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Avondvierdaagse
Negentien basisscholen en achttien verenigingen liepen mee tijdens de 61e editie van de Avondvierdaagse Venray van donderdag 13 tot en met zondag 16 juni.
Een jury beoordeelde de ruim 3.000 deelnemers onder andere op de eenheid van de groep en de sfeer. De deelnemers konden routes lopen van 3,5,10 of 15 kilometer en
op zondag 16 juni 20 kilometer. Een uitgebreide fotoalbum is te zien op de Facebookpagina van HALLO Venray.

Kritiek op rol gemeente

Dorpsraden vrezen tweespalt bij grote
energieprojecten
Dorpsraden vrezen voor tweespalt tussen bewoners bij de komst van een zonnepark of windmolen. Ze vragen bij de gemeente aandacht voor de impact van grootschalige energieopwekking op de dorpsgemeenschap.
“In een klein dorp zijn we van elkaar afhankelijk. Je moet oppassen voor sociale ontwrichting”, waarschuwde
dorpsraadvoorzitter Ruud Wilms van Veulen tijdens de energiebijeenkomst op woensdag 12 juni in het
gemeentehuis.
Veulen had die negatieve ervaring
vijftien jaar geleden toen sprake was
van de komst van een windmolenpark. Recent is het plan van ontwikkelaar Kronos om een zonnepark aan
te leggen in Smakt. Dorpsraad SmaktHolthees is nog steeds verbolgen over
de aanpak en de gebrekkige communicatie. Vorig jaar raakte het kleine
dorp in rep en roer. Secretaris Sjaak

Koopmans hekelde ook de rol van de
gemeente. “We worden niet serieus
genomen. De dorpsraad wilde een
gesprek, maar vond geen gehoor.”

Verdeeldheid
“Je wilt als dorpsraad de inwoners vertegenwoordigen en niet in
zo’n situatie terechtkomen zoals in
Smakt”, zei Ruud Wilms.

Bas Vennekens, voorzitter van
de dorpsraad in Geijsteren, zei dat
het lastig is voor de dorpsraad.
“Want zo’n plan leidt altijd tot verdeeldheid.” Bij het zonnepark in
Smakt wilde de dorpsraad zich aanvankelijk neutraal opstellen. Totdat
er bijna een dorpsopstand kwam.
“Toen zijn we in sneltreinvaart wakker geschud”, zei dorpsraadvoorzitter

Peter Coppus. Uit de enquête van de
dorpsraad bleek dat 75 procent van
de inwoners tegen is. “Als dorpsraad
waren we niet eens betrokken”, keek
Sjaak Koopmans terug. “We hebben
goede ideeën aangereikt, maar daar
is niets meegedaan. De gemeente
vaart blindelings ergens op af, waarbij de consequenties volledig worden
onderschat.”

Maatschappelijk
deel
CDA-raadslid Jac Derikx, lid van
dorpsraad Geijsteren, meende dat

de gemeente het zonnepark in
Smakt alleen beschouwde vanuit
het oogpunt van ruimtelijke ordening. “Daarbij is het maatschappelijk deel onderschat. Als er geen
draagvlak voor is, dan komt er niets
van de grond.” Peter Coppus hoopte
dat er lering uit wordt getrokken.
“Laat Smakt een les zijn voor de
gemeente. Dat in de toekomst anders
wordt omgegaan met de dorpsraden.” Beleidsmedewerker Geert
Claessens beaamde het. “We proberen hiervan te leren en het als
gemeente beter te doen. Samen zullen we het moeten doen.”
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Wethouder roept aanwezigen tot de orde

Waarom moet Venray duurzame
energie opwekken?
De bijeenkomst voor de dorps- en wijkraden over energieopwekking
verliep op woensdag 12 juni in het gemeentehuis heel anders dan verwacht. De pauze werd overgeslagen, de avond liep flink uit en voor het
praten in groepjes was geen tijd meer. Er waren verhitte en soms emotionele discussies waarbij vooral de tegenstanders flink van zich lieten horen.
Wethouder Martijn van der Putten
moest al snel iedereen tot de orde
roepen. “Laten we elkaar uitspreken
en steek een hand op als je iets wil
zeggen. Anders wordt dit een vervelende avond.” De oproep had succes en beleidsmedewerker Geert
Claessens kon zijn presentatie ver-

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren

volgen. Op het eind laaiden de felle
discussies weer op. Dat was voor
Claessens het sein de avond af te sluiten. “De cirkel is rond, we zijn weer
terug bij het begin.” Hij beloofde dat
er nog een vervolg komt omdat nog
lang niet iedereen was uitgepraat.
Martijn van der Putten was er
toen niet meer bij. Hij moest na ruim
een halfuur de bijeenkomst verlaten voor de commissie Werken en
Besturen die even verderop in de
raadzaal vergaderde. “Helaas, ik kan
me niet in tweeën delen”, verontschuldigde hij zich. Carla Brugman,
wethouder van duurzaamheid en
energie, ontbrak. “Ze is op weg naar
Maastricht en is met ander dingen
bezig”, meldde Van der Putten.

www.hallo-venray.nl

CO2 neutraal

www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Ruud Wilms, dorpsraadvoorzitter
van Veulen, stelde al direct de waaromvraag. Die zou hij vaker herhalen.
“Waarom moet dit? Geef eens een
wetenschappelijke onderbouwing”,
vroeg hij. Volgens Wilms praten
politici elkaar alleen maar na (‘we
moeten van het gas af’) en baseren ze zich niet op feiten. “Dit wordt
de burgers door de strot geduwd.
Er is helemaal geen energietekort.
We moeten een stap terug. Wat is
er mis met CO2?”, wilde hij weten.
Claessens reageerde dat gemeente
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Windmolens in Duitsland, vanuit Blitterswijck
Venray een steentje moet bijdragen aan de energietransitie. “Dat
heeft de gemeenteraad besloten.”
Martijn van der Putten sprak van
een politieke ambitie. “We willen
in 2030 dertig procent van de eigen
energievraag opwekken. We zijn nu
zwaar afhankelijk van aardgas uit
Groningen. We moeten op zoek naar
andere bronnen.”
CDA-raadslid Jac Derikx, lid van
energiecoöperatie Beepower, haalde

het klimaatakkoord van Parijs uit
2015 aan. “Daar zijn wereldwijd
energieafspraken gemaakt.

Klimaatakkoord
Nederland heeft zich daaraan
geconformeerd.” Derikx haalde aan
dat de gemeenteraad op 31 oktober 2017 unaniem instemde met
het energieprogramma 2018-2021.
Daarin staat dat Venray CO2-neutraal
wil zijn in 2030. Dit betekent een

energiebesparing van 37,5 procent
ten opzichte van het verbruik in
2013. De energiebehoefte moet in
2030 voor 45 procent worden opgewekt met schone technieken zoals
zon, wind, biomassa en aardwarmte
op het eigen grondgebied. “Het is
een democratisch proces geweest”,
stelde Derikx. “Iedereen ging ermee
akkoord en geen enkele partij is
weggestemd bij de verkiezingen van
maart 2018.”

Lek in informatiebeveiliging gemeente Venray

‘Jaarlijks een ethische hacker
binnenhalen’
De rekenkamercommissie (rkc) heeft onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging en privacy van de gemeente Venray. In het kader van het
onderzoek is een ethische hack uitgevoerd. Hierbij zijn een aantal kwetsbaarheden geconstateerd. Wethouder Martijn van der Putten liet tijdens de
commissievergadering woensdag 12 juni weten het een goed idee te vinden om jaarlijks een ethische hacker binnen te halen om kwetsbaarheden
in het systeem op te sporen.
Volgens voorzitter rekenkamercommissie Judith Hendrickx bleek
het vrij eenvoudig om het informatiesysteem van de gemeente Venray
binnen te komen en toegang te
krijgen tot gevoelige informatie van
burgers, bestuurders en ambtenaren.
Tijdens de commissievergadering
liet zij weten dat er meteen geschakeld is door de gemeente en dat de
meest urgente lekken hersteld zijn.
Het advies is om serieus naar het
probleem te kijken.

Huisvader
Martijn Direks van CDA is
geschrokken van het onderzoek.
De partij vindt dat de informatiebeveiliging op orde moet zijn.
“Als gemeente dienen we als huisvader goed om te gaan met gevoelige

informatie. Waarom heeft het college
niet eerder ingegrepen? Fouten in het
systeem moeten ten alle tijden voorkomen. Wat gaat het college doen om
de informatie beter te beveiligen?”
vroeg Direks zich af. Ook Ronald van
Hal van SP vroeg zich tijdens de vergadering af waarom de problemen
pas na onderzoek van de rekenkamer
geconstateerd werden. “Burgers van
Venray moeten er vanuit kunnen gaan
dat de data die hier staat ook veilig is.
Het is ook vreemd om te lezen dat systemen niet gepatched zijn.” Een softwarematige patch is een klein stukje
software dat door de uitgever van
software gebruikt wordt om fouten op
te lossen of updates uit te voeren aan
zijn software.
Volgens Van Nieuwenborg, functionaris gegevensbescherming, is

het oplossen van kwetsbaarheden in
het informatiebeveiliging een continu proces. “Voor de twee hoogste
risicoklassen zijn de problemen opgelost. De onderliggende klassen worden in de komende periode gedicht.
Informatiebeveiliging is mensenwerk”,
aldus Van Nieuwenborg.

naris gegevensbescherming aan.
Van der Putten: “Als iets een
vlucht gaat nemen dan is het digitalisering. Het is goed dat we in
Venray onderzoek hebben gedaan.
Gelukkig hebben we hier tijdig op
kunnen schakelen door de meeste
urgente problemen nu en in de
komende maanden te voorkomen.
Dat neemt niet weg dat dit een
continu proces blijft van vallen en
opstaan, want er komen nog veel
ontwikkelingen op dit gebied op ons
“We waren op de hoogte van
kleine risico’s en hadden deze voorlo- af, die een uitdaging worden om tot
pig als geaccepteerd beschouwd, maar ons te nemen en de baas te blijdoordat deze op de stapel samenkwa- ven. Hier moeten we heel serieus
mee aan de gang gaan. We werken
men, ontstond er een enorm risico.
er hard aan. Ik vind het een goed
En dat risico is wat onderschat. Dit
idee om jaarlijks een ethische hackomt ook omdat we nog in transitie
zitten van een informatiebeleidsplan”, ker naar binnen te halen”, aldus de
vult wethouder Van Putten de functio- wethouder.

Risico
onderschat
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Capaciteit aan Maasheseweg onvoldoende

Krijgt Ysselsteyn een elektriciteitsstation?
De aanwezigheid van het elektriciteitsstation in Venray heeft een grote
aantrekkingskracht op ontwikkelaars.
Er zijn 35 plannen ingediend bij de
gemeente. “Het heeft alles te maken
met de infrastructuur. Gemeente
Beesel heeft bijvoorbeeld geen aansluitstation en daar meldt zich niemand”, zei Claessens. De capaciteit
van het station aan de Maasheseweg
is op termijn onvoldoende om alle
toekomstige zonnepanelen en zonneparken aan te sluiten. “Het station zit
bijna vol. Enexis gaat de capaciteit binnen twee, drie jaar vergroten om ook
bulkinitiatieven te kunnen aansluiten.”

Spreiding
De gemeente kiest voor een spreiding en ziet liever de zonneparken
op de jonge ontginningsgronden aan
de westkant in de Peel. Hier is meer
ruimte en er wonen minder mensen. Claessens toonde een kaartje
met grote zoekgebieden in de dorpen
Vredepeel, Ysselsteyn en Veulen. “De
afstand naar Ysselsteyn is nu te groot.
We missen capaciteit aan de westkant”, zei hij. “We zijn met Enexis in
gesprek over een extra elektriciteits-

Gemeente Venray heeft het plan een zonneweide aan te leggen op de voormalige vuilnisstortplaats in
Venrays Broek. Ook de grote zandafgraving De Diepeling bij Castenray is in beeld voor grootschalige energieopwekking, op water.

Aan de oostkant van de gemeente
is minder plek, want er liggen
meer dorpen en bedrijventerreinen.
Vanwege de radarverstoring van het
militair vliegveld in Vredepeel zijn
windmolens alleen toegestaan in de
oosthoek. Volgens Claessens zijn de
mogelijkheden beperkt omdat provincie Limburg geen solitaire windmolens
wil en de beekdalen en de Maasoevers
uitsluit. “Er zijn slechts enkele plukjes
waar drie tot zes windmolen zouden
kunnen staan. Het is een lastig verhaal, we kunnen ze bijna nergens
kwijt. We moeten ook rekening houden met voldoende afstand tot woningen en bedrijven.”

‘Gemeente legt zonneladder op zijkant’
Gemeente Venray past de zonneladder niet als richtlijn toe. De
Tweede Kamer nam een motie aan voor de zonneladder om te voorkomen dat natuur- en landbouwgebieden worden opgeofferd voor zonneparken, terwijl veel daken onbenut blijven.
Beleidsmedewerker Geert
Claessens zei tijdens de energiebijeenkomst voor dorps- en wijkraden op
woensdag 12 juni dat de gemeente
niet alleen inzet op het volleggen van
daken, de eerste trede van de zonneladder. “Daar kiezen we niet voor.
We leggen de zonnelader op de zijkant. Op veel daken worden al zonnepanelen gelegd. De grote logistieke
bedrijven gaan we verleiden dit ook

te doen. Hier kan wel een tandje bij.”
De gemeente eist dat ontwikkelaars
van zonneparken wat terugdoen
voor de gemeenschap. “Bij lasten
horen ook lusten”, zei Claessens.
Dorpsraadvoorzitter Ruud Wilms van
Veulen vindt de bijdrage ‘een sigaar
uit eigen doos’. “Wij betalen als burgers al de SDE-subsidies. En dan krijgen we een schamel bedrag terug
voor de jarenlange overlast.”

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:

Oude vuilstortplaats aan Venrays Broek
Er loopt een onderzoek om beide
locaties te ontwikkelen. Daarbij wordt
ook gekeken of de gemeente in eigen
beheer de energie kan opwekken en
vermarkten, zodat de inkomsten naar
de gemeentekas vloeien. “We bekijken of het haalbaar is de locaties zelf
te exploiteren”, zei beleidsmedewerker Geert Claessens tijdens de energiebijeenkomst voor dorps- en wijkraden
op woensdag 12 juni.
De oude vuilnisstortplaats in
Venrays Broek, ten noorden van de
wijk Brabander, is vorig jaar overgedragen aan Nazorg Limburg. Deze organisatie is opgericht door de Limburgse

gemeenten om gesloten stortplaatsen
over te nemen en mogelijk te saneren.
Dit is geen belemmering voor een zonneweide. De stortplaats is vervuild met
chemisch afval waardoor een recreatieve bestemming niet mogelijk is. Er
staat een hek omheen en de voorheen
kale vuilnisbelt is in de loop der jaren
helemaal dichtgegroeid. Om verspreiding van vervuiling via het grondwater te voorkomen wordt het afvalwater
met een gemaal weggepompt naar de
riolering.
Het terrein van de stortplaats is
ruim 70.000 vierkante meter. Voor
de komst van een zonneweide zou-

den nauwelijks saneringsmaatregelen
nodig zijn. Enkele marktpartijen hebben al interesse getoond.
Op de grote waterplas De
Diepeling, tussen Castenray en
Tienray, zouden drijvende zonnepanelen kunnen komen. Al dertig jaar
wordt hier zand en grind gewonnen
door het bedrijf Teunesen uit Gennep.
De Diepeling valt onder het natuurproject Maasgaard. Er is een gebiedsvisie opgesteld met natuur en recreatie,
zoals wandelpaden en een uitkijktoren.
De uitvoering kan beginnen zodra de
ontgronding is beëindigd, waarschijnlijk
in 2022.
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Zonneweide wellicht op
oude vuilstortplaats
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Elektriciteitstation aan Maasheseweg in Venray

station. Maar de bouw gaat acht jaar
duren. Daarom kijken we ook naar
andere vormen van energieopslag.”
De gemeente verwacht dat er veel
gronden van agrarische bedrijven
beschikbaar komen. “Er zijn al agrariërs die gronden inbrengen. Het zullen er meer worden als er een goede
infrastructuur ligt. Want de grond
levert een leuke prijs op, daar kun je
geen maïs voor zetten.”

VER
S

Gemeente Venray maakt zich sterk voor een nieuw elektriciteitsstation in de zuidwesthoek, in de omgeving
van Ysselsteyn. De komst van een tweede station maakt meer grootschalige energieopwekking mogelijk. De
initiatieven concentreren zich nu vooral rondom het elektriciteitsstation van Enexis aan de Maasheseweg in
Venray, zoals de zonneparken in Smakt. Dat meldde beleidsmedewerker Geert Claessens tijdens de energiebijeenkomst voor de dorps- en wijkraden op woensdag 12 juni.
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Gebraden
4 runderhamburgers
+Gehaktballen
4 kipschnitzels
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
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Risico’s aan herstelplan bibliotheek

Gesteggel over verschil oude en
nieuwe plan
Door een onafhankelijk adviesbureau werd BiblioNu eerder bestempeld als onvoldoende toekomstbestendig op onder andere financieel en
organisatorisch gebied, waarop zij de opdracht kregen een herstelplan te
schrijven. Op basis van de visie die de raad in april heeft vastgesteld,
heeft BiblioNu een herstelplan geschreven, maar volgens onder andere
Lizzy Bruno (PRO Venray) lijkt het plan erg veel op het oude plan van
voormalig directeur Jimmy Hendriks.
“Ik ben in het bezit van het concept
herstelplan van de voormalig directeur.
Ik heb dit bij het college aangevraagd,
maar heb het niet gekregen. Het college heeft me medegedeeld dat ze dit
nooit gekregen hebben, maar ik heb

het op een andere manier verkregen”,
zei Bruno tijdens de commissie Leven
vergadering op donderdag 13 juni. Ze
stelde de vraag omdat ze wilde weten
waarin het oude en nieuwe plan verschillen. Het vertrouwen in voormalig

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven, met een serviceteam in Horst
(standplaats VTI Horst). Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de
energie- en installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 50 KW en 3,5 MW en verlenen hieraan de volledige service
en onderhoud. Onze klanten zijn o.a. tuinbouwbedrijven, rioolwaterzuiveringen,
zwembaden, ziekenhuizen, en energiebedrijven. Kijk voor een overzicht van onze
mooie projecten op onze website www.lekhabo.nl.

directeur Jimmy Hendriks werd in januari opgezegd omdat de gemeente geen
vertrouwen had dat het plan waaraan hij bezig was tijdig afgerond zou
worden.

Risico’s
Ook Elly van Dijck (PvdA) en Ronald
van Ham (SP) stelden vragen over de
vergelijking tussen de plannen. “Het
lijkt behoorlijk veel op het oude herstelplan, dus inhoudelijk hoeven we
er niet zoveel over te zeggen”, zei Van
Dijck. Michel Vogelaar, beleidsmedewerker van gemeente Venray, liet
weten het plan nooit gezien te hebben.
Voorzitter van de Raad van Toezicht van
BiblioNu Hein de Wit liet zich er duidelijk over uit. “Ik ken het stuk niet. Ik
neem aan dat het komt uit de periode
van de voormalige directeur. Dat is wat
mij betreft een afgesloten hoofdstuk en
ik heb geen behoefte om daar op terug
te komen”, aldus De Wit.

Er kleven ook enkele risico’s aan
de haalbaarheid van het herstelplan.
BiblioNu is de uitvoerende partij voor
het bibliotheekwerk van Venray en
Horst aan de Maas. Het is echter nog
niet bekend of Horst doorgaat met
BiblioNu. Wanneer dat niet het geval
is, wordt de organisatie van BiblioNu
te klein om de werkzaamheden in
Venray te verrichten. “Het hele plan
valt of staat dus met wat Horst aan
de Maas gaat doen”, liet Elly van Dijck
(PvdA) weten. Wethouder Anne Thielen
beaamde dat de situatie in Horst een
risico is. Naar verwachting wordt er
door de raad in Horst na de zomer een
besluit genomen.
Een ander heikel punt zijn de
liquide middelen van de organisatie.
Grote tegenvallers kunnen niet worden
opgevangen. “Het klopt dat het eigen
vermogen laag is en dat het een risico
is. BibloNu heeft hard gewerkt om
alles gezond te krijgen. Het plan dat nu

geschreven is, geeft ons daarin voldoende vertrouwen”, zegt wethouder
Anne Thielen. De wethouder liet verder
weten dat ze graag ziet dat BibloNu
ook andere bronnen aanspreekt om
inkomsten te verkrijgen. “Een stukje
cultureel ondernemerschap is belangrijk”, aldus Thielen.
Lizzy Bruno (PRO Venray) wilde
vanwege de financiële situatie een
uitgebreidere onderbouwing van
onder andere de tarieven dan nu in het
herstelplan was gepresenteerd. “Juist
vanwege die financiële onzekerheid,
wil ik daar een gedegen onderbouwing
van zien. Dat geldt ook voor een tijdspad en prestatie-indicatoren. Wanneer
zijn we eigenlijk tevreden straks? En
wat voor gevolgen kan dat hebben?”,
vroeg ze zich af. Het antwoord daarop
was volgens haar te weinig specifiek.
In de raadsvergadering van donderdag
28 juni staat de bibliotheek opnieuw op
de agenda.

Locatieonderzoek bibliotheek

‘Ik voel me niet
serieus genomen’
Onlangs kwam het voormalige Albert Heijn-pand uit de bus als beste locatie voor de bibliotheek. Veel commissieleden vonden dat het onderzoek naar het AH-pand is toegeschreven, terwijl de raad juist wilde dat het
onderzoek naar een locatie los stond van het herstelplan. Bas Künen (VVD Venray) liet zich er het sterkst over uit.
“Ik voel me niet serieus genomen, geschoffeerd en het maakte me bijzonder boos”, zei hij tijdens de commissie
Leven op donderdag 13 juni.

Wij zoeken…

MOTORMONTEURS
(regio Midden/Zuid Nederland)
Wat ga je doen:

Als motormonteur werk je aan onze verbrandingsmotoren.
Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwisselend, van het echte
‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het oplossen van storingen met de laptop
via de modernste telemetrie verbindingen. Soms zit je een week op
locatie voor een revisie, de andere week heb je drie storingen bij drie
verschillende klanten op één dag of doe je een servicebeurt aan een
grote motor. Bij tuinders of in ziekenhuizen, met de laptop of de momentsleutel… geen dag is hetzelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

• je hebt een (V)MBO opleiding/niveau richting motorvoertuigen
of elektrotechniek;
• je hebt kennis van en/of ervaring met (verbrandings-)motoren,
vrachtwagens of personenauto’s;
• je bent leergierig en oplossingsgericht;
• je kan samenwerken terwijl je ook je verantwoordelijheid
zelfstandig kan nemen;
• je bent woonachtig in de regio Horst/Venlo;
• en je wilt de klus graag afmaken dus een 8-tot-17-mentaliteit
past niet bij je.

Wat maakt de functie zo leuk:
•
•
•
•

het is technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd;
zelfstandigheid en vrijheid om je werk zo goed mogelijk uit te voeren;
eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap;
diverse opleidings- en daarmee doorgroeimogelijkheden,
zodat jij je kan ontwikkelen en we met elkaar kunnen vernieuwen
en verbeteren.
• uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld.

Wat wil je nog weten, of:

• informeer: bel 0172-619 342 en vraag naar Eelko Kitselaar
• solliciteer: mail je cv met een korte motivatiebrief naar
ekitselaar@lekhabo.nl.

Künen hekelde onder meer de
onderbouwing van het rapport.
“Iedereen die objectief naar het plan
kijkt, kan lezen dat er geen feitelijk
onderbouwing voor het plan is. Het
gebeurt onder onze ogen, we worden
gewoon buitenspel gezet”, stak hij zich
boosheid niet onder stoelen of banken.
De gemeenteraad heeft onlangs met
een motie en amendement aangegeven dat het herstelplan dat BiblioNu
schrijft, los moet staan van de locatie
waar de bibliotheek zich gaat vestigen. “Maar tot zes keer toe staat het
AH-pand genoemd in het herstelplan,
terwijl de raad unaniem heeft aan-

gegeven eerst een visie te willen en
daarna een pand”, zei Theo Francken
van Venray Lokaal. Ook Bernie van
Lierop van Samenwerking Venray was
het daarmee eens. “Ik voel me voor de
gek gehouden”, zei hij. Verder haalde
hij aan dat wethouder Loonen op 18
december meldde dat het AH-pand
niet is aangekocht om daar een bibliotheek in te vestigen. “Maar dit staat
wel in het herstelplan. Hoe kan dat?”,
vroeg hij zich af. Van Dijck (PvdA) en
Daan Janssen (D66) waren dezelfde
mening toegedaan. Janssen vroeg aan
de wethouder: “Hoe kan het dat u het
amendement, om de locatie en visie

separaat te behandelen, zomaar naast
u neerlegt?” Wethouder Anne Thielen
zei dat het locatieonderzoek naar eer
en geweten is uitgevoerd. “Het is nooit
de bedoeling geweest om kwaad bloed
te zetten. Interne deskundigen hebben het onderzoek gedaan”, aldus de
wethouder. De commissieleden leken
geen genoegen te nemen met de uitleg van de wethouder. Voorzitter Leo
Philipsen stelde daarom voor om het
locatieonderzoek en de visie met het
bijbehorende herstelplan nogmaals
afzonderlijk te behandelen in de aankomende raadsvergadering van donderdag 25 juni.

Bibliotheek speerpunten

‘Meer aandacht om
elkaar te ontmoeten’
Elly van Dijck (PvdA) stelde tijdens de commissie Leven op donderdag 13 juni vragen over de speerpunten die
in het opgestelde werkplan opgenomen zijn. Ze stelde dat ze de ontmoetingsfactor miste in de plannen. “Uit
artikelen blijkt dat mensen het belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten in een bibliotheek.” De ontmoetingsfunctie is een van de vijf speerpunten van de bibliotheekwet.
Uit de visie die de raad in april
heeft goedgekeurd, staat benoemd
dat drie punten de focus hebben voor
het herstelplan dat is opgesteld. Dit
zijn het ter beschikking stellen van
kennis en informatie, het bevorderen van ontwikkeling en educatie en
het lezen en kennismaken met litera-

tuur. “Ik hoop toch dat er ruimte komt
voor de ontmoetingsfunctie van de
bibliotheek.” Ook Bas Künen (VVD)
wilde meer aandacht voor de ontmoetingsfunctie en het laten kennismaken met kunst en cultuur, een
van de andere speerpunten die uit
de bibliotheekwet naar voren komt.

Wethouder Thielen vond dat het één
het ander niet uitsluit. “Ik denk dat
wanneer je de eerste drie functies
meeneemt, de andere daar automatisch uit voortvloeien.” Nadere uitwerking van het dienstenaanbod gaat
uitwijzen hoe het er concreet komt uit
te zien.
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Venray betaalde 335.910 euro
in vijf jaar

Onderzoek naar
wachtgeld
126 miljoen euro waren gemeenten afgelopen vijf jaar kwijt aan
wachtgeld voor oud-wethouders. Venray was 335.910 euro kwijt dat
verdeeld werd over zeven wethouders. Dat blijkt uit onderzoek van
EenVandaag onder 297 gemeenten.
Wachtgeld is een toelage voor
politici wanneer ze al dan niet vrijwillig vertrekken uit hun functie. Dit
kan voorkomen bij ontslag of wanneer een termijn ten einde loopt.
In totaal kregen in Nederland 1.500
wethouders een wachtgelduitkering.
Gemeente Oude IJsselstreek betaalde
met 1,7 miljoen euro het meeste
wachtgeld. In de onderzochte periode waren er ook tien gemeenten
die geen enkele bestuurder wachtgeld hoefden te betalen.

Horst aan de Maas
Horst aan de Maas betaalde de
afgelopen vijf jaar 525.539 euro
verdeeld over zes w
 ethouders.

Gemeente Bergen betaalde
246.377 euro verdeeld over vier wethouders, Gemert-Bakel 239.944 euro
over negen wethouders, Deurne
303.000 euro over drie wethouders
en gemeente Venlo 997.000 over
acht wethouders.

Hoogste
uitkering
EenVandaag vroeg alle
355 gemeenten naar de bedragen
die ze van 2014 tot en met 2018
uitbetaalden aan oud-wethouders.
De hoogste uitkering was voor een
oud-wethouder uit gemeente Hulst
met 373.000 euro.

Ysselsteyn

Vier accommodaties
in een plan
De Ysselsteynse werkgroep RAP (Realisatie Accommodatieplan)
heeft twee jaar de tijd om voor vier accommodaties een gezamenlijk
toekomstplan op te stellen. Eind vorig jaar was de uitkomst dat het
dorp geen grote multifunctionele accommodatie krijgt. Voor een
samenvoeging van gemeenschapshuis, jongerencentrum, kerk en sport
was te weinig draagvlak. Voorzitter Eric Michels lichtte het nieuwe plan
toe in de forumvergadering van maandag 17 juni.
De werkgroep voorzieningen is
twee jaar aan de slag geweest om
een oplossing te bedenken voor
de maatschappelijke gebouwen
in Ysselsteyn. De nieuwe werkgroep RAP nam het stokje over en
telt elf leden met Eric Michels als
onafhankelijk voorzitter. Alle vier
geledingen (gemeenschapshuis,
jongerencentrum, kerk en sport)
zitten met twee personen in de
werkgroep.

Een flinke klus
“Het wordt een hele uitdaging, een flinke klus”, zei Michels.
Gemeenschapshuis De Smelehof en
jongerencentrum Jera kampen beide
met een verouderd pand dat niet
meer functioneel is. Ook de gymzaal
is verouderd en is te klein. De opties
zijn verbouw of nieuwbouw.
Het probleem is dat er momenteel
alleen budget is voor het gemeenschapshuis. In het kader van het
project Schoon door de Poort van
gemeente Venray, de verzelfstandiging van alle gemeenschapshuizen,
is 1,2 miljoen euro gereserveerd
voor De Smelehof. “Voor Jera, sportzaal en de kerk is nog geen geld.
De gemeente wil dat we een gezamenlijk plan indienen. Ysselsteyn
wordt gezien als een pilot voor
andere dorpen”, vertelde Michels.
Sjoerd Ewals lichtte toe dat voor

sport en jongeren andere geldpotjes beschikbaar zijn. “Daar gaan we
onderzoek naar doen.”
Werkgroep RAP heeft alvast een
conceptplan bij de gemeente ingediend. “We moeten straks een serieus bedrijfsplan presenteren met
een bouwplan, investeringsprogramma, financiële onderbouwing
en exploitatiebegroting”, vertelde
Eric Michels. Er zijn nog veel onzekerheden. Is het pand van Jera te
verbouwen? Wil het bisdom meewerken aan andere functies van
de kerk? Is een sporthal mogelijk?
Over twee jaar moet het plan klaar
zijn omdat het budget voor het
gemeenschapshuis tot uiterlijk eind
2021 beschikbaar is.
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Forum Ysselsteyn maakt
nieuwe start
Het dorpsforum in Ysselsteyn heeft na de verkiezingen van 20 maart een nieuwe impuls gekregen. Het forum
telt nu 65 dorpsbewoners met veel nieuwe gezichten en opvallend meer jongeren en vrouwen dan in de vorige
samenstelling. Het dorpsforum werd op maandag 17 juni geïnstalleerd in gemeenschapshuis De Smelehof.
Van het presidium, het dagelijks bestuur van het forum, blijft
alleen Willie Koonings op zijn post.
Erwin Janssen nam maandag de voorzittershamer over van Martijn Arts en
Sjoerd Ewals nam de plaats in van de al
eerder gestopte Rob Janssen.
Ysselsteyn koos in 2015 voor een
nieuwe opzet na strubbelingen met de
dorpsraad. Er werd een groot dorpsforum ingesteld dat een paar keer per jaar
vergaderde en de dorpsraad aanstuurde.
Het forum begon vier jaar geleden met
45 personen, maar in de loop van de
tijd haakten nogal wat leden af. Het oud
zeer van de vorige dorpsraad speelde
het forum lang parten. Ook kon niet
iedereen zich goed vinden in de opzet
en de werkwijze. Aftredend voorzitter
Martijn Arts blikte terug op vier bewogen jaren. “Het waren soms lastige discussies, ook over de vorm. Maar we zijn
er altijd met elkaar uitgekomen.”
Het idee om gelijktijdig met de
provinciale verkiezingen een stemming voor het dorpsforum te houden,
bleek een schot in de roos; 500 dorps-

bewoners kregen een of meerdere
stemmen. Hiervan werd een ranglijst opgemaakt en de personen met
de meeste voorkeur werden het eerst
benaderd. Vijf personen gingen op een
avond bij elkaar zitten om een belronde
te houden. “Binnen twee uur hadden
we al 55 forumleden te pakken. Enkele
mensen vroegen om uitstel en anderen zeiden direct dat ze het niet deden.
Uiteindelijk hebben we de top 76 benaderd om tot 65 leden te komen”, vertelde Martijn Arts.
Zijn opvolger Erwin Janssen is nieuw
in het dorpsforum. “Via jongerencentrum Jera heb ik het forum vanaf de
zijkant gevolgd”, zei hij. “Ik heb er hartstikke veel zin en ga met groot enthousiasme aan de slag.” Janssen hoopte op
een frisse start. “We mogen het met
elkaar oneens zijn, maar we moeten
wel discussiëren met respect en begrip
voor elkaar. We dragen tenslotte allemaal ons dorp een warm hart toe.”
Naast de drie vergaderingen per jaar
kan de forumleden tussentijds advies
worden gevraagd over actuele kwesties.

“Zie het als een digitale peilstok. Om de
mening te peilen over onderwerpen die
op dat moment spelen”, zei Martijn Arts
die de overstap maakt naar de dorpsraad waar hij de in maart vertrokken
voorzitter John Claessens opvolgt.
De dorpsraad kampte in de afgelopen periode met een onderbezetting.
Ondanks vele pogingen lukte het om
meer dan vier leden te werven. Naast
John Claessens is ook Marika Houben
afgetreden. Zij is opgevolgd door Mieke
Peeters. De twee nog zittende dorpsraadleden Rob Keijzer (secretaris) en
Erik Hegger (penningmeester) treden
binnen een jaar af. Arts wil een nieuwe
start maken met een club van vijf tot
zeven personen. “We moeten het verleden van ons afschudden en vooruit
kijken”, zei hij. Alle forumleden kunnen
drie kandidaten aandragen. De namen
die het vaakst worden genoemd, krijgen
de vraag zitting te nemen in de nieuwe
dorpsraad. “We gaan in juli de mensen
benaderen zodat we in de vergadering
van september een voorstel kunnen
doen”, aldus Martijn Arts.

Leefstijlakkoord Venray
getekend
Ruim zestig organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen tekenden 17 juni bij
Optisport het Leefstijlakkoord Venray. Zij willen bijdragen aan een duurzaam, fitter, gezonder en vitaler Venray.
Het Leefstijlakkoord Venray
is de vertaling van het Nationaal
Sportakkoord, dat minister Bruins
(Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en
vele betrokken organisaties in 2018
sloten. De uitvoering van het Nationaal
Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en
energie. Venray zet sterk in op preventie
en op het verbeteren van de leefstijl van
de inwoners van de gemeente Venray.
Venray wil in 2022 de gemeente zijn
waar de gezondste jeugd en de gelukkigste senioren van Limburg wonen en
leven. Daarnaast wil de gemeente de
duurzame inzetbaarheid van werknemers van Venrayse bedrijven vergroten. Deze drie ambities zijn maandag
17 juni bekendgemaakt tijdens het
ondertekenen van het Leefstijlakkoord
Venray. Venray heeft ook een lande-

lijke primeur: het is de eerste gemeente
van Nederland waar álle grote supermarktketens zich verbinden aan een
campagne om inwoners en met name
jongeren op het gebied van voeding te
begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl.
Wethouder Anne Thielen van
gemeente Venray: “Ik ben er trots op
dat zoveel partners de handen ineen
hebben geslagen om samen werk
te maken van een gezonder en vitaler Venray. Dit is geen verhaal van
de gemeente, maar van alle partners samen. En dat Venray de eerste
gemeente van Nederland is waar álle
grote supermarktmerken zich verbinden
aan een campagne, vind ik geweldig.
Ook dat maakt me trots.”
Het wordt nu zaak om het
Leefstijlakkoord en de ambities om

te zetten naar activiteiten en resultaten. Volgens sportformateur Maurice
Ambaum gaat het Leefstijlakkoord
Venray na de zomer van start. “We doen
in het najaar een onderzoek naar het
‘geluksgevoel’ van senioren vanaf 70
jaar in de gemeente Venray. Dat is een
soort 0-meting. Op basis daarvan én de
gegevens van de GGD die ons zal begeleiden, weten we wat we moeten doen
om in 2022 de gelukkigste senioren van
Limburg te hebben. In het basisonderwijs en de kinderopvang wordt in het
nieuwe schooljaar al invulling gegeven
aan de ambitie van de gezondste jeugd
tot en met 12 jaar. En de Venrayse leefstijlpartijen die samen arrangementen
gaan aanbieden om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten,
verwachten eind september hun aanbod
te kunnen presenteren”, aldus Ambaum.

Samen
aanpakken
In de werkgroep is afgesproken dat de vier accommodaties
ieder een eigen plan opstellen. “Dat
wordt samengevoegd in een plan
dat wordt gedragen door het dorp.
We hebben ook het Zorghuus gerealiseerd. Ook dit gaan we samen
aanpakken”, zei Michels. Een forumlid merkte op dat het gemeenschapshuis een grote voorsprong
heeft. “Dat is een nadeel voor de
drie andere. Alleen het gemeenschapshuis heeft geld.”

VLOER- EN WANDTEGEL
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Jos Litjens beklimt drie keer Alpe d’Huez

‘Ik ben best wel trots
op mezelf’
Melkveehouder Jos Litjens uit Geijsteren liep donderdag 6 juni drie keer de Alpe d’Huez op. Hij was een van
de 183 deelnemers van BIG Challenge, farmers against cancer, die meededen met Alpe d’HuZes. “Opgeven was
geen optie”, zei Jos over de beklimmingen.

Pleinfestijn Venray
Het rock- en meezingfestijn vond vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
plaats op het Henseniusplein in Venray. Op vrijdag waren er
coverbands van The Rolling Stones, Pearl jam en Foo fighters en
op zaterdag was Crazy Pianos en Samantha Steenwijk van
The Voice of Holland aanwezig.

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

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.
Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop vanaf maandag 24 juni
zoete kersen, zelf plukken, € 2,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

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

Hortensiadagen 21-22 juni van
9.30-16.30 uur. Aanbieding: div. srt.
Hortensia’s 10 voor € 35.00 Ook ruime
keus in vlinderstruik e.a. heesters/
planten Info: 06 40 32 71 08 of
zie:: www.veld-tuinplanten.nl Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
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.

Ruim vijf jaar geleden overleed
de vrouw van Jos, Gertie, op 51-jarige
leeftijd aan de gevolgen van galwegkanker. “Toen Gertie ziek werd, voelde
ik me machteloos. Maar nu kan ik iets
doen, nu kan ik me inzetten. Ik kan
onmacht omzetten in kracht met als
doel zo veel mogelijk geld bij elkaar
te lopen voor onderzoek naar kanker”,
liet Jos in februari al weten.
“Ik ben best wel trots op mezelf,
en dat zeg ik niet zo snel”, zei hij
nadat de beroemde berg drie keer
was beklommen.” Ik heb waar kunnen
maken wat ik mijn sponsors, familie,
vrienden en bekenden heb beloofd.
Dat was minimaal twee keer de berg
op en meer dan 11.000 euro ophalen
voor KWF Kankerbestrijding. Het was

een prachtige, onvergetelijke week”,
aldus Jos.

Vroege start
Jos en zijn vriendin Diny reisden
zondag 2 juni af naar Frankrijk. Op
dinsdagochtend was de motivatiebijeenkomst van BIG Challenge waar
emotionele verhalen verteld werden,
zei Jos. De drie dochters van Jos liepen en fietsten op woensdag de Alpe
d’Huez op. Een dag later was het de
beurt aan Jos. “Om 04.40 uur startte
ik. Die eerste stilteklim was heel bijzonder. Ik liep de klim in 2 uur en 50
minuten en voelde me fit”, vertelt Jos.
De tweede klim ging ook goed
waarna hij besloot nog een derde
klim te doen. “Prachtig dat de sup-

porters langs de kant je naam roepen.
Bij bocht drie, het entertainmentpunt
van BIG Challenge, deelden ze hapjes uit die gesponsord waren door
Nederlandse boeren. Ook mijn dochters en familie stonden daar met een
spandoek. Prachtig!”, aldus Jos.
Op de top is hij ook aangesloten
bij de saamhorigheidsklim van BIG
Challenge. “Daar kwamen we met z’n
allen over de finish met een cheque
van 740.123 euro. ‘Boeren, boeren’,
klonk het overal”, zegt Jos. “Ik ben blij
dat ik heb meegedaan en mijn steentje bij heb kunnen dragen. Het is hard
nodig. Gertie heeft geen extra tijd
gekregen. Voor andere patiënten hoop
ik dat nieuwe inzichten wel op tijd
komen.”

Ysselsteyn

Bezoekerscentrum
oorlogsbegraafplaats
Provincie Limburg kent 750.000 euro toe voor de bouw van het nieuwe bezoekerscentrum bij de Duitse
oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Daarmee is de financiering voor een nieuw bezoekerscentrum afgerond.
Het aantal bezoekers aan de
begraafplaats neemt elk jaar toe, terwijl
er te weinig ruimte is om hen te begeleiden of rond te leiden, stelt de stichting Vrienden van Ysselsteyn. Door de
bouw van een nieuw centrum is daar
meer ruimte voor. Het huidige gebouwtje bestaat uit een een toiletgebouw en
een gastenboek met plattegrond van de
begraafplaats. Die is niet geschikt om
gasten te ontvangen of educatieve voorlichting te geven aan bezoekers. Er moet
een ontvangstruimte komen voor
bezoekers van de begraafplaats met

alle voorzieningen, een ruime leeshoek,
een tentoonstellingsruimte en enkele
multifunctionele ruimtes waar lezingen
en projecten kunnen worden gehouden.
Het plan kost 2,7 miljoen euro, waarvan de Duitse overheid 825.000 euro
bijdraagt aan het project. Gemeente
Venray betaalt 350.000 euro mee.
De provincie heeft nu ingestemd om
een bedrag van 750.000 euro voor haar
rekening te nemen. Het Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
(vfonds) draagt ook 750.000 euro bij.
De begraafplaats in Ysselsteyn is de

enige Duitse oorlogsbegraafplaats in
Nederland en qua oppervlakte de grootste Duitse begraafplaats ter wereld.
Hier liggen alle Duitse soldaten (en
verschillende andere nationaliteiten die
voor de Duitsers gevochten hebben) die
in de Eerste en Tweede Wereldoorlog
omgekomen zijn in Nederland, maar
ook enkele burgers begraven. Er liggen
in totaal bijna 32.000 oorlogsdoden.
Het educatief bezoekerscentrum is de
plek waar vredeseducatie, in combinatie
met internationale uitwisseling van jongeren, verankerd wordt.
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Problematiek rondom de Vergeten Driehoek

‘Coffeeshops in Venray moeten verplaatst worden’
De politieke partijen D66 en VVD Venray willen dat de twee coffeeshops in Venray verplaatst worden om de overlast en problemen in de
‘Vergeten Driehoek’ op te lossen. Dit lieten de partijen weten tijdens de
commissievergadering Werken en Besturen op woensdag 12 juni.
Het College van B&W van Venray
wil een integrale aanpak voor de problemen in de Vergeten Driehoek en
omgeving in Venray. Het college heeft
besloten om een integrale verkenning
te starten, waaruit moet blijken welke
maatregelen haalbaar en zinvol zijn.
Onderdeel van de verkenning is een
onderzoek naar de haalbaarheid om de
coffeeshops te verplaatsen.
D66 liet weten dat zij handhaving
van problemen bij de huidige twee
locaties van de coffeeshops niet als een
reële oplossing ziet. “De coffeeshops
zouden verplaatst moeten worden naar
een overzichtelijke locatie buiten de
singels, zodat de boa’s daar makkelijker kunnen handelen. Het centrum kan
door de verplaatsing ook aantrekkelijker worden. D66 wil dat er vaart wordt
gezet met het verplaatsen”, aldus Peter
Paul Tummers van D66.
Uit onderzoek bleek dat de problematiek rondom de coffeeshops een

optelsom is van meerdere factoren.
Overlast, illegale drugshandel, de aanwezigheid van uiteenlopende bedrijvigheid en woonfuncties in een relatief
klein gebied, gewijzigd parkeerbeleid en leegstand zorgen samen voor
irritaties bij bewoners. Bianca Lubach,
bewoner van Pastoor Wijnhovenpark
(onderdeel van de Vergeten Driehoek)
sinds 2011, vertelde tijdens de commissievergadering dat ze dagelijks
overlast ervaart die door onder andere
de coffeeshopbezoekers wordt veroorzaakt. “De commissie kan er niet meer
om heen om verantwoordelijkheid te
nemen en in stemmen met een integraal onderzoek. Laat ons niet in de
steek. Ondanks de maatregelen neemt
de overlast alleen maar toe. Het is geen
veilige buurt waar je kinderen op straat
kan laten spelen”, zegt Bianca.
Volgens VVD Venray zijn de maatregelen die eerder weren genomen
voor het oplossen van de problemen

rondom de coffeeshops niet voldoende.
“Verplaats de coffeeshops buiten
de woonwijken. Maar is een andere
gemeente niet geschikter voor de coffeeshops? Kan er onderzocht worden of
ze volledig uit Venray kunnen verdwijnen”? vroeg Wim de Schryver. Over het
verplaatsen van de coffeeshops zei burgemeester Hans Gilissen in gesprek te
gaan met Roermond, waar ze met hetzelfde probleem kampen. “De problematiek rondom de Vergeten Driehoek is
nu een opeenstapeling van knelpunten
en problemen. Het lijkt me goed om te
onderzoeken of de positie van Venray

op regionaal gebied goed is om er coffeeshops te vestigen”, aldus de burgemeester.
Omdat de gemeente een integrale verkenning in het gebied van de
Vergeten Driehoek start, vindt Gilissen
het te ingewikkeld om ook te beginnen met de landelijke wietproef. Het
doel van het experiment is om te kijken
of en hoe telers op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren.
Destijds meldde gemeente Venray zich
onder voorbehoud aan. Tot maandag
10 juni kreeg de gemeente de tijd om

zich definitief aan te melden voor het
drugsexperiment. “Dit hebben we niet
gedaan. Dus we vallen vliegend uit de
prijzen en dat is een bewuste keuze.
Ik vind dat we het experiment niet moeten doen. Doordat we de coffeeshops
liever willen verplaatsen en bezig zijn
met onderzoek, levert een experiment
extra onzekerheden op. Dat wordt veel
te ingewikkeld. Bovendien vraagt meedoen aan de proef veel inzet van boa’s
en andere medewerkers. Deze mensen en middelen zijn dan niet inzetbaar
voor de problematiek van de Vergeten
Driehoek”, aldus de burgemeester.

1.100 bezoekers
Dag van de Bouw
Ruim 1.100 geïnteresseerden kwamen zaterdag 15 juni naar
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum tijdens de Dag van de Bouw.
Meer dan 500 bezoekers maakten gebruik van de bustours door het
projectgebied. Organisator Mooder Maas spreekt van een geslaagde dag.

Fred Welschen Limburger van
Verdienste
Fred Welschen is zondagmiddag 16 juni tijdens zijn officiële afscheid van Odapark Venray onderscheiden als ‘Limburger van Verdienste’. De onderscheiding is uitgereikt door de Commissaris van de Koning
in Limburg, Gouverneur Theo Bovens. Welschen heeft het eerbewijs ontvangen als dank voor zijn bijzondere staat van dienst en zijn jarenlange inzet voor kunst en cultuur en Odapark in het bijzonder.

Einde aan slapende
vliegbasis De Peel
Het ministerie van Defensie wil vliegveld De Peel in Vredepeel na 2021 weer in gebruik nemen. Daarvoor
worden momenteel de voorbereidingen getroffen, zoals het nemen van een nieuw luchthavenbesluit dat de
reactivering van de slapende vliegbasis mogelijk maakt. Sinds 1993 wordt er niet meer gevlogen op het vliegveld van de Luitenant-generaal Bestkazerne.

Kinderen bouwden een eigen
brug of een dijk in de zandbak.
Daarnaast liepen bezoekers voor
het eerst over de nieuwe brug in
Wanssum of konden het project vanuit de lucht bekijken. Indrukwekkend
was een veelgehoorde kreet van
bezoekers die met de hoogwerker de
lucht in waren gegaan en het werk
van bovenaf hadden gezien. Geelen
Beton vertelde aan de hand van een
mal hoe de panelen van de brug
bastions zijn gemaakt. De oplettende
bezoeker zag de sneakpreview van
de panelen die langs de hoge wan-

den van de rondweg komen te staan.
Ondanks dat het beton van de
brug drie dagen voor de Dag van de
Bouw gestort is, konden alle bezoekers met een gerust hart over de
nieuwe brug lopen. De geïnteresseerde bezoekers stelden hun vragen
bij de verschillende informatiestands.
Zo vertelde een medewerker van
Mooder Maas aan de jeugd van de
scouting Blitterswijck dat de temperatuur van het beton midden in de brug
ongeveer 63 graden bedraagt. Door
een natuurlijke reactie tussen cement
en water loopt de temperatuur op.

Dorpsraadvoorzitter Theo Kooter
van Vredepeel kan zich de vliegactiviteiten van ruim 25 jaar geleden
nog herinneren. “Voor het dorp viel
de geluidsoverlast toen wel mee.
Gezien de ligging van de landingsbaan stijgen en dalen de vliegtuigen meer boven de dorpen Merselo
en Milheeze. Vredepeel ligt gunstiger, meer aan de noordkant.” De
dorpsraad heeft nog geen standpunt
ingenomen. “We moeten afwachten
wat er gaat komen. Als we worden
gevraagd, dan zullen we deelnemen
aan de overlegcommissie.”
Defensie heeft meer geld en ook
de internationale veiligheidssituatie
vraagt om meer training die zorgt

voor een toename van militaire vliegactiviteiten. Vanwege bezuinigingen zijn jaren geleden de vliegbases
Soesterberg, Twente en marinevliegkamp Valkenburg gesloten, waardoor
Defensie krap zit in zijn oefenruimte.
Defensie zoekt daarom op alle
militaire vliegvelden naar ruimte
voor meer vliegactiviteiten. Daarbij
kan vliegbasis De Peel niet worden
gemist, meldt het ministerie. Door
de reactivering van De Peel kan de
Koninklijke Luchtmacht beter voorbereid op missie gaan.
Defensie is verplicht voor alle
militaire luchthavens uiterlijk op 1
november 2021 een nieuw luchthavenbesluit vast te stellen. Er wordt

een milieueffectrapportage (MER)
opgesteld met verschillende varianten voor het gebruik van de
luchthaven. Uitgangspunt is dat de
omvang van de huidige geluidszone niet groter wordt. De maximale
geluidsbelasting betekent dat twaalf
jachtvliegtuigen drie keer per jaar,
gedurende zes weken, vanaf De Peel
gaan vliegen en daar ook gestationeerd worden.
De provincie, gemeenten en
omwonenden worden betrokken
bij de voorbereiding van het luchthavenbesluit door de instelling van
een overlegcommissie. Op woensdag
26 juni is er een informatieavond in
Hotel Asteria in Venray om 19.30 uur.
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GEPLUKT Annette Aerts

Ze belde op zaterdag 1 juni vanuit Rotterdam naar huis dat ze kampioen was geworden. En ze won niet zomaar een prijs, ze werd Nederlands kampioen rolstoeltafeltennis. Bij thuiskomst
kreeg ze een warm onthaal van familie, vrienden en dorpsgenoten. Deze week wordt Annette Aerts (38) uit Veulen geplukt.
“Ik belde mijn vriend Eric op dat
ik had gewonnen. Hij dacht eerst dat
ik een grapje maakte, maar het was
echt waar”, lacht Annette. Na een
ernstig ongeluk vier jaar geleden, is
ze afgekeurd om te werken en heeft
ze onder andere aan rolstoeltafeltennis een nieuwe hobby gevonden. Twee jaar geleden begon ze er
mee. “Ik vind het erg leuk, zeker ook
omdat je steeds andere tegenstanders hebt”, vertelt Annette die één
keer in de week traint bij ISVB Venray.

Totale
verrassing
“Voor de finale was ik behoorlijk
zenuwachtig. Maar toen ik eenmaal
merkte dat het goed ging, werd dat
minder”, vertelt Annette. Meer dan
100 deelnemers deden mee aan het
toernooi. Annette moest dan ook
zeven wedstrijden winnen om de titel
voor zich op te eisen. “Ik doe het pas
twee jaar, dus ik ben er niet slecht
in”, stelt ze bescheiden. Eenmaal
thuis aangekomen in Veulen was
het huis versierd en hing de vlag uit.
“Even later kwamen er ineens een
heleboel mensen en werd er een
serenade gebracht. Dat was echt heel
erg bijzonder”, glundert ze terwijl ze
op haar telefoon het filmpje laat zien
waarbij de achtertuin gevuld is met

mensen die haar kwamen feliciteren.
“Eric wist het wel, maar ik wist van
niks. Het was echt een totale verrassing”, vertelt ze.

Gezellig
dorp
Ruim een half jaar gaat Annette
nu naar de dagopvang. “Dat is wel
even wennen”, zegt ze. Eén van de
dingen die ze altijd graag gedaan
heeft is schilderen. Zowel buiten op
het terras als in de woonkamer en
in het welkomstportaal hangen zelf
geschilderde portretten. “Ik schilder
graag dieren. Zo heb ik een schilderij gemaakt van ons hondje Senna.
Ook vind ik het leuk om bloemen
of tractors te schilderen”, lacht ze.
“Eric vindt het gelukkig ook mooi.
Binnenkort wil ik nog een paar grotere doeken maken die ik buiten bij
het terras kan ophangen”, zegt ze
nadat ze de schilderijen in huis heeft
laten zien.
Naast het schilderen, is ze ook
actief bezig met het maken van
3D kaarten, koken en knutselen.
“Regelmatig gaan we naar het St.
Annaterrein om daar te kleien. Daar
maak ik bijvoorbeeld kommetjes voor
op tafel.” Ook gaat ze graag winkelen. Of haar vriend Eric dan ook mee
gaat? “Nee, die gaat niet mee”, lacht

ze. “Hij vindt daar niet zo veel aan.
Meestal ga ik dan met vriendinnen,
mijn tante of mijn zus die in Venray
woont”, zegt Annette.
Annette is geboren en opgegroeid
in Melderslo. Ze is in Veulen terecht
gekomen vanwege haar relatie met
Eric, die werkt bij een loonbedrijf in
Veulen. “Het is echt een gezellig dorp.
Iedereen kent elkaar en daardoor
is het hartstikke leuk hier. Al was
Melderslo natuurlijk ook niet zo’n
groot dorp.” De vriendinnen uit die
regio spreekt ze nog regelmatig en
ook in Veulen is ze onderdeel van een
hechte vriendengroep. “We zijn met
een heleboel en hebben regelmatig
wat te doen. Verjaardagen, uit eten,
dat soort dingen. Uitgaan? Nee, dat
doen we niet meer. Dat was vroeger”,
lacht ze.

zien. “Het volgende toernooi mag
ik al een categorie hoger spelen.
Ik weet nog niet precies wanneer

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.

3

Categorie
hoger
Autorijden mag ze door haar
beperking niet meer. “Dat vind ik
erg jammer, maar gelukkig komen
ze vaak hier naar toe of wordt er
iets geregeld”, zegt ze. Voorheen
werkte Annette bij de tomaten waar
ze allerlei werkzaamheden verrichte.
“Met name het de sfeer, het contact
met collega’s mis ik nu.” Even later
laat ze de welverdiende medaille

dat is, maar ik zou zeker nog wel een
keer Nederlands kampioen willen
worden”, aldus de Veulense.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 24

Kop Poll 2 weken terug
Wethouder Carla Brugman liet vrijdag 7 juni weten uit het College van
B&W te stappen en zich op persoonlijke titel te binden aan het College van
Gedeputeerde Staten van Limburg. Omdat er op basis van meerderheden geen
coalitie gesmeed kon worden, heeft formateur Ger Koopmans een zakenkabinet samengesteld. Dit zakenkabinet wordt door Groenlinks, waarvan Brugman
jarenlang fractievoorzitter voor de Provincie was, bestempelt als ‘knetterrechts’. De partij wil daarom Brugman royeren. De stelling luidde: Carla
Brugman toont lef.
Een kleine meerderheid, 51 procent van de stemmen, vindt dat Carla
Brugman met deze actie lef toont. Peter Custers reageerde op Facebook:
“Dat kandidaat bewindslieden tegen de zin van de eigen partij toetreden tot
een extraparlementair bestuur is sinds 1939 niet meer voorgekomen. Laten
we hier maar aan gaan wennen. Het gedogen is ‘uit’, en de versplintering in

de politiek gaat voor (te)veel partijen zorgen. Daar krijg je geen traditioneel
college met een akkoord meer mee op de planken. Deze bestuursvorm gaan
we nog heel veel zien, of we moeten meer op lokale partijen stemmen die
geen hoofdkwartier in Den Haag hebben. Dus, ‘ja’ zij heeft als enige vrouw in
deze club de juiste instelling en toont lef. Zij gaat de op dit moment in Limburg
enige vorm van binding aan die de verkiezingsuitslag weerspiegeld.”
49 procent van de respondenten vindt het een pikante beslissing van
Brugman. Wellicht omdat GroenLinks, de partij waar Brugman lang actief
voor was en nog steeds lid van is, geen enkele medewerking wil verlenen
aan het nieuwe college. GroenLinks wil op geen enkele voorwaarde samen
besturen met de partijen PVV en Forum voor Democratie, om inhoudelijke
en principiële redenen. Brugman ging met haar actie dwars in tegen de lijn
van haar partij.

Dissitrend?
De coffeeshops moeten verplaatst
worden eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het College van B&W van Venray wil een integrale aanpak voor de problemen in de Vergeten Driehoek en omgeving in Venray. Het college heeft
besloten om een integrale verkenning te starten, waaruit moet blijken welke
maatregelen haalbaar en zinvol zijn. Onderdeel van de verkenning is een
onderzoek naar de haalbaarheid om de coffeeshops te verplaatsen. Tijdens de
commissievergadering Werken en Besturen op woensdag 12 juni lieten D66
en VVD weten voor een verplaatsing van de coffeeshops te zijn. Wat vindt u?
De stelling van deze week luidt: De coffeeshops moeten verplaatst worden.
Uit onderzoek bleek dat de problematiek rondom de coffeeshops een
optelsom is van meerdere factoren. Overlast, illegale drugshandel, de aanwezigheid van uiteenlopende bedrijvigheid en woonfuncties in een relatief klein
gebied, gewijzigd parkeerbeleid en leegstand zorgen samen voor irritaties bij
bewoners. De klankbordgroep de Vergeten Driehoek wil met de gemeente in

gesprek blijven over de integrale verkenning, maar het liefste zien ze de coffeeshops verdwijnen uit de buurt.
Volgens D66 is een verplaatsing van de coffeeshops niet alleen de oplossing voor de problemen rondom de Vergeten Driehoek, maar ook een manier
om het centrum aantrekkelijker te maken. De partij ziet het handhaven op de
huidige twee locatie niet meer als een reële oplossing. De twee coffeeshops
zouden volgens de partij gevestigd moeten worden buiten de singels op een
overzichtelijke locatie. VVD Venray vraagt zich af of de coffeeshops überhaupt
in Venray thuis horen en of ze ook volledig uit Venray kunnen verdwijnen.
Het verplaatsen van de coffeeshops kan ook leiden tot het verplaatsen
van de problemen naar een ander gebied. Ook kan de straathandel wellicht
toenemen.
De coffeeshops moeten verplaatst worden. Wat vindt u?

Implanteren, gebitsprothese en nazorg,
alles onder één dak.
Vergoeding vanuit uw basisverzekering
rechtstreeks via de zorgverzekeraar

Venrayseweg 14, 5961 AG Horst. Tel. 077 - 398 8845
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel.
Tel. 0413 - 820 270
Losplaats 10a , 5404 NJ Uden.
Tel. 0413 - 820 393

Het houdt de gemoederen
van onze gemeente al even
bezig: het vertrek van wethouder Brugman naar
Maastricht. Is zij nu een
opportunist, een verzetsheld,
bruggenbouwer of carrière
jager? Ik kom er niet uit.
Op diverse kanalen werd druk
gespeculeerd over de beweegredenen. Haar partij, GroenLinks,
wil haar royeren omdat door
toetreding samenwerking wordt
gezocht met de PVV en FvD. Iets
waar GroenLinks principieel op
tegen is.
Vaak heb ik snel een mening
maar in dit ‘dossier’ twijfel ik nog
steeds. Koopmans zou overigens
een knappe prestatie hebben
geleverd met de vorming van dit
college. “Het volk heeft gestemd
dus is dit een beste oplossing”.
Dat kan zijn bij de bestuursverkiezing van je kaartclub maar in
ons politieke stelsel vindt nu
eenmaal het proces van informeren en formeren plaats. Als je als
partij op basis van opvattingen
niet kunt samenwerken dan is
dat óók een democratisch recht.
In een interview vertelt
Brugman dat ze niet namens
GroenLinks deelneemt aan het
extraparlementair college. Maar
je bent wel lid van die club Carla.
Dan zullen de principes van die
partij je toch aan het hart gaan?
Ze gaf zelfs aan rekening te
hebben gehouden met een
royement. Waarom geef je dan
zelf vooraf je lidmaatschap niet
op?
Er zijn ook mensen die
Brugman heldhaftig vinden. Ze
zou een ‘links geluid’ kunnen
laten horen in een ‘knetterrechts’
college. Dat zou dan weer wenselijk en prijzenswaardig zijn. Ik
kom er niet uit. Wel zie ik dat de
laatste tijd ‘partijhoppen’ en
carrière switches in de Venrayse
politiek vaker aan de orde zijn
geweest. Wordt het een trend: de
dissitrend?
Willy
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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.

Sterk vooruit
Donderdag 6 juni heeft onze wethouder Carla Brugman medegedeeld
dat ze politiek Venray gaat verlaten en dat ze zal toetreden tot het
nieuwe extra parlementaire College van Gedeputeerde Staten in
Limburg. Ook voor VENRAY Lokaal kwam dit als een verrassing.
We hebben al allerlei periodes
meegemaakt van kleine partij(en),
naar fusiepartij, naar coalitiepartij
met een wethouder. We zijn nu ruim
een jaar op pad als coalitiepartij en
zijn ondertussen goed gewend aan

deze positie. Maar dan komt er plots
iets op Carla’s pad, er komt een trein
langs en ze twijfelt in te stappen.
Komt deze ooit nog langs?
Het is een persoonlijke keuze in te
stappen in dit bijzondere Limburgse

politieke experiment. Zij heeft ja
gezegd omdat zij zich in staat acht
politiek rechts en links in de Staten te
verbinden. Een uitdaging, gezien het
diverse politieke landschap in onze
provincie. De verkiezingsuitslag wordt
gerespecteerd. En dat doen wij ook met
de keuze van Carla. Haar plotselinge
vertrek was even slikken, maar we zijn
onder de indruk van ons team die dit
zeer respectvol op heeft gepakt.

VENRAY Lokaal wenst Carla dan
ook veel succes met de moeilijke
opdracht. Maar wij zijn ervan overtuigd
dat ze zich, net als bij VENRAY Lokaal,
met volle overgave gaat inzetten om
Limburg een stukje mooier en beter
te maken. Het is voor ons een uitdaging een passende, maar vooral goede
opvolg(st)er te vinden. Eentje met
hetzelfde elan, lef en politieke ruggengraat. En dat we in dat proces veel ver-

trouwen hebben, is zeker.
Belangrijk daarbij is dat VENRAY
Lokaal een zuivere lokale politieke
partij is met leden, sympathisanten
en met kiezers die links en rechts in
het politieke spectrum zonder binding met welke landelijke partij dan
ook. Dat is en blijft zo.
Tino Zandbergen, fractievoorzitter VENRAY Lokaal

Extraparlementair college dat staat voor verbinding
En daar was het dan eindelijk, een nieuw bestuur voor de Provincie
Limburg, een extraparlementair college. Voor de meesten onder ons
nieuw en onbekend maar tegelijkertijd ook verfrissend en een bestuurlijke vernieuwing die voor de toekomst wellicht leidend gaat zijn. Voor
anderen een worst-case-scenario: samenwerken met partijen die niet bij
iedereen even goed vallen.Wat ging hieraan vooraf zult u vragen, hoe
kwam men tot dit besluit?
CDA heeft altijd vastgehouden
aan drie standpunten: een college
moet recht doen aan de verkiezingsuitslag, het moet breder zijn dan de
helft plus één én het moet herkenbaar zijn voor alle Limburgers. De

oude coalitie van VVD, PVDA, D66 en
CDA bleek een goede en dat werd als
uitgangspunt genomen. Vanuit hier
kon verder gebouwd worden zowel
naar links als naar rechts. Na een
aantal gesprekken werden uitgangs-

punten beschreven (en ondertekend) en waren er geen uitsluitingen.
Tot grote spijt van het CDA kwamen
enkele partijen hierop terug en bleken PVDA, D66 en GroenLinks niet
bereid tot samenwerking met FvD en
de PVV. Samen hadden deze laatste
twee partijen veertien zetels behaald
in de Staten en daar kan niemand
omheen. Dit negeren zou betekenen
dat je tienduizenden stemgerechtigden in Limburg weg zet als ‘niet
ter zake doende’. Dit is voor het CDA
niet acceptabel. Het ‘knetterrechtse

blok’ waar over gesproken werd, is
geen waarheid voor het CDA, voor
het CDA blijven de uitgangspunten
zoals hierboven beschreven. Met het
aantrekken van twee gedeputeerden
extern ontstaat er een college van
zeven gedeputeerden dat graag alle
Limburgers wil vertegenwoordigen.
Daar staat en gaat het CDA volledig
voor. ZininLimburg!
Emma Palmen,
Commissielid CDA Venray en
Fractievolger CDA Provinciale Staten

Uw gegevens op straat?
Informatiebeveiliging en privacy is een onderwerp dat steeds meer
aandacht en investeringen van overheden vraagt. Dit komt door steeds
meer cyberaanvallen, de grote hoeveelheid persoonsgegevens waar de
gemeente verantwoordelijk voor is en de aangescherpte regelgeving.
Datalekken, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, datamanipulatie en
inbraak in informatiesystemen kan
grote schade opleveren voor overheden, burgers en bedrijven. Deze
moeten erop kunnen bouwen dat hun
gegevens veilig zijn bij de overheid.
Als persoonsgegevens in verkeerde
handen komen, kunnen vertrouwe-

lijke data openbaar worden of kan identiteitsfraude worden gepleegd. Het kan
ook leiden tot maatschappelijke onrust
en het kan zelfs de fysieke veiligheid in
gevaar brengen.
Onlangs is er een zogenaamde ethische hack uitgevoerd om de informatiebeveiliging in de gemeente Venray te
testen. Hieruit blijkt dat er veel zaken

helemaal niet op orde waren. Gelukkig
zijn de ernstigste beveiligingslekken
direct aangepakt.
VVD Venray wil echter graag ook
waarschuwen dat informatiebeveiliging
niet uitsluitend met ict samenhangt,
maar ook vooral te maken heeft met de
bedrijfscultuur. Dus hoe wordt omgegaan met informatie, met menselijk
gedrag en het uitvoeren van verantwoordelijkheden?
Daarvoor is er in het hele gemeentebedrijf een strategisch informatiebeveiligingsbeleid nodig, dat alle

• 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

afdelingen, beleidsterreinen en informatiestromen bestrijkt. Vervolgens
moet dit beleid ook nog geadopteerd
worden door de hele organisatie. En dat
heeft gewoon tijd en continue aandacht
nodig. VVD Venray heeft er daarom op
aangedrongen bij de gemeente dat een
strategisch informatiebeveiligingsbeleid
inclusief de borging ervan in een planning en control cyclus een nadrukkelijk
onderdeel wordt van de plannen om
toekomstige lekken te voorkomen.
Wim De Schryver,
VVD Venray
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Sam Pingen
12 jaar
Metameer Stevensbeek
Venray

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Als ik een superkracht zou hebben
dan zou ik willen vliegen, omdat
je overal sneller bent. Ik zou deze
kracht voor mezelf gebruiken en
om anderen te helpen. Het eerste
wat ik zou doen als ik kon vliegen,
is naar Amerika gaan.
Als je elke willekeurige fictieve

persoon zou kunnen zijn, wie
zou je dan kiezen?
Dan zou ik Donald Duck willen
zijn, omdat hij cool doet en handig
is. Als ik Donald Duck was zou ik
gaan autorijden. Een persoon die ik
echt niet zou willen zijn, is Donald
Trump, omdat ik hem geen leuke
man vind.
Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Ik vertel op verjaardagen altijd
dat ik toen ik twee jaar oud was,
mijn zusje van twee weken oud in
het zwembad heb gesopt. Zelf kan
ik het me niet meer herinneren.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

MAN
KKINGEN

erkzaamheden

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

533702 • M 06 54366249
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aan
Sam Pingen

Daarom vult mijn familie het verhaal altijd aan.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan lachen, want
ik lach veel met mijn vriendinnen.
We lachen over vanalles, maar
vooral over de woorden die we zelf
bedacht hebben voor ons eigen
woordenboek. Verder ben ik verslaafd aan mijn Ipad, omdat ik deze
nodig heb op school. Maar het is
ook ontspannend om filmpjes op
de Ipad te kijken.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik ben laatst met mijn moeder naar
Londen geweest en dat was heel
leuk. Ze had me beloofd om samen
naar Londen te gaan als op de middelbare school zou zitten. We zijn
samen naar een Harry Potter beurs
geweest. Ook hebben we in de
stad rondgelopen en geshopt. Ik
zou dit graag vaker doen, maar dat
mag niet.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Het nummer breng me naar het
water van Marco Borsato. Dit nummer werd afgespeeld tijdens de

begrafenis van mijn oma. Het nummer maakt me verdrietig.
Wat is je favoriete vak op school?
Ik vind het vak geschiedenis en
vooral de Tweede Wereldoorlog,
erg interessant. Het is jammer dat
we daar dit jaar op school nog
niets over geleerd hebben, dit krijgen we pas volgend jaar. Maar ik
zou hier niet mijn baan van willen
maken.
Wat is je droombaan?
Ik denk dat ik later in een ziekenhuis wil werken of architect wil
worden. In het ziekenhuis werken
omdat ik graag mensen help. En
architect omdat het me leuk lijkt
om huizen te bouwen en te ontwerpen.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Ik ben zorgzaam en dat is mijn
beste eigenschap, denk ik. Ik help
mijn vriendinnen altijd als het
nodig is. En ik wacht op ze als
we samen fietsen. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik soms eigenwijs ben. Ik zal altijd volhouden,
ook al heb ik geen gelijk.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik het hartje achter elke
zin op WhatsApp. Ik weet ook niet
waarom ik dit doe, het is automatisme.
Introvert of extravert?
Ik ben graag in mijn eentje, omdat
ik het fijn vindt om alleen op mijn
kamer te zijn. Ik spreek ook niet
zo vaak met mijn vriendinnetjes
af, omdat ik vaak ook speel met
mijn zusje. Ook vind ik het leuk om
te tekenen. Maar als ik met vriendinnen afspreek, is het wel altijd
gezellig en heel leuk.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou met mijn moeder graag een
keer naar Thailand willen gaan,
omdat ik het een mooi land vind
en omdat ik graag wil zien hoe de
mensen daar leven. Mijn moeder
vindt het ook leuk om te reizen.
Ook zou ik graag naar de jungle
willen en daar een vogelspin tegen
komen. Ik ben bang voor spinnen,
omdat ze er eng uit zien.
Wat zou je nooit weggooien?
Een knuffel die ik van mijn opa
en oma gekregen heb voor mijn
tweede verjaardag. Ik noem deze
knuffel altijd nijn, maar ik twijfel
of het een konijntje of een schaap
is. Mijn oma maakte altijd kleertjes
voor deze knuffel.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een selfie van mij en een
vriendin. We staan er wel super
lelijk op. We zaten ons te vervelen
in de les en hebben met onze Ipad
een foto gemaakt.
Wat is je favoriete hobby?
Volleyballen in de tuin of sporthal.
Ik speel al zeven jaar bij volleybalvereniging ActiveRooy. Mijn vader,
moeder en zusjes spelen ook
volley. Ik speel nu samen met
een vriendin een half jaar bij het
A-team met 17- en 18-jarige.

Geslaagd!
Na een maand wachten op
onze uitslagen was het vorige
week woensdag echt zo ver.
De spannende telefoontjes die
de rest van je leven bepalen.
Maar daarvoor zijn er nog
meer leuke dingen gebeurd.
De week ervoor ben ik,
samen met een heleboel andere
examenkandidaten, op klippertocht geweest. Je zit dan in grote
groepen op een klipper (een
grote zeilboot die lijkt op die van
Piet Piraat en op de ontdekkingsschepen van vroeger) en daar ga
je dan een hele week mee rond
zeilen. Superleuk natuurlijk.
Helaas was het weer wat minder
warm als nu, maar ook dat gaf
niks. Wij hebben per boot een
paar Waddeneilanden gezien.
We zijn eerst naar Terschelling
gevaren en de dag erop hebben
we Vlieland mogen verkennen.
Jammer genoeg hebben wij niet
de rest mogen zien, maar over
het algemeen was het een
topweek die niemand zomaar
gaat vergeten.
Na vervolgens helemaal te
zijn uitgerust na een lang weekend hebben we mogen genieten
van ons gala. Best laat natuurlijk
maar ook wel prettig. Met een
hele lange stoet twee uur door
het centrum van Venlo gereden
te hebben, mochten we uitstappen. Niet erg gemakkelijk met
een lange jurk en hakken al zeg
ik het zelf. En toen de rode loper.
Honderden mensen die klappen
terwijl je over een rode loper
loopt, ge-wel-dig. Lekker lang
mogen doorfeesten in de
Maaspoort, waar je uitzicht hebt
over de Maas en heel Venlo.
Vervolgens is het dan tijd om
naar huis te gaan en de dag erna
te wachten op het telefoontje
waar je heel je schoolcarrière
naar toe hebt gewerkt. En net als
enorm veel andere scholieren,
mag ook ik zeggen dat ik eindelijk geslaagd ben van de havo.
Natuurlijk nog enorm veel succes
voor de mensen met herkansingen. Jullie kunnen het!
Jélena
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Geld naar goede doelen

Jubileum Bowling
Vereniging Venray
Bowling Vereniging Venray bestaat veertig jaar. Dit jubileum werd
gevierd op vrijdag 31 mei 2019. Tijdens de avond werden ook de jubilarissen van onze vereniging gehuldigd die al sinds de oprichting lid zijn.
Er werd ook geld ingezameld
voor drie plaatselijke goede doelen.
Gekeken is naar het maatschappelijk
draagvlak waarbij zieke kinderen,
demente ouderen en mantelzorgers
centraal staan, zo laat de vereniging
weten. Tijdens het jubileumfeest
werd er via sponsoring een totaalbedrag van 4.500 euro ingezameld,

wat wordt verdeeld over drie goede
doelen.
De goede doelen zijn Stichting
Tante Lenie, Venray Dementie
Vriendelijk en Stichting Wauw Wenst.
De goede doelen konden dan ook op
de jaarlijkse feestavond ieder een
check ter waarde van 1.500 euro in
ontvangst nemen.

Jubileumjaar

Jeu de Boules Herentoernooi
Op het Bouledrome complex in Venray werd op dinsdag 11 juni voor de vierde maal het Jeu de
Boules Herentoernooi georganiseerd. Iedere deelnemer speelde vier wedstrijden, telkens met en
tegen iemand anders. Uiteindelijk waren er maar twee personen die alle vier de wedstrijden wisten
te winnen. Jan Lintjens uit Leunen werd de winnaar met 25 punten. Gevolg door Jan van Els uit
Venray en Jandri van der Laar uit Eindhoven.

Tennistoernooi in Ysselsteyn
Tennisvereniging Ysselsteyn heeft van maandag 10 tot en met zondag 16 juni het 26e Ideco Open georganiseerd. Bijna honderd deelnemers in negen categorieën hebben aan dit toernooi deelgenomen.
In de heren dubbel 5, samen het
gemengd dubbelspel 5 de hoogste categorie, waren Maarten van
de Broek en Huub van den Werf
in de finale te sterk voor Luuk van

Esseveldt en John Oosterveen. In het
gemengd dubbel 5 wonnen Judith
Bouten en Pim Oude Elferink de
finale van Isabell Rudolf en Marcel
Wijnands. “We kijken terug op een

zeer geslaagd tennistoernooi dat
mede mogelijk is gemaakt door de
inzet van veel vrijwilligers”, aldus de
organisatie. Kijk voor meer informatie
www.tvysselsteyn.nl

In teken herdenking WO II

Jubileum fietsvierdaagse
In verband met ‘75 jaar bevrijding’ wordt dit jaar tijdens de fietstocht extra aandacht besteed aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast viert de fietsvierdaagse dit jaar haar 35-jarige bestaan. De
jaarlijkse Venrayse fietsvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli.
Vanwege het jubileum vinden
er enkele nieuwe activiteiten plaats.
De tocht start dinsdag 23 april vanaf
hotel De Witte Hoeve in Venray. “We
adviseren de deelnemers om tijdig te
vertrekken in verband met de mogelijkheid tot een museumbezoek in De
Luitenant-generaal Bestkazerne in
Vredepeel”, aldus de organisatie.
Een ander punt in de route is het
oorlogsmuseum in Overloon. Op dit
moment wordt daar een fietsbrug aangelegd waar de deelnemers tijdens de
tocht waarschijnlijk gebruik van kun-

nen maken. “Het zou mooi zijn als wij
er als eerste overheen mogen fietsen”,
laat de organisatie weten.

35, 45
en 60 kilometer
Het aantal te bezoeken plekken
die te maken hebben met de bevrijding en de herdenking van de Tweede
Wereldoorlog is afhankelijk van de
gekozen afstanden. Deelnemers kunnen kiezen tussen routes van respectievelijk 35, 45 en 60 kilometer.

Op woensdag 24 juli 2019 is er een
speciale route voor gezinnen en families met kinderen. De afstand voor
deze route bedraagt 18 kilometer.
Tijdens deze kinderdag staan er allerlei spelactiviteiten gepland, waaronder
een quiz.
Inschrijving voor de vierdaagse
is gewenst. De voorinschrijving sluit
op maandag 22 juli. Inschrijven kan
via de website, bij VVV-Venray of op
de weekmarkt van maandag 15 en
22 juli. Voor meer informatie kijk op
www.fietsvierdaagse-venray.nl

Goede week voor Poels
Wielrenner Wout Poels uit Blitterswijck heeft zaterdag 15 juni de Koninginnenrit van de etappekoers
Criterium du Dauphiné gewonnen. In het algemeen klassement eindigde hij als vierde.
De 31-jarige renner was in de
etappe van 133 kilometer sterker dan
de Deen Jakob Fuglsang en de Duitser
Emanuel Buchman. De renner van
Team INEOS behaalde daarmee zijn
eerste zege van het seizoen.

Poels liet na een rit over 133 kilometer van Saint-Genix-les-Villages
naar Pipay de Deen Jakob Fuglsang
en de Duitser Emanuel Buchmann
achter zich. In de laatste etappe
wilde Poels nog een aanval doen op

de leidende positie van Fuglsang in
het algemeen klassement, maar het
parcours was daar niet lastig genoeg
voor, zo liet hij na de etappe weten.
Hij eindigde in het klassement op
38 seconden van winnaar Fuglsang.

SV Merselo start met
festiviteiten
SV Merselo trapt zondag 23 juni af met de eerste activiteit ten
aanzien van het jubileumjaar. Zestig jaar geleden werd de voetbalclub
opgericht en veertig jaar geleden de korfbalcub.
Zondag 23 juni tussen 10.00 en
12.00 uur is de mogelijkheid om
op te geven voor een gezamenlijke brunch op zondag 1 september.
Iedereen is welkom bij deze lunch.
Inschrijven kan tot en met maandag
15 juli. Er kunnen deze zondag ook

kaarten gekocht worden voor het
optreden van de band Rosentaler op
vrijdagavond 30 augustus.
Voor meer informatie kijk op
www.svmerselo.nl of neem contact
op met Hermans Zegers van SVM 60
jubileumcommissie via 0478 85 23 78

Geen promotie

Oranje Wit wint
laatste wedstrijd
Zondag 16 juni stond voor korfbalvereniging Oranje Wit de laatste
wedstrijd van het seizoen op de planning. Deze werd gespeeld tegen
het eerste damesteam van Klimroos/VVO 1 uit Hoogeloon en werd met
een 7-15 overwinning afgesloten.
Oranje Wit begon fel aan de wedstrijd, wat direct werd beloond met
twee doelpunten. Klimroos/VVO 1
bleef naar kansen zoeken, wat even
later ook beloond werd. Uiteindelijk
bleek Oranje Wit zuiverder in de
afronding en stond het verdedigend
beter waardoor het niet veel kansen
tegen kreeg. Steffie van Rooij was

deze wedstrijd met vijf doelpunten
topscoorder. Sofie Claessens, Aniek
Drabbels en Dionne Drabbels tekende
voor drie doelpunten.
Bij een nederlaag van concurrent
Rooi zou Oranje Wit kunnen promoveren. Maar omdat zij ook wonnen,
zijn de dames niet gepromoveerd
naar de topklasse.

Zeven doubletten

Jeu de Boules in
Duitsland
Zeven doubletten uit de gemeente Venray zijn op zaterdag 8 juni
afgereisd naar Pont (Duitsland) voor het jaarlijkse Jeu de Boules
Pinkstertoernooi. Van 10.00 uur tot 18.30 zijn er verschillende wedstrijden gespeeld.
Er werden vijf wedstrijden
gespeeld volgens het Zwitserse systeem. Dit systeem houdt in dat over
het algemeen winnaars tegen winnaars en verliezers tegen verliezers
spelen. Daarnaast werd er gespeeld
op sintelbanen waardoor de boules
verder doorrollen. Dat was anders dan

de Venraynaren gewend waren.
In 2017 werd er gewonnen door
het Venrayse duo Eef Zeelen en Jos
Janssen. Zij werden dit keer 24e. Toon
van Rens en Edgar Ikkert haalden met
een zesde plaats het beste resultaat
binnen. Wiel Pieper en Leo van Tilburg
volgden met een zeventiende plek.
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Happy Sound uit Merselo
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Wereldkoor Adjambo viert jubileum

Muziek in het
centrum

‘Zolang ik iets kan bijdragen, ga ik niet weg’

Iedere zaterdag is er muziek in het centrum van Venray. Zaterdag 22
juni staan er twee groepen muziek te maken: Echtenraayer Musikanten
en zanggroep Happy Sound uit Merselo treden tussen 13.30 en 16.30
uur op.

Adjambo, een koor dat wereldliederen zingt, uit Venray bestaat 22 jaar. Omdat twee jaar geleden wegens
omstandigheden het niet gevierd kon worden, wordt er door middel van een concert op zondag 30 juni bij
stilgestaan. Herman Franssen en de 85-jarige Floor van Andel, beiden al vanaf het begin lid van het koor,
en Piet Bögels blikken terug op de periode waarin ze samen gezongen hebben.

Terwijl op de Grote Markt in
Venray de Echtenraayer Musikanten
optreden, laat zanggroep Happy
Sound zich op verschillende plekken horen. Deze zanggroep bestaat
uit een aantal vrouwen uit Merselo.
“Samen willen we onze passie met

elkaar delen. Als het publiek maar
enigszins kan voelen hoeveel plezier wij beleven aan het maken van
muziek, is onze missie geslaagd”,
aldus de zanggroep. De groep heeft
in 2018 haar 35-jarig jubileum
gevierd.

“Het begon allemaal bij onze dirigente Ans Anderson in de huiskamer.
Na enkele maanden daar gespeeld
te hebben, zijn we verhuisd naar het
zaaltje waar we nu nog steeds zitten.” Dat zaaltje is het gebouw waar
ook Jeugdclub De Springplank zit, op
de Beukenlaan in Venray. Iedere donderdag, behalve de eerste donderdag
van de maand, komen de 23 leden
bij elkaar om samen te zingen, vaak
begeleid door de Djembe van Ans.
“De man van onze dirigente had
Afrikaanse roots. . Dat is de inspiratie
geweest om te beginnen”, vertelt Piet.
“Het was ook in de tijd van Mandela,
die bij onze oprichting weer net in vrijheid leefde. Het leefde wel, je wilde
daar iets mee”, zegt Piet die samen
met zijn vrouw ruim acht jaar lid is van
het koor.

Beweeglijkheid
Wat maakt die Afrikaanse muziek
zo bijzonder? “De warme klanken en
de vrolijkheid. Maar het kan ook zo
tegendraads zijn. Treurige liedjes kunnen ook uitbundig gezongen worden”, zegt Herman. “En natuurlijk het
dansen, altijd dansen. Die beweeglijkheid is geweldig”, vult Floor snel aan,
die ondanks haar respectabele leeftijd
nog altijd volop meezingt en danst.

Veel lof krijgt dirigente Ans toegezwaaid. “Zij heeft een groot repertoire,
maar bewerkt de nummers zodat wij
ze als koor kunnen zingen.” Ze steekt
veel energie in haar koor. “Maar
Ans is wel de baas. Ze is duidelijk en
direct, dat is voor sommigen wel even
wennen in het begin”, zegt Herman.
In het begin zong het Venrayse koor
Afrikaanse nummers, maar inmiddels
heeft de dirigente het repertoire uitgebreid met liedjes uit de hele wereld.
“Slavisch, Engels, Spaans, Russisch en
Moari uit Nieuw-Zeeland. We zingen
het allemaal nu”, vertelt Floor met
enige trots. “Soms met kippenvel op
onze armen”, vult Piet aan.

Optreden
Het zingen en dansen beperkt zich
niet alleen tot in Venray. “Zo’n acht
tot tien keer per jaar geven we een
optreden, zowel binnen- als buiten de
gemeentegrens. De afgelopen twee jaar
is dat door privé-omstandigheden van
de dirigente helaas minder geweest”,
vertelt Herman. “Het liefst treed ik op in
een kleine kerk, zoals de jongerenkerk
in Roermond”, zegt Piet.
Eén van de mooie herinneringen is een uitwisseling met het a
capella-koor Witches of Pitches uit
Moers, Duitsland. “Dat was heel bij-

zonder, met name door het publiek
dat zo enthousiast was”, weet de in
Indonesië geboren Floor zich nog
goed te herinneren. “We zijn ook
een keer in Amsterdam geweest met
een aantal andere koren. We kenden elkaar niet, maar doordat we
Afrikaanse liederen zongen op het
station in Amsterdam troffen we
elkaar”, vertelt Piet. Herman benadrukt het saamhorigheidsgevoel
in het koor. De leden komen bijvoorbeeld met kerstmis en andere
feestelijkheden bij elkaar, maar ook
wanneer er mensen uit het koor
overlijden. “We doen alles samen,
dat maakt het mooi.”
Het lijkt erop dat er veel moet
gebeuren wil de 85-jarige Floor
afscheid nemen van het koor.
“Dat  klopt”, zegt ze met een glimlach. “Zolang ik het gevoel heb dat
ik nog iets kan bijdragen, ga ik zeker
niet weg. Mijn stem is nog goed, net
als het volume en verder voel ik me
fit. Er is tenslotte niks mooiers dan
muziek maken. Dat geeft een heerlijk gevoel.”
Het concert ter ere van het jubileum vindt plaats bij ‘t Helder in
Overloon om 14.00 uur. Toegang
is gratis. Aanmelden kan via
p.bogels48@gmail.com

Schilderschrift

Expositie bij BiblioNu Venray
Onhullling
Jong Nederland Venray heeft zondag 16 juni een plaquette
onthuld van Jac Janssen. Janssen is de grondlegger van het
gebouw ‘De vier Uterste’ van Jong Nederland Venray. Jong
Nederland Venray biedt jeugd en jongeren activiteiten aan.

In de bibliotheek van Venray is er van 13 juni tot 31 juli een dubbelexpositie van Ger de Koster en
Frans Palmen. Beiden ontwikkelden hun eigen schilderschrift met een grote verscheidenheid aan thema’s
en technieken.
Ger de Koster schuwt het experiment niet, getuige de met ecoline
bewerkte foto’s en een aantal collages
met absurdistische thema’s. De ten-

toongestelde werken zijn in acryl dan
wel getekend met inkt. Terugkerend in
het werk van Frans Palmen zijn de ‘lege
landschappen’ zoals een grasland, een

interieur of een abstract colorfield. De
expositie is tot en met 31 juli te bezichtigen tijdens de openingstijden van de
bibliotheek.
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Urban & Nature Concerten:
Omega Impact Groep

Modeshow centrum Venray

Hippie Hotel

Tijd: 18.00 - 21.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Zomeravondconcert Peelklank

Jubileumconcert Zangers St. Frans

Amerikaans Zomerconcert

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal

Tijd: 15.00 uur
Locatie: ‘t Pelgrimshuis Smakt

Best of Proms

Midsummer Citypark Event Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Lange Ven 5 Wanssum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Stadspark Venray

Never Mind Jazz Band bij
Kasteelplaats Geijsteren

Workshop dagvlinders

Best of Proms

Hippie Hotel

Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: JUG Geijsteren

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Lange Ven 5 Wanssum

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Weg van Kunst
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Kunstateliers in Melderslo en Oirlo

Muziek in Venray Centrum op
zaterdag
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Centrum Venray

Cultuurcafé Live Juni 2019
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

zo
23
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Weg van Kunst
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Locatie: Kunstateliers in Melderslo en Oirlo

Concert MMSK St. Petrus Banden
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray - kleine zaal

Going La Paz tijdens het Smelehof
Tuinfeest
Tijd: 14.30 uur
Locatie: De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Kasteelplaats Geijsteren

di
25
06
wo
26
06

Rondleiding Kasteel Geijsteren
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Locatie: Kasteelplaats Geijsteren

Kunstnaarcafé 4: Gert Biesta
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Odapark Venray

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

Roefeldag laat kinderen ontdek- Eenmalig optreden
Going La Paz
ken en beleven
Kiwanisclub de Rooyse Ladies uit Venray organiseerde samen met Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV)
op vrijdag 14 juni een Roefeldag voor basisschoolleerlingen. Ruim 400 kinderen van groep acht van veertien
Venrayse basisscholen maakten kennis met allerlei beroepen en bedrijven.

Met een intensieve warming
up van Jorianne van Dansschool
Janssen, werd bij Zaal Zeven van
Hotel Asteria in Venray het startsein
gegeven voor de vierde Roefeldag.
Bestuursvoorzitter van SPOV, Marcel
Reulen, benadrukte bij de opening hoe
belangrijk het is dat kinderen kennis
maken met de diversiteit aan beroepen en op welke manier het helpt bij
keuzes die op latere leeftijd worden
gemaakt. Door Kiwanis Nederland
werd eerder dit jaar projecten gekozen
die speciale pr-aandacht verdienen. De

Roefeldag werd daarbij geselecteerd.
Social reporter Ghislaine Cals ging
daarom mee op pad.
De naam Roefeldag komt van het
Belgische woord ‘roefelen’ dat snuffelen of ontdekken betekent. De kinderen mogen bij bedrijven vragen
stellen en actief meedoen. Bedrijven
en instellingen helpen kinderen de
wereld van volwassenen op deze
manier op een actieve wijze te ontdekken. De social reporter nam een
kijkje bij de AmbulanceZorg LimburgNoord waar de kinderen konden zien

hoe een reanimatie in z’n werk gaat
en de ambulance van binnen mocht
worden geïnspecteerd. Verder werd
onder andere een bloemenzaak, een
pannenkoekenhuis en een automatiseringsbedrijf bezocht.
Bij de Kiwanis Club staan de kinderen centraal. Door deze dag te
organiseren, zetten de Rooyse Ladies
de kinderen uit Venray centraal. Voor
meer informatie over de activiteiten
die de Rooyse Ladies organiseren, kijk
op www.kiwanisderooyseladies.nl
(Foto: Ghislaine Cals)

Blitterswijck

Koningschieten en bierkruien
Ongeveer twintig gildebroeders en zusters van het St. Antonius Abt Gilde uit Blitterswijck nemen deel aan
het jaarlijkse bierkruien vanaf de Arcense bierbrouwerij naar Blitterswijck, dat op zaterdag 22 juni voor de 46e
keer plaatsvindt. Op zondag 23 juni wordt er gestreden om de titel schutterskoning van het St. Antonius Abt
Gilde Blitterswijck.

De bierkruiers, het koningspaar en
de overheid gaan per huifkar naar Arcen
waar ze 10.30 uur te gast zijn in de
proeverij van Clevis in Arcen. Om 19.30
uur worden de bierkruiers bij de familie Pijpers in Blitterswijck afgehaald,
waarna ze naar het gildetrein op het
kasteelterrein vertrekken, waar de bierkruiers het bier aanbieden aan het gilde.
Zondag 23 juni wordt er gestreden voor de 40e maal om een nieuwe

koning van het St. Antonius Abt Gilde
Blitterswijck. De dag begint om 06.45
uur met dauwtrappen. De tamboers
en klaroenblazers halen de gildebroeders- en zusters aan huis af om naar
het gildetrein te gaan, waar koningspaar Lennart en Lizzy Gooren om
08.00 uur een ontbijt aanbied. Om
09.00 uur begint de mis gecelebreerd
door de gildepriester Huub van Horne.
Aansluitend volgt de sacramentspro-

cessie. Om 13.00 uur wordt het eerste schot gelost op het gildetrein.
Zodra de vogel eraf wordt geschoten,
wordt de nieuwe koning van het gilde
geïnstalleerd tijdens een ceremonieel
gebeuren. Daarna begeeft het gehele
gilde zich naar het dorpsplein met de
nieuwe koning en koningin en wordt
het geheel ontbonden, waarna het
feest in café de Zwart met de koning
of koningspaar verdergaat.

De Ysselsteynse band Going La Paz keert na elf jaar voor één keer
terug op de planken. De show van funk, soul, blues en disco treedt op
zondag 23 juni op bij de Smelehof in Ysselsteyn. Publiek is welkom
vanaf 14.30 uur.

Onlangs traden ze al op tijdens
een besloten feest van zangeres
Ria. Tijdens de repetities voor dit
feest onstond het idee om toch nog
een keer voor de fans van toen en
de ontdekkers van nu op te treden. Daarom komen Maurice, Leon,

Gerard, Harm, Moniek, Ria en Rian
voor één keer terug op het podium.
Het gemeenschapshuis van Ysselsteyn
is open voor publiek vanaf 14.30 uur.
De entree is vrij en bij goed weer vindt
het optreden buiten plaats. Het optreden zelf begint om 15.30 uur.

Open atelierdagen
Tijdens de landelijke atelierdagen zetten veel ateliers in Nederland
hun deuren open. Mensen kunnen op een laagdrempelige manier
kennis maken met de kunstenaar, zijn of haar werk en het aanbod op
het gebied van cursussen en trainingen. Bianca Ambrosius opent op
zondag 23 juni tussen 11.00 en 17.00 uur ook haar deuren van kunstatelier Bliss in Wanssum.

Bianca Ambrosius doet voor de
derde keer mee met de landelijke
atelierdagen om haar schilderijen
te exposeren vanuit haar atelier.
“Daarnaast kunnen mensen op deze
manier vrijblijvend kennismaken met
de cursussen en trainingen die ik voor
bedrijven, scholen en particulieren
verzorg. Ik wil bezoekers laten zien
hoe cursussen en trainingen kunnen

bijdragen aan hun creatieve, intuïtieve en professionele ontwikkeling.”
In de tuin kunnen bezoekers tijdens de
open dag ook schilderijen van cursisten bewonderen. “Ik vind het mooi om
hen gelijk een podium te kunnen bieden. Ik hoop dat mensen zich vrij voelen om een kijkje te komen nemen en
te genieten van een ontspannen dagje
kunst kijken”, aldus Bianca Ambrosius.
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super
Franchetti

Compleet met oven, vaatwasser, koel/
vriescombinatie, afzuigkap, inductiekookplaat, spoelbak, en
granieten werkblad.

6.999,226 x 345 cm

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!

