Dit heeft ook gevolgen voor
het leerlingenaantal van het Raayland
College.
Dat aantal zal naar verwachting
dalen van 1.701 leerlingen, volgens de telling op 1 oktober 2018,

naar 1.331 over vijf jaar. Het aantal senioren van 65 jaar en ouder
zal in dezelfde periode toenemen
met 18,5 procent. Gemeente Venray
telde begin dit jaar 868 inwoners van
85 jaar of ouder. Dat aantal stijgt naar
1.143 in 2024. Na de gemeentelijke

herindeling, per 1 januari 2010, werd
de gemeente uitgebreid met de drie
dorpen Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum. De nieuwe gemeente
telde bij de start 42.718 inwoners.
De grens van 43.000 inwoners werd
in juli 2012 gepasseerd.

Dit jaar meer nieuwbouwwoningen
Dit jaar wordt een van de productiefste bouwjaren van de gemeente Venray. De verwachting is dat zo’n 150 nieuwe woningen worden opgeleverd. Dat staat vermeld in de voorjaarsnota.
In 2019 zijn al twee grotere
bouwprojecten met huurwoningen in Venray afgerond. In januari werden 18 zorgappartementen
in het complex San Damiano aan
de Kruisstraat geopend. Begin

april leverde wooncorporatie Wonen
Limburg de nieuwbouw op van
50 huurwoningen aan de Zuidsingel.
In Venray-Zuid ligt momenteel in de
hoek Eikenlaan-Oostsingel nog een
grote bouwlocatie, op het terrein van

de voormalige biologische school.
De eerste van de 33 woningen zullen
rond de jaarwisseling klaar zijn.
Vorig jaar werden 123 nieuwe
woningen gerealiseerd. Twee derde
daarvan werd in Venray gebouwd,

vooral in de nieuwbouwwijk
Brabander. Leunen was het dorp
met de grootste uitbreiding (zeventien woningen), voor Ysselsteyn
(negen woningen) en Heide (zes
woningen).
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Heide

Varkensbedrijf maakt
plaats voor woningen
Het varkensbedrijf van de familie Janssen aan Heidseweg 66 in Heide wordt gesloopt om plaats te maken
voor twee vrijstaande huizen. Tevens wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet in een burgerwoning.
Het varkensbedrijf, dat ligt aan
de rand van de bebouwde kom van
Heide naast gemeenschapshuis
De Gelderkoel, wordt verplaatst naar
de Heidseschoolweg waar al een
tweede bedrijfslocatie is. Op de huidige plek aan de Heidseweg kan het
bedrijf zich niet verder ontwikkelen.
Er liggen in de buurt dertien woningen die geuroverlast ondervinden.
Met de sloop van stallen is al
begonnen. Volgens het bestem-

mingsplan is het nu niet mogelijk
woningen te bouwen op het agrarisch perceel van 5.400 vierkante
meter. Het College van B&W stemt
ermee in de agrarische bestemming
te wijzigen naar wonen. Mede omdat
door het verdwijnen van het varkensbedrijf het woon- en leefklimaat
verbetert in het dorp. Het bestemmingsplan ligt tot 11 juli ter inzage.
Het college heeft verzocht om
extra geluidsonderzoek te doen

naar De Gelderkoel. De bouw van
twee woningen zou het gemeenschapshuis kunnen beperken in
het gebruik van de grote zaal vanwege mogelijke geluidshinder.
Aanvullend akoestisch onderzoek
door HMB toonde aan dat er geen
geluidsbelemmering zal zijn voor
De Gelderkoel vanwege de nieuwbouw. Ook doordat veel activiteiten
zijn verhuisd naar de nieuwe accommodatie De Schòl in Heide.

Kerngroep zoekt oplossing
kavels Eckmanshof
In de nieuwe woonwijk Eckmanshof in Blitterswijck liggen al langere tijd twee bouwkavels braak. Ook staan
al enkele jaren twee woningen te koop. Kerngroep Blitterswijck meldde in de jaarvergadering van woensdag 29
mei op zoek te zijn naar een oplossing.
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Dorp sceptisch

Windmolens of
zonnepark in
Blitterswijck?
Kerngroep Blitterswijck wil graag een steentje bijdragen aan de
verduurzaming in de gemeente. Tijdens de jaarvergadering op woensdag 29 mei kwamen zonneparken en windmolens ter sprake. De dorpsbewoners reageerden sceptisch.
“Ik ben niet enthousiast over zonneweides”, zei Sjaak Sluiters. “Zo’n
bedrijf uit Duitsland dat in Smakt een
zonnepark wil opzetten, mag aan ons
dorp voorbijgaan. Dat zie ik absoluut
niet zitten”, zei hij. Sluiters pleitte
voor windmolens of het samen inkopen van zonnepanelen.
Voorzitter Roger Verberkt van de
kerngroep meldde dat er draagvlak
in het dorp moet zijn. “Windmolens
maken herrie”, zei een dorpsbewoonster. “En zonnepanelen zijn na
het gebruik niet goed af te voeren.”

Kerngroeplid Henny Jenner is
geen voorstander van een groot zonnepark. “Daarvoor moeten we niet
zomaar akkerbouwgrond opofferen”,
vond hij. Sluiters pleitte ervoor om
als dorp zelf initiatieven te ontplooien. “Dan komen de opbrengsten
ook ten goede aan de dorpsgemeenschap. Een windmolen kan best als
die maar goed landschappelijk kan
worden ingepast.” Jenner haalde aan
dat gemeente Venray met alle dertien dorpen in gesprek gaat over de
duurzaamheidagenda.

Afbouwplan

‘Weinig info over
Roekenbosch’
Kerngroep Blitterswijck zegt geen zicht te hebben op de stand van
zaken op Het Roekenbosch. “Er gebeurt van alles, maar er is een
slechte informatievoorziening”, zei voorzitter Roger Verberkt tijdens de
jaarvergadering op woensdag 29 mei in De Zaal in Blitterswijck.

De twee bouwkavels zijn eigendom van Kombi Bouwmaterialen uit
Uden. Onlangs werden de percelen met
toestemming van de eigenaar ingezaaid met bloemen, in het kader van
het project biodiversiteit. Er kunnen
op de twee kavels vier koopwoningen worden gebouwd, maar de animo
ontbreekt. Een dorpsbewoner merkte
op dat het ook niet helpt dat aan
Eckmanshof twee nieuwe onbewoonde
huizen al zo lang te koop staan.
“Hier klopt iets niet, lijkt het wel.”
Het idee werd geopperd om de

koophuizen om te zetten in huurwoningen. Wonen Limburg zou dan de
kavels moeten kopen. Jan Pieters van
de bewonerscommissie reageerde
dat dit plan al is voorgelegd aan de
woningcorporatie. “We hebben contact
gezocht met Wonen Limburg, maar
die ziet er geen heil in.” De kerngroep
is in contact gekomen met projectontwikkelaar Johan Zegers. “Het plan
is in plaats van gezinswoningen er
vier seniorenwoningen te bouwen”,
zei kerngroeplid Riky Rutten. “Zowel
koop als huur. Er is al interesse voor

getoond. De vier woningen zouden
dan in één keer gebouwd kunnen
worden. Zegers wil op korte termijn
beginnen, maar we moeten afwachten
of het lukt.”
Nieuwbouwplan Eckmanshof
werd in 2014 opgeleverd. Het project liep vertraging op omdat aannemer Van der Horst in 2013, toen
de meeste woningen in aanbouw
waren, failliet ging. Het plan behelst
27 woningen waarvan twaalf huurappartementen en zes patiowoningen
van Wonen Limburg.

Gemeente Venray gaat het
voormalige vakantiepark afbouwen, huisjes slopen en het aantal
arbeidsmigranten terugbrengen
van 440 naar 250. Door het beheer
op het park goed te regelen, moet
de overlast voor de dorpsbewoners verminderen. Kerngroep
Blitterswijck verzette zich tegen
het afbouwplan van de gemeente
omdat het dorp daardoor nog tien
jaar overlast zal houden. “Over de
huidige situatie valt moeilijk iets
te zeggen”, aldus Verberkt. “Er zou
een klankbordgroep komen,
maar dat wordt steeds uitgesteld.

Daar hebben we de gemeente ook
op aangesproken.”
Op 12 februari stemde de
gemeenteraad in met het afbouwplan, ondanks de tegenstand
uit Blitterswijck. Een dorpsbewoner meldde dat de grote protestborden, gericht tegen de
gemeente en het bestuur van
Het Roekenbosch, nog steeds
langs de wegen staan. “Die borden zijn niet fraai en ook niet
meer toepasselijk”, vond hij. Roger
Verberkt reageerde dat na overleg
met de eigenaren de borden binnenkort worden verwijderd.

Gezellig samen
ontbijten tijdens de
Pinksterdagen?

Pinkster-ontbijtbuffet
op 9 en 10 juni

Er staat een heerlijk ontbijtbuffet voor jullie klaar in ons
Tuincafé! Je kunt onbeperkt
genieten van al het
lekkers met de hele familie

Vervolg voorpagina

‘Informatiesysteem gemeente
onveilig’
Er is overwogen het probleem
samen met andere gemeenten in de
regio aan te pakken. Eind 2018 is besloten dit voorlopig niet te doen maar de
samenwerking op te zoeken met alleen
Horst aan de Maas. Het eerste resul-

taat is het planmatig vervangen van de
ict-infrastructuur. Ook geeft het college
aan dat het bestaande informatiebeveiligingsbeleid uit 2015 is achterhaald is
en dat er een nieuw beleidsplan wordt
opgesteld. Het college informeert voor

eind september de gemeenteraad over
de voortgang van de aanpak van de
aanbevelingen. De commissie Werken
en Besturen bespreekt het rekenkameronderzoek in de vergadering van
woensdag 12 juni.
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g
zonda
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Schouwburgplein

Avondvierdaagse
Venray
De 61e editie van de Avondvierdaagse Venray vindt van donderdag
13 juni tot en met zondag 16 juni plaats. Tijdens de Avondvierdaagse
kan er 3, 5, 10 of 15 kilometer gewandeld worden. De start en de finish
zijn op het Schouwburgplein.
Op zondag is er ook een tocht
van 20 kilometer. Inschrijven is
mogelijk op dinsdag 11 juni van
17.00 tot 19.00 uur in zaal Thielen in
Venray of dagelijks voor aanvang van
de wandeling bij het inschrijfbureau
in de foyer van de schouwburg.
Op donderdag tot en met zaterdag
kan er gestart worden vanaf 17.00 uur.

De 20 kilometer start op zondag 16
juni om 08.00 uur. De overige afstanden starten de laatste dag vanaf 10.00
uur. De route op zondag eindigt voor
alle wandelaars met een gezamenlijk
defilé dat om 13.00 uur vertrekt vanaf
de Helfrichstraat. Het defilé wordt
opgeluisterd door muziekkorpsen uit
Venray en omgeving.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

schone en stille mobiliteit. De totstandkoming van de nieuwe visie bestond
uit vier fasen. In de eerste fase bekeek
gemeente Venray de huidige situatie
van Venray op basis van onderzoeken en statistieken. Bovendien zijn
de sterktes en zwaktes van de dorpen
en wijken van Venray verkend en is
gekeken welke toekomstige ontwikkelingen belangrijk zijn voor Venray.
In de tweede fase voerde gemeente
Venray gesprekken met inwoners,
bedrijven en instellingen. De resultaten
zijn in de derde fase verwerkt in vier
toekomstscenario’s: ‘Vooruitstrevend’,

‘Vindingrijk’, ‘Verzorgend’ en
‘Verenigd’. In de nieuwe toekomstvisie
is te lezen dat niet één toekomstscenario de basis vormde. In plaats daarvan
bestaat het streefbeeld uit elementen
van meerdere scenario’s. De gemeenteraad beslist op donderdag 27 juni
over de toekomstvisie. Daarna begint
de uitdaging om de vijf ambities te
realiseren. De gemeente wil ook deze
fase samen met inwoners, bedrijven
en instellingen oppakken. Om het
thema levend te houden, organiseert
gemeente Venray tweejaarlijks een
Dag van de toekomst.

Het college van B&W van gemeente Venray wil de komende jaren de focus verleggen naar langzaam verkeer:
de (elektrische) fiets en de voetganger. Wethouder Carla Brugman stelt dat ze fietsen zo aantrekkelijk mogelijk
wil maken, zodat zoveel mogelijk mensen voor korte afstanden de fiets nemen of gaan lopen. “Dat is gezond,
voorkomt files en zorgt voor een schonere lucht.”

Hortensiadagen: za. 8-zo. 9 juni
van 9.30-16.30 uur. Aanbieding:
div. srt. Hortensia’s 10 voor € 35.00.
Info zie: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. De koffie staat klaar
op de Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.

Op dit moment is sprake van algehele verkeersdrukte in de spits en
met name op de N270. Elke auto die
minder op de weg is helpt dit te verminderen, zo laat gemeente Venray
weten. Het college van B&W wil dat
zoveel mogelijk mensen de fiets
gebruiken wanneer ze korte afstanden
moeten overbruggen.

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

Fietsnetwerk

Vaccinatie vragen én homeopathische
ondersteuning? Info: 077 398 55 40
Horst. www.praktijkgerhegger.nl
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.

Vaderdag idee: schenk de roman
Icoon aan jouw Icoon!

In de nieuwe toekomstvisie Venray
is te lezen dat in 2030 alle inwoners,
hun netwerken, culturen en voorzieningen met elkaar verbonden zijn en
dat elke inwoner over een passende
woning beschikt. Daarnaast gaat de
gemeente aan de slag met energiebesparing, opwekking van duurzame
elektriciteit en het gebruik van duurzame warmte. In 2030 is ook de regionale arbeidsmarkt versterkt vanuit
de driehoek bedrijven, onderwijs en
overheid en heeft Venray een veilig,
toegankelijk en betrouwbaar mobiliteitssysteem met, waar mogelijk,

‘Gezond, minder files en
schonere lucht’

Vader met 2 kinderen (19+21)
zoekt woonruimte, omgeving Venray
of Horst. 06 20 13 11 41
gommansha@gmail.com

Rijbewijskeuringen senioren
wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40, Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Gemeente Venray presenteerde woensdag 29 mei de toekomstvisie van Venray die tot stand is gekomen op basis
van de inbreng van ruim 1.500 inwoners van Venray. In de toekomstvisie voor 2030 staan vijf ambities centraal.

Gemeentebestuur zet in op de fiets

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Gazon vernieuwen: oud
gras er af en nieuwe zode er op. Hagen
snoeien: of inkorten of er uit. Werk
opgeruimd afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Het 25-jarig jubileum van
Bloemsierkunst de Kogeldistel
gaan we vieren met een open dag
en een extra feestelijk aangeklede
winkel, prachtige creaties en mooie
bloemenprijzen te winnen. 8 juni
van 10:00-16:00 uur. Kogelstraat 62
Hegelsom.

Nieuwe toekomstvisie
Venray

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

“Daarmee bedoelen we afstanden
tot 7,5 kilometer. Vanuit het centrum
van Venray gerekend, valt het overgrote
deel van de gemeente daar binnen. De
E-bike is zelfs geschikt voor afstanden
tot 15 kilometer”, aldus een woordvoerder van gemeente Venray.
Door gerichte investeringen wil het
Venrayse gemeentebestuur werken aan
een hoogwaardig en compleet fietsnetwerk. De projecten die gemeente
Venray bij Trendsportal heeft ingediend, zijn met name daarop gericht.
Brugman: “Het is onze ambitie om op
korte termijn te werken aan een com-

plete fietsring, waar fietsers zonder
veel oponthoud snel van de ene naar
de andere plek in de gemeente kunnen
komen.“

Toegankelijkheid en
verkeersveiligheid
“Zo maken we van de fiets een
goed en gezond alternatief voor de
auto”, aldus Brugman. Concrete doelstellingen over het aantal mensen dat
meer de fiets moet gaan gebruiken, zijn
nog niet geformuleerd. “We zijn met
de regio bezig hoe we dit zo concreet
mogelijk kunnen maken”, aldus een
woordvoerder van gemeente Venray.
Naast de focus op het fietsverkeer
wil het Venrayse college dat bereikbaarheid en toegankelijkheid centraal
blijven staan in het mobiliteitsbeleid.
Zo moeten voorzieningen in dorps- en
stadskernen goed bereikbaar blijven en regionale maatschappelijke
voorzieningen zoals ziekenhuizen
voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Tenslotte wil het gemeentebestuur
dat verkeersveiligheid hoog op de
prioriteitenlijst blijft staan. “Daarvoor
moeten we blijvend investeren in
voorlichting”, vertelt Brugman. “Het is
goed dat op scholen aandacht is voor
verkeersveiligheid in theorie en praktijk. Nul verkeersslachtoffers blijft
het ultieme doel.” In 2018 waren er
31 ongevallen waarbij 12 slachtoffers waren. In 2017 waren er zestien
ongevallen met acht slachtoffers.

Vervolgtraject
Donderdag 27 juni spreekt de
gemeenteraad van Venray over de
mobiliteitsplannen. Daarna bundelt
Trendsportal alle plannen en prioriteiten uit de regio. Dat gebeurt aan de
hand van de vijf hoofddoelstellingen:
verhoging kwaliteit van leven, verbeteren verkeersveiligheid, aantrekkelijk mobiliteitssysteem, ondersteunen
milieu- en energietransitie en verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid.

Vanwege stikstofuitspraak

Boerenbedrijven mogen
onderneming niet uitbreiden
24 boerenbedrijven in de gemeente Venray mogen hun bedrijven niet uitbreiden. Dat is het gevolg van een
uitspraak van de Raad van State vanwege risico’s van stikstof voor de natuur.
Vorige week zette de Raad van
State al een streep door het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof
(PAS). Dat is het systeem waarmee
beoordeeld wordt of stikstofrisico’s
van bouwprojecten een gevaar voor
de natuur zijn. Met deze projecten
krijgt het PAS een vergunning als ze

kunnen laten zien dat ze in de
toekomst maatregelen nemen
tegen de nadelige gevolgen van
stikstof voor de natuur. Maar dit mag
nu niet meer volgens de Raad van
State. De beloftes zouden niet
voldoende zijn om de natuur te
beschermen.

Deze uitspraak heeft gevolgen
voor een aantal agrarische bedrijven
rond De Peel. In totaal gaat het om
55 Limburgse boeren in Noord- en
Midden-Limburg. 24 bedrijven in
Venray, 14 in Nederweert, 11 in Peel
en Maas, 3 in Horst aan de Maas en
3 in Leudal.
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Nieuw inrichtingsplan dorpsplein
Blitterswijck
Leerlingen van Raayland College hebben in het kader van een
schoolproject een nieuw ontwerp gemaakt van het dorpsplein in
Blitterswijck. Het schetsplan viel tijdens de jaarvergadering van
kerngroep Blitterswijck op woensdag 29 mei niet bij iedereen in
goede aarde.

Het bestaande plein is pas een
paar jaar geleden heringericht
met hulp van veel dorpsbewoners.
“Ik vind dit een belediging voor alle
vrijwilligers die zo hard aan het plein
hebben gewerkt”, zei een dorpsbewoner. Hij kreeg bijval, maar ook
tegenspraak. “Er zit wel een kern
van waarheid in”, vond een bezoeker. Iemand anders meende dat het
schetsplan niet voldoet. “Als dit plan
doorgaat dan is er straks geen plaats
meer voor de kermis, het vendelen
van de schutterij of het parkeren
tijdens een begrafenis”, meende hij.

Kerngroeplid Henny Jenner wil het
plan een kans geven. “Zeker als het
een leuk idee is.” Dorpsbewoners
kunnen via een enquête hun mening
kenbaar maken. Afgelopen zondag
is het plan besproken met omwonenden en horecabedrijven aan
het plein. “We moeten kijken of
het uitvoerbaar is. Over geld is nog
niet gesproken, dat is de volgende
fase”, aldus Jenner. Kerngroeplid
Ramon Wolters zei dat er nog niets
is beslist. “We gaan er goed en
kritisch naar kijken. Er is nog niets
definitief.”

Gouden School
kantine schaal
Raayland College heeft de gouden Schoolkantine Schaal 2019 van
het Voedingscentrum ontvangen vanwege de gezonde voeding in de
schoolkantine. De middelbare school probeert leerlingen een gezond
eetpatroon te laten ontwikkelen.

Robots programmeren
en chocolade maken
Op het Raayland College is een aantal vwo-leerlingen aan de slag gegaan met eigen onderzoeken.
Tijdens deze projecturen gaan de leerlingen gedurende tien weken twee uur per week aan de slag met een
eigen onderzoek. Op woensdag 19 juni is er een inloopmiddag met marktkramen waarin alle groepen hun
projecten presenteren aan ouders, familie en andere geïnteresseerden.

Ongeveer dertig leerlingen uit
de vwo+ klassen van leerjaar 1 tot
en met 4 gingen zelfstandig in groepen aan de slag. “Het zijn cognitief
sterke leerlingen die we meer uitdaging willen bieden. In plaats van hun
reguliere lessen gaan ze aan de slag
met een eigen project. Met zelfstudie halen ze dan de gemiste lessen
weer in. In deze lessen zijn ze bezig
met het ontwikkelen van vaardigheden, zoals samenwerking, onderzoek
doen en presenteren. We stimuleren
de leerlingen om in groepen te werken en elkaar te helpen. Niet iedereen
is overal even goed in en zo kunnen ze
van elkaar leren”, vertelt Flip Lutteken,

docent van het verbredersprogramma.
Een groep leerlingen uit de brugklas en tweede klas, Sten, Bora, Laura
en Willem, zijn aan de slag gegaan
met een robot. Zij willen twee robots
zo bouwen en programmeren dat ze de
weg vinden in een doolhof. De robot
die als eerste de uitgang gevonden
heeft, wint. Ze vertellen: “We hadden
‘de basis’ van de robot gekregen, maar
hebben deze met behulp van lego verder opgebouwd, zodat deze ook kan
rollen. Daarbij moeten we ook problemen oplossen die we niet voorzien
hadden, zoals de tandwielen die niet
goed draaiden. We zijn nu bezig de
robots te programmeren, zodat ze op

zoek gaan naar de uitgang en draaien
als ze een muur opmerken.”
Een andere groep heeft zichzelf
als doel gesteld te onderzoeken wat
nu de perfecte chocola is. Daarvoor
hebben ze een enquête uitgezet
onder mannen, vrouwen, jongens en
meisjes. Elke doelgroep bleek een
andere voorkeur te hebben. De leerlingen gaan de komende weken aan
de slag om chocolade te smelten en
hier ‘de perfecte smaak’ aan toe te
voegen. Weer een andere groep wil
op 12 juni een sportactie organiseren
voor leerlingen van de basisschool uit
groep 6,7 en 8. De opbrengst daarvan
is voor Kika.

Informatiecentrum begraafplaats

‘Sober maar informatief’
Lizzy Bruno van ProVenray plaatse tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 mei een kanttekening bij de
de plannen rondom het nieuwe informatiecentrum op de Duitse Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn. “We
moeten niet vergeten dat de mensen die daar begraven liggen zich schuldig hebben gemaakt aan genocide en
misdaden tegen de mensheid”, aldus Bruno.
Ze zei dat ze initiatiefnemers wil
verzoeken het nieuwe documentatie- en informatiecentrum ‘informatief,
maar sober en ingetogen te houden’. Martin Leenders (Samenwerking
Venray) stelde dat dit een ernstige

beschuldiging was en vroeg zich af
dit vastgesteld is voor alle mensen
die daar begraven liggen. “Ik neem
hier afstand van. Niet alle mensen die
daar begraven liggen, hebben zich
daar schuldig aan gemaakt.” Ook bur-

gemeester Gilissen zei dat niet alle
mensen die daar begraven liggen tot
‘die categorie behoren waar u het over
heeft’. “Ik denk dat die nuancering hier
wel op zijn plaats is”, aldus de burgemeester.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Het Raayland werkt sinds 2017
samen met cateraar Zo-Vital om
leerlingen gezond voedsel aan te
bieden. De school heeft de kantine
gezonder gemaakt aan de hand van
de richtlijnen Gezondere Kantines
opgesteld door het Voedingscentrum
in opdracht van het ministerie van
VWS. Wiel de Kleijne, hoofd facilitaire dienst: “Met de cateraar hebben

we bewust gekeken naar gezonde
producten. Om de gouden schaal
te behalen, moet 80 procent van
het cateringaanbod uit een ‘betere’
keuze bestaan. Zo-Vital maakt een
gezonde keuze aantrekkelijk, zonder
ongezonde producten helemaal te
verbannen. Ook is er een watertappunt voor leerlingen en medewerkers.”

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven
verse asperges, kersen en peren.
We zijn een gezond familiebedrijf met
een duidelijke visie. Onze producten
staan bij alle bekende supermarkten
en groothandels op het schap.

HOOFD
ADMINISTRATIE
HBO 32 - 40uur/wk

WWW.AARTSCONSERVEN.NL
Kijk op onze website voor de complete vacature en meer info over ons bedrijf.
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GEPLUKT Daan Huntjens
boven wanneer hij spreekt over de
voetbaltrainingen die hij bij SV Venray
heeft gegeven. “Kinderen moeten een
kwartier van te voren aanwezig zijn en
er moet geholpen worden met op- en
afbouwen”, zegt hij. “Nee, discipline
heb ik wel. Als ik ergens mijn zinnen
op zet, moet dat ook gebeuren.”

Blessure

Gemotiveerd, een sfeermaker en sommigen zeggen zelfs knettergek. Zo wordt Daan Huntjens (19) uit Venray, die op donderdag 8 augustus voor
vier jaar naar de Verenigde Staten vertrekt om daar zijn voetbalcarrière met een studie te combineren, door zijn vrienden omschreven. Deze week
wordt de jonge Venraynaar geplukt.
Voor een 19-jarige heeft hij
alles goed op een rijtje. Met ogenschijnlijk gemak geeft hij antwoord op de vragen en legt hij
helder uit wat zijn plannen zijn.
“Over tien jaar werk ik bij de Brigade
Speciale Beveiligingsopdrachten
(BSB), onderdeel van de Koninklijke
Marechaussee, of ik woon in het
buitenland waar een of ander avontuur op mijn pad is gekomen”, vertelt Daan. Sport, en in het bijzonder
voetbal, is in zijn jonge leven altijd
het middelpunt geweest. In de zomer
vertrekt hij naar voetbalclub Bethany
Vikings, op anderhalf uur rijden van
Minneapolis. Naast het voetbal, gaat
hij op het Bethany Lutheran College
een studie volgen. “Op woensdag
en zaterdag spelen we wedstrij-

den. Op de andere dagen trainen we
één of twee keer per dag. Van mijn
toekomstige teamgenoten heb ik al
gehoord dat het de eerste drie weken
flink aanpoten wordt, maar dat je
daarna in een flow komt. Ik kijk er in
ieder geval naar uit”, zegt Daan.

College ‘Soccer’
Het idee om voetbal en school te
gaan combineren ontstond tijdens zijn
tijd op het Raayland College. “Tijdens
een les had ik het erover met een
vriend dat het cool zou zijn om voetbal en studie te combineren. We hadden net een film gezien over ‘soccer’
op een highschool in de VS. Toen zijn
we gaan googelen en kwamen we bij
een paar bureautjes uit die dat regelden. Dat heb ik altijd in het achter-

• Onderhoud en reparaties
• 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

hoofd gehouden”, zegt de geboren en
getogen Venraynaar. Omdat hij minimaal een mbo-diploma nodig had
om toegelaten te worden, ging hij na
de middelbare school naar het cios in
Sittard. “Dat leek mij op dat moment
het walhalla van de sportopleidingen.
Ik kreeg thuis telefoon dat ik ook naar
havo zou mogen, maar ik zei tegen
mijn ouders dat ik dat niet wilde.”
Op het cios leerde Daan lesgeven in
allerlei takken van sport en aan verschillende doelgroepen. Zo leerde hij
onderwaterhockey spelen, klimmen
en gaf hij les op vliegbasis Volkel en
op de Gilde Opleiding in Roermond.
“Je kan het zo gek niet bedenken of
we hebben het gedaan.”

Dubbel gevoel
Daan zegt dat zijn ouders er een
dubbel gevoel bij hebben dat hij
naar de Verenigde Staten vertrekt.
“Ze gunnen het me enorm, maar ik
ben natuurlijk wel ver weg. Het is
toch iets anders dan op kamers
gaan.” Daan kijkt uit naar de combinatie van topsport en studie, maar
denkt ook zijn vrienden in Venray
te gaan missen. “Maar met kerstmis kom ik weer terug en natuurlijk
hoop ik in de VS weer nieuwe vrienden te maken. We slapen daar op een
campus waarbij het hele team op
een gang ligt, dus dat komt wel goed
denk ik”, lacht hij.
Zijn vrienden omschrijven Daan
onder andere als een sfeermaker.

“Ik ben redelijk aanwezig en kan met
veel mensen goed overweg. Ik probeer er meestal wel voor te zorgen
dat het vuurtje aan blijft”, stelt hij.
Ook staat hij bekend als een gemotiveerde jongen. Dat komt ook wel naar

Het is niet alleen maar koek en ei
geweest voor Daan. Dat blijkt wanneer
hij op serieuze toon vertelt over zijn
zware knieblessure. “Dat heeft wel
een flinke impact gehad. Het duurde
uiteindelijk anderhalf jaar voordat ik
weer fit was”, vertelt hij. Mede daardoor heeft hij dit seizoen vaker op de
bank moeten plaatsnemen dan hem
lief is. “Dat is gewoon frustrerend als
je ziet dat andere jongens je voorbij
gaan door iets waar je zelf niks aan
kunt doen”, aldus Daan. De blessureperikelen heeft hij nu achter zich
gelaten. “Naast de voetbaltrainingen
ben ik drie keer in de week in de weer
met gewichten. Nu ben ik fitter dan
ooit”, laat hij aan duidelijkheid niets te
wensen over.
Als hij over een jaar of tien niet is
blijven hangen in het buitenland, dan
is hij actief voor de marechaussee.
“Ik zou dan bij de Brigade Speciale
Beveiligingsopdrachten willen werken. Dan ga je bijvoorbeeld met een
wapen in de hand een huis doorzoeken. Daar krijg ik wel een kick
van”, lacht hij. Voordat hij naar de
VS vertrekt, volgt nog een vakantie in
Suriname en Curaçao met zijn ouders
en jongere broertje Stijn. “Maar ik hou
niet van zon, zee en strand. We gaan
vanalles doen, zoals duiken en mountainbiken. En er is ook een fitness in
het hotel, want ik wil topfit bij mijn
nieuwe ploeg aankomen. Ik ga daar
in ieder geval de tijd van mijn leven
hebben.”

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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Stille armoede veroorzaakt eenzaamheid
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Nederland is een zogenaamde welvaart-staat. Desondanks bestaat er nog armoede, alleen is vaak niet bekend waar en bij wie. Personen of soms
hele gezinnen die onder de armoedegrens het hoofd boven water moeten houden, blijven vaak anoniem voor de buitenwereld.
Als gevolg daarvan leiden ze bovendien soms ook nog een eenzaam
bestaan, omdat ze zich schamen voor hun omgeving. Waar kan deze groep zich
in Venray aanmelden voor hulp of maatschappelijke ondersteuning? Kunnen wij
daar als inwoners iets aan veranderen of moet de gemeente te hulp schieten?
De Stichting Burgers van Venray heeft voor de maand juni een stelling gekozen
waarover de inwoners van Venray hierover hun mening kunnen geven. De stelling luidt: Stille armoede veroorzaakt eenzaamheid.

Op de website www.burgersvanvenray.nl kan men tot begin juli aangeven
het daarmee eens of oneens te zijn. Bovendien kunnen inwoners van Venray
hun eigen mening hierover op de site plaatsen. Het verdient aanbeveling
om voorafgaand aan het stemmen, de ook op deze site aanwezige begeleidende artikelen te lezen van deken Smeets, wethouder Anne Thielen en van
Gerda van Stelten van de Voedselbank. Mogelijk wordt een mening daardoor
beïnvloed.

Vrouwen
voetbal

Bespreking stelling Burgers van Venray van maand

Burgemeesterskeuze zonder herkenbaar profiel
Vanaf 1 januari 2020 verwelkomt Venray een nieuwe burgemeester. Of het een burgervader of een burgermoeder wordt, is nog even afwachten.
De inwoners van Venray hebben bij de uiteindelijke keuze echter geen stem. Men kon weliswaar gedurende enkele weken op de website van de
gemeente een keuze kenbaar maken uit een aantal voorgekookte gewenste karaktereigenschappen.
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Robin Bouwmans vraagt zich af waarom de burgers het niet zouden
kunnen, want hij zou graag een burgemeester in Venray hebben met
een heldere visie op hoe we een mooi en vriendelijk dorp blijven en
hoe we tegelijkertijd groei en vernieuwing omarmen. “Daarnaast richt
hij zich op een evenwichtige groei waarbij werken, wonen, scholing,
ontspanning, religie, veiligheid en de gezondheidszorg in balans zijn met
de bevolking. Met de focus op samenhang.” Bouwmans ziet graag dat de
nieuwe burgemeester in Venray in staat is deze ambities in samenhang
te benaderen, zodat Venray volgens hem hier sterker, beter en mooier
van wordt.
Wim is van mening dat we een burgemeester nodig hebben met
daadkracht. Iemand die voor de troepen gaat staan en overwicht heeft
en stelling neemt. Iemand die Venray op de kaart zet representatief
en initiatiefrijk en actief is. Iemand die vol inzet op de economische
ontwikkeling en woningbouw. “Uiteraard moet het wel een verbinder
zijn die ook een sociaal gezicht heeft. De huidige gemeenteraad en
B&W krijgen niets voor elkaar. Ze zijn besluiteloos en hakken geen
knopen door. Dit heeft dan ook alleen maar negatieve effecten voor
Venray. Ook impopulaire maatregelen moeten genomen kunnen worden.
De burgemeester moet het verschil kunnen maken. Kortom qua profiel een
type als voormalig burgemeester Kees van Rooij van Horst aan de Maas.”
Alle reacties op de stelling zijn na te lezen op de website
burgersvanvenray.nl onder ‘vorige stellingen’.

VER
S

De profielschets die de gemeenteraad daarna had opgesteld werd door
gouverneur Bovens niet als duidelijk richtinggevend ervaren. Het waren
hoofdzakelijk algemeenheden.
De gemeenteraad ziet graag een ervaren persoon die al eerder met het
bijltje van burgemeester heeft gehakt, maar nog niet zo oud is dat hij of zij
al in de nadagen van de carrière zit. Overigens kunnen belangstellenden
voor deze functie vanaf 20 mei tot 10 juni solliciteren bij de Commissaris
van de Koning. Die maakt daaruit een voorselectie van circa acht kandidaten
die hij eind augustus zal voorstellen aan de vertrouwenscommissie van de
gemeenteraad. Met die personen worden door de vertrouwenscommissie
sollicitatiegesprekken gevoerd, waarna in oktober een uiteindelijke keuze
wordt gemaakt. De Stichting Burgers van Venray kijkt belangstellend uit naar
die te maken keuze.
De stelling van de maand mei luidde: ‘Ik kan ook wel een profielschets
voor de nieuwe burgemeester bedenken’. Enkele reacties op de stelling zijn
best opmerkelijk.
Linda denkt dat iedereen wel een profielschets kan maken. Duidelijk is
in ieder geval dat hij of zij het joviale van Hans Gillissen mag hebben en ook
dat de volgende burgemeester daadkrachtig mag zijn. “Er gebeurt van alles
in ons Venray maar er gebeurt ook veel niet. Uiteraard ligt dat niet alleen
op het bordje van de burgemeester maar hij is toch de stuurman op het
schip Venray. De burgemeester, is toch ‘het hoofd’ en kan dus ook bijsturen.
Dat mag wel wat strenger bij zijn opvolger.”
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Onlangs maakte SV Venray
bekend dat het gaat stoppen
met het eerste vrouwenteam,
omdat het geen representatief
team op de been kan brengen.
Ondanks de aandacht die het
nationale dameselftal krijgt in
aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal komende
zomer, blijkt het dus niet overal
in het vrouwenvoetbal hosanna
zijn.
In 2017 werd het Nederlands
Elftal Europees kampioen. In de
laatste wedstrijd voor het EK,
kwamen 3.860 toeschouwers naar
Rotterdam. Afgelopen zaterdag
1 juni speelden de Oranje
Leeuwinnen hun uitzwaaiduel
tegen Australië in het stadion van
PSV. 30.640 toeschouwers lieten
hun support blijken, een veelvoud
van twee jaar geleden. Bedrijven
maken nu dankbaar gebruik van
het positieve beeld dat ontstaan is
en sluiten zich als sponsor steeds
vaker aan. De speelsters zijn
toegankelijker dan hun mannelijke collega’s en het verbale
geweld op de tribunes is ook een
stuk minder. Dat maakt dat
families weer zonder zorgen naar
een voetbalwedstrijd kunnen en
dat wij met z’n allen komende
zomer weer het ‘oranjegevoel’
kunnen beleven. Toch geeft het
succes van het damesteam een
vertekend beeld over de ontwikkeling. Niet alleen in Venray, maar
ook op andere plekken is moeite
om teams volledig te krijgen. Ook
de eredivisie voor vrouwen leeft
niet. Ook zijn er diverse profclubs
die nog altijd geen vrouwenelftal
hebben. De KNVB stelt het succes
van de sterspeelsters door te
willen trekken naar een betere
structuur voor het damesvoetbal.
Daarvoor zijn investeringen van
sponsoren cruciaal, zowel nationaal als lokaal. Ik ben benieuwd
wanneer bedrijven gaan investeren in het lokale vrouwenvoetbal.
Hopelijk heeft SV Venray in ieder
geval weer snel een representatief team. Misschien kunnen we
dan later zeggen dat de opvolgster van Lieke Martens in Venray
groot is geworden.
Robert
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Afval scheiden toch?
In Venray produceren we ruim 21 miljoen kilo afval per jaar, waarvan
een kwart restafval is. We hebben afgelopen jaar goed gescheiden ons
afval ingeleverd. We doen ons glas, melkpakken en blik netjes in de
daarvoor bestemde containers, etensresten in de groene bak, papier
naar de verenigingen, plastic in doorzichtige zakken in de container en
de rest in de grijze bak of de ondergrondse container. Toch?
We zijn allemaal gewend om
afval te scheiden. Toch? Of toch
niet? We zien de afgelopen jaren het
restafvalpercentage weer stijgen.

Blijkbaar lukt het ons niet helemaal.
We vinden allemaal de plastic soep
in de oceanen vreselijk. Vissen met
plastic in hun buik komt bij onszelf

weer op het bord. Er is zelfs plastic in
honing aangetroffen! Ik weet niet hoe
het u vergaat, maar als je terugkomt
van boodschappen doen heb je al snel
een klein eigen bergje plastic afval.
Het zou al zoveel schelen als we niet
alles in plastic verpakten. Daar staat
Den Haag voor aan de lat. Wat we wel
vanaf vandaag kunnen doen, is zorgen
dat al dat afval niet door elkaar loopt.
Het is een broodje aap verhaal dat

scheiden geen zin heeft omdat ‘het
toch weer op één grote hoop komt’.
Onzin. Het is goedkoper om gescheiden
afval te verwerken voor een gemeente.
Zo wordt ook van het GFT-afval van
Venlo en Venray voor ruim 10.000 huishoudens stroom geproduceerd. Om nog
veel meer redenen is het scheiden van
afval écht beter. Toch!
Carla Brugman,
wethouder VENRAY Lokaal

Toch advies voor de apenrots!
De participatieraad in Venray is een onafhankelijk orgaan met de
taak om de gemeenteraad en het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De huidige participatieraad heeft in Venray twee
kamers: Jeugd, Welzijn en Zorg (JWZ) en Werk, Inkomen en Onderwijs
(WIO). In de toekomst wordt de raad omgevormd tot één geheel.
De manier waarop ons gemeentebestuur deze verandering begeleidde, verliep allerminst prettig.
Late communicatie, een betuttelende
en zelfs denigrerende houding werd
de gemeente verweten. Onze wethouder ‘herkende zich niet’ in deze

signalen. In de raadsvergadering heeft
de wethouder beterschap beloofd.
Het college van B&W had ook voorgesteld om de rol van de participatieraad
behoorlijk uit te hollen. De inwoners
mochten niet meer adviseren of het
proces blijven volgen. Alleen maar sig-

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Plastisch chirurg
17 juni Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
T 0478 533702 • M 06 54366249Huidverbetering
Massages

Voor al uw dakwerkzaamheden

MAN
KKINGEN

erkzaamheden

naleren. De participatieraad doet goed
werk en is een club gemotiveerde
mensen met een brok kennis, kunde
en ervaring. Deze mensen, waarvan
jammer genoeg al een gedeelte is
afgehaakt vanwege de procesgang
tot dusver, verdient een volledige rol
en niet de uitgeklede versie die werd
voorgesteld. Gelukkig blijft uiteindelijk de formele advies- en monitorrol
toch overeind. Dat was het resultaat van een mede door VVD Venray
ingediende amendement. Dit amen-

dement kreeg raadsbrede steun.
Het is mooi om te zien dat de gehele
gemeenteraad hier heeft samengewerkt in het belang van de Venrayse
inwoner. De raad heeft zich niet laten
uiteendrijven door diverse politieke
belangen. We hopen dat er snel een
nieuwe Participatieraad mag komen.
We hebben hier vertrouwen in, maar
zullen het proces nauwgezet volgen.
Eerst zien en dan geloven.
Bas Kunen,
VVD Venray

Oh, zit dat zo!

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

Afrekenen over bv
bij overlijden

533702 • M 06 54366249

UHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

OPEN DAGEN
OPEN
DAGEN 2019
2019

Van
15 juni
juni 2019
2019
Van88juni
juni t/m
t/m 15
ook tijdens de Pinksterdagen!

Grootste collectie
mediterrane planten
planten en
Grootste
collectie mediterrane
en tuinbananen!
tuinbananen!

U I T N O D I G I N G

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Het is een bekend verschijnsel bij ondernemers. Hun hele leven
proberen ze de fiscus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
Geld blijft in de besloten vennootschap (bv) zitten en de bv zorgt via
pensioen- en/of lijfrentevoorzieningen voor hun oude dag. Afrekenen
met de belastingdienst is voor later.
Op enig moment komt echter
de (fiscale) klap. Het geld in de
bv raakt op voordat de voormalig
ondernemer overlijdt. Het pensioen
kan niet meer worden uitgekeerd.
Pijnlijker wordt het als in het verleden via leningen reeds geld aan de
bv is onttrokken en in privé opgemaakt. De belastingdienst zal dan
eisen dat dit eerst wordt aangevuld.
Pas daarna kan de fiscale claim uit
de boeken.
De andere mogelijkheid is dat
de ondernemer overlijdt voordat
het vermogen van de bv op is.
Er is dan wel wat te erven, maar
de erfgenamen dienen rekening
te houden met een fiscale claim.
Niet alleen Erfbelasting maar wellicht ook Vennootschapsbelasting
en Inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting is verschuldigd over de zogenaamde vrijval
winst. Dat is de winst die de bv maakt
omdat de oudedagsvoorzieningen niet
langer worden uitgekeerd (de pensioengerechtigde is immers overleden). Deze voorzieningen zijn in het
verleden opgebouwd ten laste van de
winst en daarvoor is belastingaftrek
geweest. De vrijval is dus belast met
Vennootschapsbelasting.
Overlijden wordt fiscaal daarnaast
gezien als een fictieve verkoop van
de aandelen in de bv. Daarom is
Inkomstenbelasting verschuldigd zijn
over de waarde van de aandelen
(het in de bv achtergebleven vermogen). Alleen als nog sprake is van een
onderneming kan de claim worden
doorgeschoven.
Op zich is er weinig tegen een
fiscale afrekening bij overlijden in

te brengen. Het gaat in essentie
om belasting die eerder door de
ondernemer op de lange baan is
geschoven. Het is echter wel van belang dat de voormalig ondernemer
zich bewust is van de claim en zorgt
voor voldoende liquide middelen.
Anders blijven de erfgenamen met
de kater zitten.

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
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aan
Yosef Baker

Vakantie?
Examens eindelijk voorbij
en dan nu geluk hebben met
het mooie weer. De examens
zorgden bij iedereen voor
grote stress, maar nu de
examens over zijn, kunnen we
met zijn alle massaal feest
gaan vieren.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Yosef Baker
15
Raayland College
Venray

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou het liefst de superkracht snelheid
willen hebben, omdat ik dan binnen
secondes overal naar toe kan gaan en
terug kan komen zonder dat iemand
het door heeft. Ik zou denk ik dieven
opsporen met die superkracht. Want
dan is het ook veel makkelijker voor
de politie om ze op te sporen. En je
bekendheid groeit ook wel een beetje,
maar daar zou ik het niet voor doen.
Wat is de beste film die je ooit hebt
gezien?
De beste film die ik ooit heb gezien is
‘Pokemon Detective Pikachu’, omdat ik
zelf een grote fan ben van Pokemon.
Het is een real-life film waarvan de
Pokemon zo echt mogelijk gemaakt
zijn. Zelf had ik vroeger altijd van die
Pokemonkaarten waarmee je kon ruilen of tegen elkaar kon spelen.
Welke voetbal club support je?
En waarom?
Ik ben voor AFC Ajax, omdat ik het
sinds ik klein was een goede club
vond en nu nog steeds vind. Als je ziet
wat ze dit jaar hebben bereikt, dan
weet je gewoon dat het de beste club
van Nederland is. Ze hebben de 34e
landstitel gewonnen, de KNVB beker
gewonnen en ze zijn hoog geëindigd
in de Champions-league. Er speelde

vroeger natuurlijk ook veel goede
voetballers bij Ajax en nu nog steeds.
Wat is je lievelingsserie op Netflix?
Ik kan niet kiezen tussen La Casa
De Papel en Rick & Morty. La Casa
De Papel omdat het een hele goede
serie is waar je snel verslaafd aan
raakt. Ik kan niet wachten totdat in
juli seizoen drie komt. Rick & Morty
omdat het gewoon de grappigste serie
is die bestaat. Ik kan ook niet wachten
totdat in november het vierde seizoen
komt.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan eten en mijn
telefoon. Eten is gewoon lekker.
De Ramadan is net voorbij dus ik kan
lekker veel gaan eten zonder te hoeven vasten. En mijn telefoon omdat ik
veel op mijn telefoon kan doen zoals
social media, gamen enzovoort.
Als je een toespraak mocht houden
voor veel mensen, wat zou je dan
zeggen?
Ik zou als allereerst zeggen volg me
op Instagram, en voeg me toe op
snapchat. Daarna zou ik het volgende
tegen de mensen zeggen: ‘Een wijze
man genaamd Saït Cinar zei ooit tegen
mij, wordt wakker’ en dat is wat ik
tegen de mensen zou zeggen. Ik denk
dat als je in Nederland leeft dat je
begrijpt wat hij bedoelt.
Wat is de beste plek voor een date
volgens jou?
De lokale dönerzaak in je buurt vind
ik de beste plek voor een date, omdat
het goedkoop en lekker is. Wie wilt er
nou geen date in een dönerzaak? Ik in

ieder geval wel. Breng mij maar naar
een dönerzaak in plaats van een heel
chique restaurant.
Wat is je droombaan?
Ik heb niet echt een droombaan.
Ik heb veel ambities, maar ik weet nog
niet welke baan ik later wil. Ik ben nog
jong dus ik heb nog veel te kiezen.
Maar later wil ik wel een baan waar
ik met plezier heen ga. Als ik goed
betaald krijg, maar een stomme baan
heb, dan hoef ik die baan niet.
Heb je een motto? Zo ja, wat is je
motto?
Mijn motto is: ‘alles gebeurd met een
reden’. Geluk bestaat niet, als er iets
gebeurd is dat het gevolg van wat jij
op dat moment hebt gedaan. Dus ik
denk altijd aan deze zin.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De lach emoticon op Whatsapp, omdat
ik altijd lach zelfs in situaties waarbij dat niet hoort. Vaak gebruik ik de
emoticon zodat mensen weten dat ik
om ze lach, maar ook omdat het de
meest gebruikte emoticon is. Als je de
lach emoticon nog nooit hebt gebruikt
op WhatsApp dan weet ik het ook niet
meer.
Wat is je raarste droom ooit?
Ik droomde dat ik in een Mercedes
AMG zat en live op Instagram was.
Een vrouw vroeg me steeds of ze mijn
tank mocht zien, waarbij ik niet wist
wat ik daarop moest antwoorden.
Ik zei maar gewoon dat ik geen tank
had maar een auto. Toch bleef die
vrouw het herhalen. Daarna werd ik

wakker, en was de droom voorbij.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou ooit een reis naar Zuid-Afrika
willen maken, omdat het daar altijd
mooi weer is. En het is een prachtig
natuurgebied met veel landschappen.
Ik zou daar een safari willen doen. Dat
lijkt me echt leuk, zodat ik de dieren
van dichtbij kan bekijken.
Wat is de mooiste plek op aarde
volgens jou?
De mooiste plek op aarde vind ik toch
wel Mekka, de hoofdstad van Saoedi
Arabië. Omdat de Ka’aba en de moskee al-Masjid al-Haram er liggen.
Dat is voor de moslims en dus voor mij
de belangrijkste plek op aarde. Ik wil
er graag een keertje heen wanneer ik
ouder ben. Hopelijk krijg ik dat voor
elkaar.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat was een foto van mij en mijn
vrienden. We waren aan het voetballen en de zon ging onder, waardoor
het licht goud leek. We hebben meerdere foto’s gemaakt, maar de laatst
gemaakte foto was een foto met
gekke gezichten.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn voetbal,
basketbal en fitnessen. Voetbal omdat
het de leukste sport van Europa is en
ik het heel erg leuk vind. Basketbal
omdat ik er zelf op zit en er geen
genoeg van kan krijgen. En fitnessen
omdat ik een gezond en goed lichaam
wil krijgen.

De vakantie is aangebroken
en wij hebben het verdiend.
Een jaar lang elke dag wel iets
hebben waar je nog aan moet
denken. In het begin was het
natuurlijk het profielwerkstuk,
nadat eindelijk het profielwerkstuk was geweest kwam de
stress van de mondelingen en
alle andere werkstukken die af
moesten. Na eindelijk alles te
hebben gedaan, kreeg je natuurlijk de herkansingen. Alle stof
weer proberen tot je te nemen
maar dan nog minder tijd hebben dan eerst. En niet vergeten
dat je punt ook nog hoger moet
zijn dan eerst, anders heb je er
natuurlijk helemaal niks aan.
Nadat dat eindelijk was geweest
was er een beetje rust, met
natuurlijk de laatste examens in
het achterhoofd. De laatste
schooldag, de barbecue, de
kroegentocht en de welverdiende
lange vakantie. En dan krijg je de
vraag van iedereen: wat ga je in
de vakantie doen? Of wat ga je
na de vakantie doen? Dan is het
natuurlijk wel handig dat je daar
een antwoord op hebt. Ik hoop
voor iedereen die volgend jaar
aan een studie wil beginnen dat
hij/zij zich tijdig heeft aangemeld, en natuurlijk te horen
heeft gekregen dat hij/zij is
aangenomen. Maar dan heb je
de grote vraag wat je in de
tussentijd gaat doen. Veel jongeren gaan op examenreis, maar
het meest gehoorde antwoord is
toch nog “werken”. En begrijp me
niet verkeerd, werken is belangrijk en al het extra geld wat je er
mee verdient is geweldig. Maar
om dan die drie maanden fulltime te gaan werken? Mij zie je
het niet doen.
Jélena
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Voetbal

Internationaal
jeugdtoernooi in
Wanssum

‘Duurzaamste finishplaats ter wereld’
Ex-profwielrenner Maarten Tjallingii was maandag 3 juni in Venray aanwezig om de BinckBank Tour te promoten. De wielerronde, die door Nederland en België gaat, komt op vrijdag 16 augustus in Venray aan. Gemeente
Venray en Stichting Wielerpromotie Venray hebben de ambitie om de duurzaamste wielerfinishplaats te worden.

Voetbalvereniging SV United uit Wanssum en Meerlo organiseert op
zaterdag 8 juni een internationaal jeugdtoernooi. Het toernooi, dat
voor spelers onder negen jaar is, vindt plaats op Sportpark de
Meulenbéék in Wanssum.
Gerenommeerde teams uit
binnen- en buitenland zijn aanwezig op het toernooi. Onder
andere AC Milan, Wolverhampton
Wanderers, VVV-Veno, FC Union
Berlin, KAA Gent, Rot-Weiss Essen
zijn aanwezig. Ook Wittenhorst
uit Horst en uiteraard het thuis

spelende SV United speelt mee.
De openingswedstrijd is om
11.00 uur. De finales worden om
13.30 uur gespeeld. Het bestuur
laat weten dat mensen welkom zijn
om te komen kijken.
Voor meer informatie kijk op
www.svunited.nl

Tennistoernooi

TC Venray organiseert Uitmarkt Open
Tennisclub Venray organiseert van zondag 23 juni tot en met
zondag 30 juni haar jaarlijkse open toernooi: Uitmarkt Open. Op de
gravelbanen wordt in de categorieën 3 tot en met 8 gespeeld om
verschillende titels.
Inschrijven is mogelijk in het
heren- en damesenkelspel, het
heren- en damesdubbel en in het
gemengd dubbelspel. Het thema
van de editie dit jaar is ‘Ibiza’.
Eerder dit seizoen werd bekend dat

Café de Uitmarkt uit Venray, hoofdsponsor van het toernooi, haar
sponsorcontract met drie jaar heeft
verlengd. Inschrijven voor het toernooi kan tot en met zondag 16 juni
via www.toernooi.nl

Geen representatief team

SV Venray trekt
damesteam terug
Voetbalvereniging SV Venray heeft besloten het eerste damesteam
voor volgend seizoen terug te trekken uit de hoofdklasse. De club laat
weten dat er voor volgend seizoen geen representatief team samengesteld kan worden.
“Er is op dit moment nog niet
voldoende aanwas uit de eigen
jeugd om de bezetting aan te vullen.
Daarom heeft het bestuur besloten het team terug te trekken en

Wethouder Anne Thielen en Maarten Tjallingii
Het is voor het derde jaar op rij dat
de enige meerdaagse World Tour
wedstrijd van Nederland en België
naar Venray trekt. In 2018 werd er een
individuele tijdrit gereden van
12,7 kilometer. Dit jaar wordt er een
reguliere etappe verreden. Aan het
einde van de etappe is er een lokale
omloop waardoor de toeschouwers de
wielrenners vaker voorbij zien komen.
Maurice Ambaum, voorzitter
Stichting Wielerpromotie Venray, stelt
dat Venray meer wil zijn dan alleen
een aankomstplaats. “Venray wordt
de duurzaamste finishplaats van de
wereld. Door daarin te investeren, willen we het evenement extra cachet
geven”, aldus Ambaum. Hij zegt verder
content te zijn dat er ook in NoordLimburg een groot wielerevenement
is. “In het zuiden is het normaal, zij
hebben bijvoorbeeld ieder jaar de
Amstel Gold Race. Maar wij hebben
de meeste wielerprofs, met onder
andere Wout Poels en Mike Teunissen,

waardoor we een echte wielergemeente zijn. Zeker ook wanneer je
kijkt naar het grote aantal recreatieve
fietsers”, zegt Ambaum. De duurzame
initiatieven die in Venray rondom het
evenement ontplooid worden, worden pas bekendgemaakt op de dag
de etappe in Venray finisht. “Er zullen allerlei innovaties en ideeën op
het snijvlak van duurzaamheid en
sport worden toegepast en gepresenteerd. Daarnaast wordt er een duurzaamheidssymposium georganiseerd
waar voor de eerste keer de Limburg
Duuzaamheid Award en de Euregio
Duurzaamheid Award wordt uitgereikt”, vertelt Ambaum.
Venray verwacht ongeveer 15.000
tot 20.000 toeschouwers. Afgelopen
editie kwam het peloton op een
dinsdag naar Venray, dit jaar op een
vrijdag. “Op een vrijdagmiddag is het
over het algemeen voor mensen makkelijker om te komen kijken. Daarnaast
zitten we later in het etappeschema

wat meer beleving oplevert. Mits het
weer goed is, verwachten we meer
toeschouwers dan vorig jaar”, zegt
Ambaum. Het evenement wordt voor
ongeveer 35 procent gefinancierd door
overheidsgeld. De overige 65 procent
komt uit privaat geld.
Maarten Tjallingi, tegenwoordig
onder meer actief als commentator
en mental coach, is als ambassadeur
van de BinckBank Tour naar Venray
gekomen. “Ik vond het altijd een van
de mooiste wedstrijden om te rijden.”
In de etappe die naar Venray voert
verwacht hij een sprint. “Het parcours
leent zich voor een sprint. Maar in het
open landschap is er altijd het gevaar
voor een waaieretappe. De finish is
dit jaar op de Stationsweg in Venray,
nabij het Vincent van Gogh. De lokale
ronde die gereden wordt gaat via
Leunen, Castenray en Oirlo terug naar
de Stationsweg. In Geraardsbergen is
op zondag 18 augustus de finish van
de etappekoers.

voor de toekomst te bouwen aan
een representatief vrouwenteam”,
aldus SV Venray op haar website.
Het bestuur laat weten het besluit
te betreuren, maar voor nu geen
andere mogelijkheid te zien.

Snikheet

SVOC’01 sluit seizoen
af met winst
Onder snikhete omstandigheden heeft korfbalvereniging SVOC’01
uit Oirlo en Castenray het seizoen op zondag 2 juni goed afgesloten.
BMC uit Berlicum werd met 15-11 verslagen.
SVOC startte overtuigend en kon
met een stand van 7-5 de rust in.
Na rust werd er snel gescoord waardoor de marge op drie doelpunten
werd gebracht. Daarna kwam het
bekende dipje in de tweede helft
waardoor de tegenstander bijna

langszij kwam. SVOC was op tijd
weer bij de les en kon de wedstrijd
uiteindelijk met 15-11 naar zich toetrekken. In de laatste minuten van
de wedstrijd was er een publiekswissel voor Linda, die haar laatste wedstrijd speelde voor het eerste team.

Voetbalteam Leunen 4 kampioen
Het vierde voetbalteam van Leunen is zondag 26 mei kampioen geworden door te winnen van
Meterik 4 met 2-0. Na een enerverende eerste helft waar Leunen het onnodig spannend maakte,
werd in de tweede helft overtuigend de schaal gepakt. Rik maakte de 1-0 en John de 2-0.

06
06

sport 11

Meerdaags Wandelevenement Venray

1.709 wandelaars op de been
De tweede editie van het Meerdaags Wandelevenement Venray van
vrijdag 31 mei tot en met zondag 2 juni bracht 1.709 wandelaars op de
been. Het bestuur Meerdaags Wandelevenement Venray laat weten dat
25 procent van het inschrijfgeld gedoneerd wordt aan Stichting ALS
Nederland. De opbrengst zal zaterdag 8 juni tijdens de vrijwilliger/sponsorborrel bekend worden gemaakt.
Tijdens het Meerdaags wandelevenement kregen wandelaars de
mogelijkheid om elke dag een andere
afstand te lopen. Deze afstanden
lagen tussen de 10 en 60 kilometer. “Wij zijn als organisatie enorm
trots op dit resultaat. Het is ook
mooi om te zien dat onze wandelaars uit geheel Nederland komen en
zelfs uit onze buurlanden België en
Duitsland. De nieuwe opzet, met het
Schouwburgplein als start en finishlocatie, is ons prima bevallen. Ook de
samenwerking met de eerste editie
van het foodtruckfestival Hensenius
Hapt”, aldus het bestuur van het

Meerdaags Wandelevenement
Venray. Op zondag bestond de mogelijkheid om 5 kilometer te lopen.
Diverse families namen deel aan
route. In samenwerking met het
Gehandicapten Platform Venray had
de organisatie voor de zondag ook
de 5 en 10 kilometer routes zo aangepast dat deze geschikt waren voor
mensen in een rolstoel. Uiteindelijk
deden twintig rolstoelers mee aan
deze routes. De derde editie van het
Meerdaags Wandelevenement Venray
gaat volgend jaar plaatsvinden op
vrijdag 5 juni, zaterdag 6 juni en zondag 7 juni.

KBO Jeu de Boules
toernooi
De KBO afdelingen in de gemeente Venray houden voor de veertiende keer hun jaarlijkse Jeu de Boules toernooi op donderdag 27 juni
op de banen van de Bouledrome accommodatie op het Speulpark aan
de Hoopweg in Venray. Deelnemers strijden om de KBO wisselbeker en
vele andere prijzen.

Wethouder Anne Thielen opent om
10.30 uur het toernooi. Direct hierna
begint de strijd om de fel begeerde
KBO wisselbeker. Deelnemers spelen in twee poules met doubletten:

twee tegen twee. Elk doublet speelt
vier wedstrijden. Deelnemers moeten zich opgeven vóór 20 juni bij Jan
Derikx via jan.derikx@gmail.com of
telefonisch 06 30 33 32 68.

5-3 nederlaag

TC Venray blijft in tweede
klasse
Het eerste team van Tennisclub Venray heeft zich gehandhaafd in de tweede klasse gemengd. Het team
verloor op de laatste speeldag, zondag 2 juni, wel met 5-3 van De Pettelaer uit Den Bosch, maar doordat directe
concurrent Amstelpark slechts twee punten wist te halen, werd klassenbehoud veilig gesteld.

Voor aanvang van de wedstrijd
stond Venray twee punten voor op
Amstelpark. Door de 6-2 nederlaag
die zij leden tegen Rapiditas zijn zij
gedegradeerd. Demy de Joode en
Rosil Hesen verloren de damessingels
respectievelijk met 6-1 6-3 en 6-3 6-2.
“Rosil speelde tegen een technisch
sterke speelster. In het begin kon ze
tegenstand bieden, maar daarna liep
de tegenstandster weg”, aldus teamlid Tim Cornelissen. Hij verloor zelf zijn
singel met 5-7 7-6 7-6 na ruim drie
uur op de baan te hebben gestaan
in zware omstandigheden. “Een hele
zure nederlaag. Hij serveerde met
name heel erg sterk”, aldus Tim.
Wouter van der Waerden haalde het
enige punt binnen uit de singels.
“Wouter begon matig, maar knokte
zich in de wedstrijd. Nadat de tegen-

stander kramp kreeg, walste hij over
zijn opponent heen”, zei Tim.
Nicole Boots en Marleen LensenCusters stonden in de damesdubbel
7-5 5-2 achter, maar door goed samenspel en actief netspel konden ze de
wedstrijd omdraaien en wonnen ze de
supertiebreak met 10-7. Het herendubbelspel, waarin Ron van der Wouw en
Wouter van der Waerden voor Venray
speelden, werd met 7-6 3-6 10-6 verloren. ”Ze speelden tegen een ervaren
duo. Het was spannend, maar helaas
werd er net verloren.”

Lichten uit
Na de singles en de heren- en
damesdubbel was het 22.00 uur.
Vanwege de omwonenden zouden om
23.00 de lichten uitgeschakeld moeten worden. Op dat moment was de

uitslag van concurrent Amstelpark al
bekend. Omdat de mixwedstrijden die
nog op het programma stonden geen
invloed meer hadden op de rangschikking, besloten de teams onderling
dat deze niet meer gespeeld werden
en beide ploegen één punt kregen.
De einduitslag van 5-3 was daarmee
een feit.
Venray, dat vorig jaar promoveerde uit de derde klasse, is met
26 punten op een veilige zesde plaats
geëindigd. Amstelpark en Bemmel zijn
gedegradeerd. Het team kijkt tevreden terug op de competitie. “Iedereen
heeft het teambelang boven het
individuele belang gesteld. Dat is in
het tennis niet altijd even makkelijk.
In combinatie met de geleverde strijd
heeft dat ervoor gezorgd dat we ons
gehandhaafd hebben”, aldus Tim.
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Fanfare Concordia

Odapark

Afscheid voor Fred
Welschen

Best of Proms Wanssum
Fanfare Concordia uit Wanssum presenteert op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni de vijfde editie van hun
Promsconcert. Deze editie ‘Best of Proms’ wordt opgevoerd in de Promshal aan de Lange Ven 5 in Wanssum.

Odapark in Venray neemt op zondag 16 juni officieel afscheid van haar
oud-voorzitter, Fred Welschen. Odapark organiseert daarom een feestelijke
bijeenkomst in het Theehuis in Venray om hem te bedanken voor zijn inzet.
Fred Welschen heeft zich met
name bij Odapark veel ingezet voor
kunst- en cultuur. Het programma
start om 14.00 uur. Aansluitend is
er, tijdens een receptie, voor alle
belangstellenden en betrokkenen de
gelegenheid om persoonlijk afscheid
te nemen van Fred Welschen.
Odapark organiseert deze mid-

dag rondom het Theehuis een markt
met onder meer tweedehands boeken. De opdracht komt ten goede
aan het herstel van het Beeldenbos
van Odapark. Ook wordt een toelichting gegeven over een App die
Odapark in de loop van 2019 ontwikkelt. De App geeft onder een toelichting over de kunst in het Beeldenbos.

Schrijf jij graag
en vind jij
interviewen
leuk?
Dan zoeken
wij jou!

Het publiek heeft invloed gehad op
de invulling van de avond. In december
konden mensen stemmen op de nummers die in de vorige edities gespeeld
zijn. Uit die stemming is een gevarieerd
programma samengesteld. Diverse
muziekstijlen komen voorbij, variërend

van pop en rock tot bekende meezingnummers.
Concordia Wanssum bestaat uit de
fanfare, de drumband en de majorette.
Een vereniging waarbij leden vanuit
Wanssum, Geijsteren en enkele andere
dorpen zijn aangesloten. De gehele

vereniging zal zich vanaf 20.00 uur
laten zien en horen tijdens de Best of
Proms. Zij worden aangevuld met een
combo en een aantal enthousiaste zangers en zangeressen. Kijk voor meer
informatie op www.musicwanssum.nl
(Foto: Angy Photodesign )

Stichting Carillon

Midzomernacht Concert
De stichting Carillon organiseert in samenwerking met Koninklijke Harmonie Euterpe op zaterdag 22 juni het
jaarlijkse Midzomernacht Concert in het Venrayse stadspark. Vanaf 20.30 uur vindt een duo-concert plaats op de
trappen van het Venrays Museum de Borggraaf.

Ben jij nieuwsgierig en klim jij graag in de pen?
Dan is dit je kans! HALLO Venray is op zoek naar
een jongerencolumnist en schrijver voor onze
jongerenrubriek ‘15 vragen aan’.
Wat ga je precies voor ons doen?
Twee keer in de maand interview
jij een jongere tussen de 14 en
18 jaar uit de gemeente Venray
en schrijf jij de jongerenrubriek
‘15 vragen aan’. Dat kan over van
alles gaan. Je hebt de regie in eigen
handen, want je mag zelf kiezen
wie je interviewt.
Je schrijft twee keer in de maand
een column. Wat houdt je bezig,

waar wordt je blij van of wat maakt je
boos? Je bent vrij in het bepalen van
het onderwerp. Het is helemaal jouw
eigen column!
Wie ben jij?
n Je bent tussen de 14 en 18 jaar
oud;
n Je woont in de gemeente Venray;
n Je vindt journalistiek leuk en je
schrijft graag!

Solliciteren
Lijkt het jou leuk om leeftijdsgenoten te interviewen en hierover te
schrijven? Stuur dan een bericht naar redactie@hallo-venray.nl of bel met
0478 - 74 55 01. Jeanine Hendriks, redacteur, kan je hier alles over vertellen!

HALLO Venray is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt verspreid in
de hele gemeente Venray en dat wordt uitgegeven door Kempen Media.

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl

De harmonie concerteert onder
leiding van haar nieuwe dirigent Thom
Roosen afwisselend met een carillon
bespeeld door carilloneur Rosemarie
Seuntiëns. Suzan Spreeuwenberg
ondersteunt de harmonie bij enkele
nummers met zang. Het concert

bestaat uit een gevarieerd programma van Frans von Suppé tot
Amy Winehouse en van Deep Purple
tot Doe Maar. Het hele concert is live
te volgen op grote beeldschermen.
Er worden zitplaatsen geregeld, statafels uitgezet en een terras aangelegd

op het Mgr. Goumansplein. Ook zal
Wim de Schryver, de nieuwe president
van de harmonie, zich die avond aan
het publiek voorstellen en het programma presenteren. Rond de klok
van 23.00 uur is er voor het publiek
een verrassing.
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Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray

Cultuur historische dag Venrayse schutterij
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray organiseert op zondag
30 juni een cultureel historische dag. De organisatie laat weten dat de
gemeenschap op deze manier kan ervaren wat het cultureel erfgoed met
zich meebrengt.
Vanaf 12.00 uur worden op de dag
demonstraties georganiseerd in het
centrum van Venray. “Mensen kunnen
daarbij ervaren wat de diversiteit
binnen het schutters- en gildewezen
is. Demonstraties, muziek, vendelen
en het maken van een foto in schutterskleding behoort tot de mogelijkheden”, laat de organisatie weten.
Om 14.00 uur volgt een historische
optocht door het centrum waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen
de schutterstradities. Om 16.30 uur
vindt een Streetparade plaats waarin
elementen van onder andere muziek
en dans worden getoond. Op het
Schouwburgplein vindt het defilé
plaats. Aansluitend wordt een taptoe,
waar verschillende schutterijen
middels een militaire en muzikale
show aan het muziek presenteren.
Afgelopen jaren zijn Taptoes weer

populairder geworden, waardoor de
schutterij in Venray besloten heeft er
opnieuw een te organiseren. Na de
uniformpresentatie van de schutterij,
begint de Taptoe, wanneer het
fanfarekorps van de Nationale
Reserve zich opstelt en alle korpsen
welkom worden geheten op het
festivalterrein op het
Schouwburgplein. Na het optreden
van de schutterij ’t Zandakker Gilde
Sint Jan Venray volgt een uniek
muziekwerk dat door de Schutterij en
MMSK Sint Petrus Banden ten gehore
wordt gebracht. Vervolgens wordt het
een mix van muziek. Het Trommel- en
Fluiterkorps van Excelsior uit Montfort,
de White Hackle Pipes and Drums
(Doedelzakken), drumfanfare ESKA uit
Bemmel met de galashow, de drumfanfare DIOS uit Oijen, de mallet
percussionband, drumband Rhenen

Cultura Venray en Odapark

met de zangeres Esther Gijsbertsen,
de Hollandshow van de Drumfanfare
ESKA uit Bemmel en het optreden van
het fanfarekorps van de Nationale

Reserve vormen de show waarmee
de dag wordt afgesloten. De Taptoe
duurt ongeveer 2,5 uur.
Op de dag is er een zittribune die

plaats biedt aan 450 gasten.
Voor meer informatie en het
reserveren van kaarten, mail naar
info@zandakker.nl

Lezing van onderwijspedagoog
Cultura Venray organiseert op woensdag 26 juni in samenwerking
met het Odapark een lezing over kunsteducatie. De lezing wordt verzorgd door onderwijspedagoog Gret Biesta.
Gert Biesta is als Professor of
Education verbonden aan Brunel
University London. Na een carrière als docent natuurkunde in het
gezondheidszorgonderwijs studeerde
hij pedagogiek en filosofie en was
hij werkzaam aan universiteiten in
Nederland, Engeland, Schotland en
Luxemburg. Hij publiceert over de
theorie van opvoeding en onderwijs,
de methodologie van sociaalwetenschappelijk onderzoek, democratie
en burgerschap, curriculumtheorie en
-beleid en de opleiding van leraren.
Tijdens de lezing vertelt Biesta
over zijn boek ‘Door kunst onderwezen willen worden’. Hij presenteert

in dit boek een nieuwe benadering
van de hedendaagse kunsteducatie.
“Deze avonden worden georganiseerd
door Cultura Venray in samenwerking
met het Odapark en hebben als doel
om diverse kunst gerelateerde thema’s in een café sfeer bespreekbaar
te maken. Sprekers uit alle uithoeken
van het land alsook uit het buitenland
worden uitgenodigd om een thema te
introduceren”, aldus Sanne Aben van
Cultura Venray.
De deur van het Theehuis in
Venray is vanaf 19.30 uur geopend.
Om 20.00 uur start de lezing.
Kijk voor meer informatie op
www.culturavenray.nl

Workshop creatieve
natuurfotografie
VN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 22 juni voor maximaal tien deelnemers een workshop creatieve natuurfotografie.
Deze 3,5 uur durende workshop onder leiding van de Belgische Luc
Cappaert start om 09.00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige
voetbalvelden van Geijsteren, Oostrumseweg 34.
Luc Cappaert maakt hoofdzakelijk macro-opnames, maar landschap
en het wildlife in Afrika en MiddenAmerika komen ook aan bod. Tijdens
de workshop wil hij mensen raken
en enthousiasmeren voor natuurfotografie. Het fotograferen van
elementen in de natuur kan worden benaderd via twee invalshoe-

ken: registratie en sfeeropnames.
Deze workshop houdt de focus op
het creëren van sfeer in de beelden.
Hierbij worden enkele technieken
getoond die daarbij kunnen helpen
en deze worden tijdens de workshop
uitgebreid uitgetest met de eigen
apparatuur. Aanmelden kan via
secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl.

Smitma is een familiebedrijf met een internationale naam in gebruikte
grondverzet- en wegenbouwmachines. Op de werkvloer heerst er een
open en informele werksfeer. De medewerkers staan bij Smitma centraal.
Hierdoor word jij altijd uitgedaagd om je te blijven ontwikkelen. Bij Smitma
werken momenteel 20 medewerkers en dit aantal blijft groeien.
FUNCTIE
Smitma is op zoek naar een allround Monteur
Grondverzet- en Wegenbouwmachines. In jouw
functie ga jij je voornamelijk bezighouden met
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan
grondverzet- en wegenbouwmachines. Dit kan
zowel aan het mechanische deel, als het hydraulische deel, maar ook het elektrische deel van de
machine zijn. Hierdoor weet je zeker dat geen
enkele werkdag hetzelfde zal zijn.
FUNCTIE-EISEN
Jij hebt minimaal een afgeronde technische LBO+ of
MBO opleiding Werktuigbouwkunde of Landbouwtechniek. Je hebt enkele jaren ervaring opgedaan
in een monteursfunctie (bij voorkeur in de grondverzet) en je bent toe aan de volgende stap in jouw
loopbaan. Je hebt bij voorkeur één of meerdere aanvullende cursussen op het gebied van hydrauliek,
dieseltechniek en elektrotechniek gevolgd. Je bent
een zelfstandige, flexibele en proactieve monteur
die graag een bijdrage levert aan het succes van
Smitma. Aanpakken, verantwoordelijkheidsgevoel
en collegialiteit maken jouw profiel compleet.

AANBOD
Smitma zoekt een collega voor de lange
termijn. De sfeer binnen het bedrijf is zeer goed
en er wordt geïnvesteerd in medewerkers.
De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen
af van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden,
ervaring en opleiding spelen hierbij een rol.

SOLLICITATIE
Ben jij klaar voor deze nieuwe uitdaging?
Reageer dan direct bij Mark Smits via mail
mark@smitma.com.
Wil jij meer informatie over deze vacature en heb
je inhoudelijke vragen? Neem dan contact met
Mark op. Hij is te bereiken op 06 - 53 23 42 37.
Per post solliciteren mag natuurlijk ook.
Stuur je brief dan naar Smitma B.V., t.a.v.
Mark Smits, Columbusweg 13, 5828 LA Venlo.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.
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Optreden Blaos um op

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Loef Vredepeel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Centrum Venray

Galastoet Raayland College

Opening kermis Geijsteren

Tijd: aanvang 17.45 uur
Locatie: Gouden Leeuwplein Venray

Tijd: 17.30 uur
Locatie: Dorpsplein Geijsteren

Rosentaler Bierfest
(t/m zondag 9 juni)

Dansvoorstelling Celebration

zo
09
06

Sliepszoepe
Tijd: aanvang 21.00 uur
Locatie: ‘t Trefpunt Geijsteren

Kermis Geijsteren
t/m maandag 10 juni

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Activiteiten wijkcentrum
Den Hoender Venray
Tijd: aanvang 09.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 19.30-22.00 uur
Locatie: Atelier Cultura Venray

do
13
06

SV Venray Ladies Cup
Tijd: 08.00 uur
Locatie: Sportpark de Wieën Venray

Lezing AVOS:
Harry van den Berselaar
Tijd: 14.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Sunday Bloody Sunday
Tijd: aanvang 11.00 uur
Locatie: ‘t Trefpunt Geijsteren

Locatie: Dorpsplein Geijsteren

SV Venray Ladies Cup

Urban & Nature Odapark:
Bert Lochs

Tijd: 08.00 uur
Locatie: Sportpark de Wieën Venray

Dansvoorstelling Celebration
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Odapark Venray

ma
10
00

De grote kermisrace

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Dorpsplein Geijsteren

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

Zangers van Sint Frans

Kasteelplaats

Never Mind Jazz
Band in Geijsteren
Never Mind Jazz Band geeft op zondag 23 juni een jazzconcert op de binnenplaats van de kasteelplaats Geijsteren, gelegen
aan de Maasheseweg 2 in Geijsteren. Het concert begint om
15.00 uur.

De Never Mind Jazz Band speelt
gearrangeerde collectieven en solo’s
uit het repertoire van jazz uit de jaren
twintig, met daarbij het accent op de
gloriejaren 1925-1929. In de vocale
gedeelten komt ieder bandlid aan bod.

Bijeenkomst Kinderboekweek:
Reis Mee!

Schildersdialoog:
Druk, Druk, Druk

Tijd: 18.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Feesttent Grootdorp Merselo
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Dorpsraad Merselo - Vredepeel

Kaarten kunnen besteld worden bij de
Stichting Cultuurpodium Geijsteren via
www.cultuurpodiumgeijsteren.nl of
vanaf een half uur voor aanvang van
het concert bij de kassa van de kasteelplaats.

Jubileumconcert
Schouwburg Venray
Zangers van Sint Frans uit Venray organiseert op zaterdag 22 juni haar 60-jarig jubileumconcert. Het concert
vindt plaats in Schouwburg Venray onder leiding van Geert Verhallen.
Het concert begin om 19.30 uur
en is om 21.00 uur afgelopen.
Éen dag later, op zondag 23 juni,
wordt er ook een concert

georganiseerd in de St. Elisabethkerk
in Grave. Dit start om 15.00 uur.
Voor het reserveren van
kaarten mail naar 

kaarten@zangersvansintfrans.com
Voor meer informatie over Zangers
van Sint Frans kijk op
www.zangersvansintfrans.com

Open repetitie Jeugdorkest
Het jeugdorkest van fanfare St. Oda Merselo houdt maandag 17 juni weer een open repetitie
avond. Deze avond is voor iedereen toegankelijk van 18.30 tot 19.30 uur om te komen kijken,
luisteren, vragen te stellen en mee te spelen. De repetitie vindt plaats in zaal ’t Anker in Merselo.
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Meer bezoekers dan verwacht

Zonnige kunstroute in Holthees-Smakt
Tussen 3.000 en 4.000 mensen bezochten tussen donderdag 30 mei en
zondag 2 juni de kunstroute in Holthees en Smakt. Vijftig kunstenaars lieten
verspreid over een route van 3 kilometer die door de dorpen liep hun
kunstwerken zien. Henk van Os, samen met Selma Tak hoofdorganisator,
kijkt tevreden terug op het evenement.
“Het weer heeft ons geweldig geholpen. Vooraf hoopten we
op 3.000 bezoekers, maar die hebben we overtroffen. Dat stemt ons
zeer tevreden”, aldus Henk van Os.
Traditiegetrouw is de vrijdag en zaterdag minder bezocht. “Daar was dit jaar
niets van te merken, ook deze dagen
waren nu goed bezocht”, aldus Van Os.
Ook was er een toename van mensen
die meerdere dagen het evenement
bezochten, zo liet hij weten.
Het thema dit jaar was ‘Zien’.
Op verschillende plekken zijn stellingen opgehangen waar mensen
konden discussiëren. “Matthieu Pronk
was dit jaar aanwezig met zijn zwart/

witte beeldengroepen die van plastic
gemaakt waren. Dat was zeker een
van de hoogtepunten”, vertelt Van Os.
“Ook heb ik diverse mensen emotioneel zien vertrekken bij bepaalde
kunstwerken. Het is toch meer dan
alleen iets mooi of lelijk vinden.”
Verder waren er diverse kunstenaars
die kleine workshops gaven, onder
ander een cursus wieldoppen rechtzetten. “Ik ben vooral blij dat alles
goed verlopen is en met de positieve
reacties van de bezoekers ben ik ook
zeer tevreden”, zegt Van Os. Over twee
jaar staat een nieuwe editie op het
programma. “Dat wordt de tiende, die
gaat er komen.”

Optreden ‘Blaos
Um Op’
Muziekmakereej ‘Blaos Um Op’ uit Venray speelt zaterdag 8 juni op
het Schouwburgplein in Venray. Het evenement Muziek in Venray
Centrum begint om 13.30 tot 16.30 uur.

Inspiratieworkshop
aquarel
In de Engelse Tuinen in Venray vindt vanaf juni elke derde donderdag een inspiratieworkshop aquarel plaats
aan de Raadhuisstraat 1. De workshop draait om de werken van Mère Ancilla.
Het programma begint met een
rondleiding langs de schilderijen van
Mère Ancilla in een normaal niet voor
publiek toegankelijk deel van het

gemeentehuis. Tijdens de rondleiding wordt haar levensverhaal en haar
belang voor het gebouw uitgelegd.
Na een pauze begint de aquarelwork-

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M2

€ / PER M
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‘Blaos Um Op’ is op 15 september
1978 opgericht als joekskapel met
het aanvankelijke doel actief deel
te nemen aan de vele carnavalsactiviteiten voor en tijdens de carnaval. Maar mede door het verzorgen
van optredens in de regio en later
ook in Duitsland, werd het repertoire
uitgebreid met dans- en meezingmuziek. In 1990 werd de naam dan ook
gewijzigd in Muziekmakereej ‘Blaos
Um’. Inmiddels omvat het reper-

toire bijna 175 nummers. De veertien amateurmuzikanten brengen
enkele nummers uit hun repertoire
ten gehoren tijdens Muziek in Venray
Centrum.
Muziekmakerreej ‘Blaos Um
Op’ repeteert elke donderdagavond
van 20.30 uur tot 22.00 uur in de
aula van basisschool de Toverbal en
staat onder deskundige leiding van
Ruud Ebisch. Voor meer info kijk op
www.blaosumopvenray.nl

Kampioensreceptie
SV United
Zowel het eerste als het tweede team van voetbalvereniging
SV United uit Wanssum en Meerlo zijn kampioen geworden. De vereniging organiseert daarom op zondag 9 juni een kampioensreceptie.
De receptie start om 18.00 uur
in de kantine op Sportpark
De Meulebèèk in Wanssum.
Het bestuur laat weten dat iedereen die de vereniging een warm
hart toedraagt van harte welkom is

op de receptie. Het eerste team van
SV United werd zondag 26 mei in
Wellerlooi kampioen nadat er met 1-3
gewonnen werd van Resia. Door het
kampioenschap speelt het team volgend jaar in de vierde klasse.

shop in de Engelse tuin. Twee docenten
coachen alle deelnemers persoonlijk
tijdens het aquarellen. Opgeven kan via
cclevers@live.nl of via 06 28 67 50 61.

DETEGELTENT.NL
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Jij maakt ‘m super

3.999,322 cm

Bach

Compacte keuken, uitgevoerd in de eigentijdse
kleur saliegroen. Compleet met oven,
Airforce afzuigkap, vaatwasser, koelkast,
spoelbak en werkblad. Inclusief 5 jaar
appartuurgarantie en meteen voor
de laagste prijs.

5.999,247 x 249 cm

Breitner

Vinci Magnolia

de combinatie van een licht eiken hout-

minimaal zijn. De handige wandplanken met

structuur en zwarte elementen zoals de

landelijke uitstraling bieden ruimte voor

apparatuur, greeplijst en accessoires.

mooie keukenaccessoires. Meteen de

Meteen de laagste prijs en inclusief

laagste prijs en inclusief

apparatuur met 5 jaar garantie.

apparatuur met 5 jaar garantie.

Praktisch ingedeeld waardoor de loopafstanden

Een opvallende maar toch rustige keuken door

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

6.099,188 x 260 x 305 cm

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

