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Speelstad Venray
In Venray ging zaterdag 7 juli de zomervakantie van start met het evenement Speelstad Venray, waar ruim 500 kinderen aanwezig waren. Het Schouwburgplein werd
door initiatiefnemer Junior Kamer Venray omgetoverd tot een speelstad met diverse attracties zoals een draaimolen, eendenspel, mega-zandbak en springkussens voor
kinderen. “Een deel van de opbrengst zal ten goede komen aan de Spettervallei. Echter, de gemeente wil eerst een algehele visie ontwikkelen voor het Vlakwatergebied.
Hierdoor is het plan tijdelijk in de ijskast komen te staan. Junior Kamer Venray is zich nog aan het beraden voor een nieuw goed doel”, aldus een woordvoerder.

Invulling vinden monumentale gebouwen

Sint Annapark: weinig sloop en zo
veel mogelijk behoud
De ontwikkeling van Sint Annapark in Venray gaat de beslissende fase in. De nieuwe eigenaar Renschdael
Groep kan verder met haar plannen als de gemeenteraad op dinsdag 17 september het bestemmingsplan en
het beeldkwaliteitsplan goedkeurt. Naast de bouw van 115 woningen en 63 zorgappartementen is de grootste
uitdaging een invulling te vinden voor de monumentale en karakteristieke gebouwen op het voormalige
terrein van 47 hectare. “We zijn afhankelijk van marktpartijen. Daar valt of staat alles mee. Zodra we een
bestemmingsplan hebben, kunnen we echt concreet aan de slag”, zei projectmanager Marianne Dankers van
Renschdael Groep in de persbijeenkomst van woensdag 10 juli in het gemeentehuis.
Wethouder Martijn van
der Putten (D66) prees de
samenwerking met Renschdael
Groep die op 1 januari 2018 het Sint
Annaterrein kocht van zorgaanbieder
Vincent van Gogh. “De nieuwe

eigenaar begon met het inschakelen
van een landschapsarchitect. Niet
snel geld verdienen met woningbouw
staat centraal, maar de natuur, het
groen en de kracht van het mooie
terrein. Met deze unieke partner

mogen we ons gelukkig prijzen”, zei
Van der Putten. Marianne Dankers
reageerde dat ze gevallen is voor het
prachtige gebied. “We zijn door de
knieën gegaan voor de waardevolle
natuur in het park. We gaan er ook

geen hek omheen zetten. Het terrein
blijft voor het publiek toegankelijk.”
Dat geldt niet voor het terrein aan
de noordkant waar tachtig woningen
worden gebouwd, op het voormalige
voetbalveld. Gemeente Venray
geeft een eenmalige bijdrage van
400.000 euro voor het beheer en
onderhoud om de rest van het park,
dat grotendeels de landgoedstatus
krijgt, vrij toegankelijk te houden.
Over de sloop van enkele
paviljoens wil Renschdael Groep nog
geen uitspraken doen. “Sloop is geen

doel op zich”, vertelde manager
vastgoedontwikkeling Vincent
Hofs. “Er moet een aanleiding voor
zijn. Een leeg grasveld levert niets
op.” Martijn van der Putten haalde
aan dat allerlei instanties, zoals
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, meekijken. “Sloop is
nooit de insteek en kan ook niet
zomaar. Dat borgen we via een
sloopregeling. We willen zo veel
mogelijk gebouwen behouden.”
Lees verder op pagina 03
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Dorpsraad van Merselo gaat niet in verzet

Merselo ongerust over heropening
vliegveld De Peel
In Merselo heerst ongerustheid en in Vredepeel lijken de meeste
inwoners zich niet zo’n zorgen te maken over de heropening van vlieg
basis De Peel. De dorpsraad van Merselo gaat niet in verzet, maar wil wel
meer informatie. “Dit houd je toch niet tegen. Er tegen opboksen heeft
geen zin”, zei dorpsraadvoorzitter John van Dijck van Merselo in de dorpsraadvergadering van Vredepeel op donderdag 4 juli.
Van Dijck was op uitnodiging
van voorzitter Theo Kooter van
Vredepeel aangeschoven in de
dorpsraadvergadering om mee te
praten over het plan om twaalf F35gevechtsvliegtuigen op de kazerne in
Vredepeel te stationeren. Drie keer
per jaar gedurende zes weken vinden

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

er oefeningen plaats, in totaal 3600
vliegbewegingen per jaar.

Vooraf was ik
afwachtend
De landingsbaan van het
vliegveld ligt in de richting van
Merselo. De bewoners die in de
aanvliegroute wonen, zullen de
meeste geluidsoverlast ervaren. John
van Dijck was op 26 juni aanwezig bij
de informatieavond van het ministerie
van Defensie in Hotel Asteria in

Venray. “Vooraf was ik afwachtend
maar na afloop van die bijeenkomst
realiseerde ik me dat het Merselo
wel degelijk gaat raken”, zei hij. Niet
alleen de geluidsoverlast maar ook de
mogelijke gevolgen voor de agrarische
bedrijven in de omgeving van het
vliegveld, haalde hij aan. Daarbij
speelt ook het feit dat Raad van
State het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) heeft afgekeurd waardoor
uitbreidingen van bedrijven in de knel
komen vanwege de stikstofuitstoot.
De gevolgen van de uitspraak van
de hoogste bestuursrechter voor
militair vliegveld De Peel zijn nog niet
duidelijk. Maar Defensie maakt zich
ook ongerust, zei strategisch adviseur
Bert Kwast tijdens de informatieavond
in Asteria. Stikstofuitstoot van het
vliegverkeer kan bovendien een

belemmering vormen voor agrarische
bedrijven in de buurt.
“Het raakt de ondernemers in
het dorp. We willen de consequen
ties weten voor bedrijven die wil
len uitbreiden. Er is veel behoefte
aan informatie”, zei John van Dijck.
“Het gebruik van het vliegveld heeft
ook gevolgen voor het woongenot in
Merselo en de recreatieve bedrijven.”
Er werd ook geopperd dat enkele blad
groenten wellicht niet meer geteeld
kunnen worden nabij het vliegveld,
vanwege de neerslag van kerosine.
“We moeten praten over alle pijnpun
ten en zo veel mogelijk informatie
ophalen”, zei de Merselose dorpsraad
voorzitter die contact heeft gezocht
met het ministerie van Defensie. “We
willen in gesprek blijven en een infor
matieavond houden in ons dorp. In

elk geval voor 21 augustus, de datum
waarop de eerste bezwaartermijn
afloopt. Ons voorstel is 13 of 14 augus
tus.”
In Vredepeel reageren de meeste
inwoners gelaten op de plannen voor
het vliegveld. “Ik heb niet het gevoel
dat het hier echt leeft”, zei vicevoor
zitter Toon van Hoof. “Persoonlijk heb
ik er ook geen moeite mee.” Hij meent
dat Defensie het plan gewoon door
drukt. Hij haalde de komst van het
vliegveld aan in 1954, aan de west
kant van de Middenpeelweg. “Er zou
den daar veertig boerderijen gesticht
worden. Ineens ging dat niet door
en kwam het hele terrein in handen
van Defensie. Zonder enige inspraak,
daar had niemand iets over te zeggen.
En zo zal het nu ook wel weer gaan”,
voorspelde hij.

www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Gemeente richt werkgroep op voor
vliegveld De Peel

Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Gemeente Venray heeft een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met het plan om vliegveld De Peel in Vredepeel opnieuw in gebruik te
nemen. Niet burgemeester Hans Gilissen, die vertrekt op 1 januari 2020, maar wethouder Martijn van der Putten is de bestuurlijke kartrekker.
Dat meldde locosecretaris Dorien van der Giessen in de dorpsraadvergadering van Vredepeel op donderdag 4 juli.
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In de ambtelijke werkgroep
zitten niet alleen juristen maar
ook medewerkers op het gebied
van ruimtelijke ordening, verkeer,
recreatie, natuur en communicatie.
“We pakken het serieus aan.
We worden geconfronteerd met
veel vragen waar we antwoord
op willen krijgen”, zei Van der
Giessen. Venray is een van de acht
gemeenten die vertegenwoordigd
is in COVM (Commissie Overleg

en Voorlichting Milieu). In deze
klankbordgroep mag Venray twee
personen afvaardigen: iemand vanuit
de gemeente en vanuit de bewoners.
Er wordt een profielschets opgesteld
voor de vertegenwoordiger van
de inwoners. “Ik vind één persoon
wel heel erg mager”, reageerde
dorpsraadvoorzitter John van Dijck van
Merselo. “We moeten ervoor waken
dat onze belangen ondergesneeuwd
raken.”

Venray en Gemert-Bakel zijn de
twee gemeenten die het meeste zul
len merken van de ingebruikname van
het militaire vliegveld. De geplande
informatieavond in gemeente
Boxmeer is afgeblazen omdat er te
weinig belangstelling voor was, zo
werd verteld in de dorpsraadvergade
ring. In Hotel Asteria in Venray waren
tachtig belangstellenden aanwezig op
26 juni. Bij de bijeenkomst in Gemert
op 1 juli was het met 140 bezoekers

drukker, maar deze avond kende
naar verluidt een rustiger verloop.
Dorien van der Giessen riep de
dorpsraden op vragen en opmer
kingen van inwoners door te sturen
naar de gemeente. “In de werk
groep willen we alles onderzoeken
en we zullen de zaken terugkoppe
len. Belangrijk is dat we met elkaar
in gesprek blijven.” De dorpsraden
drongen ook aan op een open com
municatie.

Geen verbod voor drugsgebruik
op straat in Venray
In Nederland hebben 218 van de 355 gemeenten aangekondigd een algeheel drugsverbod in te stellen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS.
Gemeente Venray heeft niet zo’n verbod en laat na navraag weten dat het inzet op preventie.
Gemeente Venray heeft geen
expliciet drugsverbod, maar heeft
binnen de regelgeving wel middelen
om in te grijpen bij overlast.
De instantie laat weten dat in
gemeente Venray incidenteel overlast
is als gevolg van drugsgebruik in de
openbare ruimte. Het niveau van
overlast en de plekken zijn wisselend.
“Er zijn in de Algemene Plaatselijke
Verordeningen 2019 wel artikelen
opgenomen zodat we kunnen
ingrijpen wanneer er sprake is van
drugsoverlast. De artikelen die zijn
opgenomen, zien ook toe op het
gebruik van drugs in de openbare
ruimte als dit tot verstoring van
de openbare orde leidt”, aldus een
woordvoerder van de gemeente.
Gemeente Venray laat weten dat
het accent in de aanpak van drugs

gebruik op straat ligt op preventie
en vooralsnog geen plannen heeft
een algeheel verbod op straat in te
voeren. “De aanpak, zoals ontwik
keld in drugspreventiebeleid Helder,
wordt nog altijd met succes toegepast.
Partners in het veld signaleren zorge
lijke signalen en ondernemen actie
in de richting van die personen, hun
ouders en preventiemedewerkers”,
aldus gemeente Venray. “Er wordt
daarbij ingezet op kennisoverdracht,
bewustwording en het versterken van
de weerbaarheid. Alleen bij exces
sen waarbij de openbare orde ver
stoord wordt, wordt gebruik gemaakt
van de regelgeving in de APV”, aldus
gemeente Venray. De gemeente laat
weten geïnteresseerd te zijn in regel
geving die een zinvolle aanvulling is
op het huidige beleid.

Onlangs werd door gemeente
Peel en Maas en Leudal een verbod
ingevoerd op het gebruik van
lachgas in de openbare ruimte. In
de gemeente Venray is zo’n verbod
nog niet aan de orde. “We volgen
de ontwikkelingen op de voet en we
zijn geïnteresseerd in maatregelen,
die effectief en handhaafbaar zijn”,
zo laat het gemeentebestuur weten.
Gemeente Venray stelt dat het
toeziet op eventuele verkoop van
lachgas vanuit de horeca, en dat de
verkoop en het gebruik van lachgas
zeker onderwerp van gesprek is
met onder meer organisatoren van
evenementen. “Ook hierbij zetten we
in op kennisoverdracht en het creëren
van meer bewustzijn over het effect
en risico’s van het gebruik”, stelt een
woordvoerder van gemeente Venray.

Experts stellen dat een specifiek
gebiedsverbod beter is. Daarbij is
het gebruik van drugs alleen op
bepaalde plaatsen in een gemeente
verboden. De handhaving bij
een totaal drugsverbod lijkt een
probleem te zijn, zo blijkt uit cijfers
van CJIB. In 2018 zijn vanwege
drugsgebruik slechts 151 boetes
uitgedeeld. Daarnaast gaat het
algeheel drugsverbod in een
gemeente in tegen de Opiumwet.
Die wet stelt dat alleen de productie
en handel van soft- en harddrugs
illegaal is, maar dat het gebruik
ervan is toegestaan. Omdat
gemeenten het argument kunnen
gebruiken om overlast terug te
dingen, lijkt een verbod stand te
houden wanneer het in de rechtszaal
zou komen.
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De opening werd gevierd
met een gezamenlijk ontbijt
met 75 deelnemende gasten.
Bij zonsopkomst verwelkomde
wethouder Jan Loonen samen met
het team van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum de eerste 200
passerende automobilisten, fietsers en
voetgangers tussen 06.00 en 08.00 uur
met een ontbijt.
De brug is een mooie nieuwe parel
aan de lange ketting van werkzaam
heden in het gebied Ooijen-Wanssum,
vindt wethouder Jan Loonen. “De
brug zorgt ervoor dat de omliggende
dorpen bereikbaar blijven als de
Oude Maasarm bij hoogwater weer
mee gaat stromen. Dat gebied vormt
straks een ideale klimaatbuffer; na

de opening ontstaat tussen Ooijen en
Wanssum een langgerekt, aaneenge
sloten natuurlint met bijzondere flora
en fauna. En vanaf de brug heb je daar
een prachtig zicht op.” Dit nieuwe
natuurgebied wordt vrij toegankelijk
en biedt volop kansen voor recreatie.
Met een druk op de knop ver
scheen de naam van de nieuwe brug
op een tekstkar. In totaal reageer
den 43 inwoners met 71 voorstellen
waaruit de naam ‘t Veunderke werd
gekozen. Bij de naamgevers roept
’t Veunderke’ de associatie met het
omliggende gebied op. Ze verwijzen
naar weilanden en een nabijgelegen
beek. “De plek achter het pand van
Neel Meulenbeld waar we vroeger
beekvisjes en kikkers gingen vangen”,

aldus één van de inzenders. De betref
fende woning draagt ook de naam ’t
Veunderke’, dat waarschijnlijk verwijst
naar een nabijgelegen bruggetje. Het
woord ‘vonder’ betekent smalle plan
ken oversteek.
De brug is 132,5 meter lang en
heeft dezelfde uitstraling als de
Kweibrug in Ooijen. De stalen bekis
ting waarin het brugdek is gestort, is
speciaal voor dit project gemaakt. De
bekisting is ook gebruikt voor de aan
leg van de brug in Ooijen. Het brugdek
steunt op centrale pijlers met eenvou
dige lijnen die in de schaduw van het
dek bijna onzichtbaar worden. De pre
fab elementen voor de bastions zijn in
een speciale kleur gemaakt zodat ze in
het landschap opgaan.

Renschdael Groep heeft voor
het opknappen van het hoofdge
bouw, de kapel en mortuarium een
rijksbijdrage van 3,5 miljoen euro
ontvangen. Dit zijn rijksmonumen
ten evenals de boerderij, muziek
kiosk, carrouselloods, de twee
monumentale bomenlanen en de
vier doktersvilla’s, die buiten het
plangebied vallen. Sint Eugène en
Sint Theresia zijn beide een gemeen
telijk monument. De eigenaar heeft
van provincie Limburg 2 miljoen
euro subsidie ontvangen die wellicht
wordt besteed aan het opknappen
van Sint Eugène, het oudste pavil
joen dat dateert uit 1908.
Marianne Dankers kondigde
eerder in een bijeenkomst in De
Witte Hoeve aan dat behoud van
het vervallen Sint Theresia lastig
is. Het voormalige zustershuis telt
120 eenpersoonskamers, een eetzaal, bibliotheek, huiskamer en
enkele leslokalen. Sint Theresia is
gebouwd in 1931 en is na de oor
log gerenoveerd en uitgebreid.
Er woonden tijdelijk buitenlandse
werknemers in het gebouw, dat

veel geleden heeft van vandalisme.
“Ik wilde met die uitspraken ook een
signaal afgeven. Dat mensen ervan
afblijven ”, zei Dankers. “Het pand is
geheel gestript. Er is een landelijke
zorgaanbieder die interesse heeft.
We gaan voor behoud, maar het kost
heel veel geld.”
De bedrijfsgebouwen aan de
kant van Dr. Kortmannweg blijven
wellicht toch behouden. Ze zouden
in eerste instantie worden gesloopt,
maar er komt mogelijk een nieuwe
invulling. Het voortbestaan van
de schouwburg en restaurant is
nog onzeker. In het bestemmings
plan is de rondweg over het park
komen te vervallen, ook om sluip
verkeer te voorkomen. De tachtig
nieuwbouwwoningen aan de noord
kant worden ontsloten via de oude
Overloonseweg. Het centrumge
bouw wordt momenteel verbouwd.
“Er komt een tandartsenpraktijk
in en we zijn nog met andere par
tijen in gesprek”, zei Vincent Hofs.
“We kunnen hier alvast verbouwen
omdat de nieuwe zorgfuncties pas
sen in het oude bestemmingsplan.”

Crossbaan aan
Haalakker Oirlo
De dorpsraad van Oirlo wil een fietscrossbaan aanleggen bij het
speelveld aan de Haalakker. Gemeente Venray wil meewerken om een
deel van het grasveld hiervoor in te richten.
Dat meldde dorpsraadlid John
Voermans in de vergadering van
woensdag 3 juli. “De crossbaan heeft
geen buitenverlichting nodig omdat
vooral jonge kinderen er gebruik
van gaan maken. Er komt wel een

omheining omheen”, zei Voermans.
“We zullen de crossbaan zelf met
vrijwilligers moeten onderhouden.”
De gemeente wil ook enkele verou
derde speeltoestellen gaan vervan
gen op het speelveld aan Haalakker.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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Jan Loonen en mevrouw Meulenbeld
onthullen de naam van de brug (Foto: Paul Poels Fotografie)

Sint Annapark:
weinig sloop en
zo veel mogelijk
behoud
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Wethouder Jan Loonen opende maandag 8 juli namens de stuurgroep Ooijen-Wanssum in alle vroegte de
nieuwe brug in Blitterswijck voor verkeer. Samen met één van de omwonenden onthulde hij tevens de naam van
de nieuwe brug: ’t Veunderke.
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Blitterwijckse brug
’t Veunderke geopend
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Gebraden
4 gehaktballen
+Gehaktballen
4 kipfilet
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Vier generaties
Luuk Derks en Cindy Hendriks uit Venray zijn op maandag 17 juni de trotse ouders geworden van
Levi Derks. Opa is Theo Derks (59) uit Veulen en overgrootvader is Ben Derks (92) uit America.

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
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2,1 miljoen euro

Extra geld voor brandweer
Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft vrijdag 5 juli besloten om structureel
2,1 miljoen euro per jaar extra te investeren in de brandweer van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Met het extra
geld kunnen er maatregelen genomen worden om de capaciteit van de brandweer uit te breiden. Het bedrag
wordt verdeeld over vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Onlangs liet de brandweer
Limburg-Noord van zich horen. Zij
stelde dat het steeds moeilijker wordt

om vrijwilligers te vinden die ook over
dag tijdens hun reguliere werkzaam
heden beschikbaar zijn, waardoor de

veiligheid in het geding komt. Hans
Gilissen, burgemeester van Venray,
zei daar destijds over: “In Venray zijn

we nog op sterkte, maar indirect kan
het voor Venray ook al problematisch
zijn. Wanneer andere posten in onze
omgeving onderbezet zijn, kunnen zij
bij grote incidenten in Venray onvol
doende ondersteuning bieden.”
Om de problemen te onder
vangen heeft het bestuur van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord,
bestaande uit vijftien burgemeesters
van gemeenten uit Noord- en MiddenLimburg, besloten om extra geld te
investeren. Er is een actieplan opge
steld waarin de maatregelen gepre
senteerd worden. Hierin is opgenomen
dat elke gemeente actief helpt bij het
werven van brandweervrijwilligers.
Daarnaast wil de brandweer investe
ren in een gegarandeerd niveau van
paraatheid door meer beroepsperso
neel aan te nemen. Zij moeten dan
de vrijwilligers binnen de organisatie
aansturen.
Vanwege de grote uitstroom van
oudere vrijwilligers, is het werven
van nieuwe vrijwilligers cruciaal. De
brandweer wil daarom een coördina
tor aanstellen die brandweerposten
ondersteunt bij het werven vrijwil
ligers. Deze coördinator moet onder
andere bedrijven en werkgeversorga
nisaties stimuleren dat zij ervoor open
staan dat werknemers lid worden en

blijven van de vrijwillige brandweer.
Ook het aantal opleidingsplaatsen
moet worden uitgebreid, zodat nieuwe
vrijwilligers snel opgeleid kunnen
worden.
Kevin Wolters, manager brand
weerzorg, reageert opgelucht: “Over
de paraatheid van de brandweer, de
veiligheid van de inwoners en van
ons personeel, heb ik mij de laatste
maanden zorgen gemaakt. Het is de
afgelopen maanden te vaak voorge
komen dat meerdere brandweerpos
ten in eenzelfde gebied overdag de
brandweerwagens niet gevuld kregen,
omdat er niet genoeg vrijwilligers kon
den uitrukken. Dit heeft gelukkig geen
gevaarlijke situaties opgeleverd, maar
het ging te vaak nét goed. We kunnen
met deze investering een aantal maat
regelen nemen die de paraatheid de
komende periode verbeterd.”
In september gaat onder lei
ding van burgemeester Heijmans van
Weert een werkgroep aan de slag
die zich gaat buigen over de organi
satie na 2023. Veel brandweerregio’s
in Nederland kampen met paraat
heidsproblemen. Daarom is landelijk
het programma Vrijwilligheid gestart
waarbij wordt gekeken hoe de kwali
teit van de brandweerzorg in de toe
komst op niveau wordt gehouden.

Dwangsommen voor
klagers buizerdweg

Oh, zit dat zo!

Gemeente Venray moet 8.652 euro aan dwangsommen betalen aan
zes bezwaarmakers. De klagers dienden in maart hun klachten in over
24 woningen die aan de Buizerdlaan in Venray gebouwd gaan worden.
De wettelijke termijn waarin een beslissing moet worden genomen over
de bezwaarschriften is overschreden waardoor de gemeente verschuldigd
is tot het betalen van een dwangsom.

Ik wil op vakantie maar
de baas zegt nee
Door: Bram (B.P.M.) Dirkx, Van der Putt Advocaten
Na een jaar werken wil je van je welverdiende vakantie gaan
genieten. Gedurende het jaar heb je hard gewerkt, om je vakantieuren bijeen te ‘sparen’ en in mei ontvang je veelal vakantiegeld.
Je hebt een leuke reis gevonden en je zou de reis graag meteen willen
boeken. Echter, je moet je vakantie nog ter goedkeuring voorleggen
aan de werkgever. Mag die jouw vakantie weigeren?

Als werknemer bouw je jaarlijks
vakantie-uren op. De hoofdregel is dat
je recht hebt op vier keer de arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld
30 uur per week, dan bouw je dus
120 uren op. De werkgever kan meer
vakantie-uren toekennen, zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen,
maar nooit minder. Niet opgenomen
vakantiedagen mag je meenemen
naar 2020, maar meegenomen dagen
zijn dan nog maar zes maanden
geldig. Ook heb je als werknemer
recht op vakantiegeld. In de wet is bepaald dat de werknemer (minimaal)
8% over het brutoloon als vakantiebijslag ontvangt. Daar kan ook in
het voordeel van de werknemer van

worden afgeweken. Het mag dus meer
zijn, maar niet minder dan 8 procent.
De werkgever moet jou in de gelegenheid stellen om vakantiedagen op te
nemen. Is ten aanzien van het opnemen
van de vakantiedagen niets geregeld,
dan kan de vakantie worden opgenomen
naar de wens van de werknemer. Daar is
echter een uitzondering op! De werkgever kan de opname van opgebouwde
vakantiedagen weigeren als er sprake is
van gewichtige redenen. Te denken valt
dan aan een ernstige verstoring van de
bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld meerdere
werknemers die op hetzelfde moment
vakantie willen. Binnen twee weken na
de vakantieaanvraag moet jouw werkgever te kennen geven dat er gewichtige
redenen zijn. Doet de werkgever dat
niet (tijdig), dan kan de werknemer zijn

vakantiedagen in die periode gewoon
opnemen. Wil de werkgever een reeds
vastgestelde vakantie alsnog wijzigen
in verband met een gewichtige
redenen, dan moet de werkgever in
overleg treden met de werknemer.
Moet je de vakantie alsnog annuleren
in verband met een gewichtige reden,
dan moet de werkgever jouw schade
vergoeden.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

In een eerder bestemmingsplan
is een fout gemaakt. Volgens
dat plan zou op een van beide
bouwkavels niet tien, maar één huis
gebouwd worden. Het plan moest
daardoor opnieuw goedgekeurd
worden. Het gevolg hiervan was
dat de beslissing op het bezwaar
pas genomen kan worden, nadat
het bestemmingsplan in werking is
getreden. Beslissingen op bezwaar
kunnen namelijk pas genomen
worden nadat het bestemmingsplan

in werking treedt. De reguliere
termijn waarbinnen besloten
moet worden is achttien weken
en die is inmiddels verstreken.
De bezwaarmakers stelden de
gemeente in maart in gebreke.
Het maximale bedrag van 1.442 euro
per persoon wordt uitgekeerd.
De klagers maken zich onder andere
zorgen over de afstand tussen de
nieuwe huizen en de bestaande
woningen, verminderende lichtinval
en toename van verkeersdrukte.

Fietsvierdaagse
Venray
De jaarlijkse Venrayse Fietsvierdaagse vindt van dinsdag 23 tot en met
vrijdag 26 juli plaats. In verband met het 35 jarig jubileum zijn er dit jaar
een aantal verrassende elementen voor de jeugd.
De Fietsvierdaagse is een eve
nement voor alle leeftijden, maar op
woensdag 24 juli is speciaal voor de
jongste deelnemers een route van
18 kilometer. Dit jaar is er één stop
met spellen waar de kinderen een ver
rassing krijgen. Ook tijdens de jubile
umroute van 35 kilometer zijn er extra
uitdagingen voor de jeugd. De drie
kinderen met de meeste punten op
de laatste dag van de Fietsvierdaagse

gaan met een prijs naar huis. Na afloop
van elke dag is er in cafe de Witte
Hoeve muziek en vinden er loterijen
plaats. Muziek, Mars- en Showkorps
St. Petrus’ Banden verloot zelf verwor
ven prijzen via het kansspelletje het
Rad van Fortuin. Ook vindt er een lote
rij van de Fietsvierdaagse plaats waar
voor speciale loten verkocht worden.
De prijs is een luxe ballonvaart voor
twee personen.
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Venraynaren kijken uit naar Nijmeegse
Vierdaagse
De Nijmeegse Vierdaagse begint dinsdag 16 juli weer. Tot vrijdag 19 juli kunnen deelnemers elke dag 30, 40 of 50 kilometer wandelen. Tienduizenden wandelaars komen vanuit de hele wereld naar Nijmegen. Voor de Venrayse deelnemers stelt
gemeente Venray gratis T-shirts beschikbaar, die op woensdag 10 juli in het gemeentehuis worden uitgedeeld. De deelnemende Venraynaren Marloes Kempkens, Chris Janssen en Lian van Meijel vertellen over de voorbereidingen die ze troffen en
hun verwachtingen van het wandelevenement.

Marloes Kempkens Lian van Meijel
Marloes Kempkens (27) uit Venray liep al drie keer eerder
de Nijmeegse Vierdaagse uit. Net als voorgaande jaren kiest
ze weer voor vier keer 40 kilometer. “Ik zie het ieder jaar
weer als een feestje, waar je zelf de slingers bij ophangt.”

Marloes bereidt zich elk jaar goed voor door mee te doen
aan verschillende wandelevenementen. Voordat de Nijmeegse
Vierdaagse begint, wil ze ongeveer 200 kilometer in de benen
hebben. “Dat begint vaak met de wandeltocht van de Venloop
in maart. Hier loop ik 30 kilometer. Dit jaar heb ik tijdens het
Meerdaags Wandelevenement in Venray in totaal 100 kilome
ter gewandeld (40-30-30) in drie dagen. Dat is ook een goede
voorbereiding. Tussendoor loop ik ook nog afstanden, maar dit
zijn geen georganiseerde tochten. Mijn voorbereiding is dan ook
tegenover anderen, die 1.000 kilometer in de benen hebben zit
ten, vaak erg miniem.”
Ondanks dat het een flinke uitdaging blijft, ziet Marloes de
Vierdaagse als een groot feest. De Vierdaagse betekent voor haar
ontspanning, tot zichzelf komen, maar vooral gezelligheid ten top.
“Iedereen heeft hetzelfde doel. Je maakt gemakkelijk contact met
andere wandelaars en viert samen een feestje waarbij onder
weg de militairen zorgen voor de zang. Dat is fantastisch. Op het
moment ben ik nog niet zo bezig met de Vierdaagse, waardoor ik
ook nog geen verwachtingen heb. Hopelijk zijn de processierup
sen vanaf dan wel allemaal voorzien van een kort pittig kapsel.”
Marloes omschrijft zich absoluut als een gezelschapsloper.
Volgens haar maken de mooie verhalen die ze tijdens het wan
delen hoort, de Vierdaagse echt uniek. “Wanneer je het even
moeilijk hebt, wordt van alle kanten hulp aangeboden. Die ver
broedering zorgt er nog steeds voor dat ik er stil van word.”

Chris Janssen

Chris Janssen (56) uit Venray liep al 21 keer, waarvan
achttien keer tot de finish, de Nijmeegse Vierdaagse.
Vorig jaar moest hij opgeven. Het doel is om dit jaar vier
keer de 50 kilometer uit te lopen. “Dit jaar ga ik het halen.
Ik weet zeker dat het gaat lukken en anders heb ik pech
gehad.”

Lian van Meijel (29) uit Venray loopt dit jaar voor de
eerste keer mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Samen met
twee vriendinnen wandelt ze vier keer 40 kilometer. “Ik
weet niet zo goed wat we kunnen verwachten, het is onze
eerste keer.”

De voorbereidingen voor de Nijmeegse Vierdaagse trof ze
samen met vriendinnen tijdens het Meerdaags Wandelevenement
in Venray en de zondag van de Avondvierdaagse in Venray.
“En verder hebben we geprobeerd om in de weekenden wat gro
tere afstanden te wandelen (20-25 km) en doordeweeks wat kor
tere afstanden (10-15 km).”
Al jaren wilde Lian met haar vriendinnen samen deelne
men aan het wandelevenement, maar nooit eerder schreven ze
zich in. “Dit jaar hebben we last minute toch maar besloten om
het te gaan proberen, en we zijn gelukkig alle drie ingeloot.”
Lian kiest er bewust voor om met twee vriendinnen mee te doen.
Haar voorkeur gaat uit voor lopen in een groep. “Omdat ik het wel
gezellig vind om tussen het lopen door samen te kunnen kletsen.
Al denk ik dat je nooit echt alleen bent als je in je eentje mee zou
doen, omdat er zoveel deelnemers zijn.”
Verwachtingen van de Vierdaagse heeft Lian nog niet.
“Dit wordt het eerste jaar dat ik mee loop met de Vierdaagse.
Ik denk dat het vooral heel gezellig is en dat je enthousiast wordt
van het publiek die naast de kant staat. Verder hoop ik dat het
weer een beetje gunstig is. Ik ken de Vierdaagse vooral van de
feesten, die altijd heel gezellig zijn. Verder ken ik het van het aan
moedigen van mijn zusje, die al meerdere keren mee liep.”

Samen met een groep van twintig personen, genaamd
Groeten uit Venray, loopt Chris de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar
bereidde hij zich naar eigen zeggen beter voor dan andere jaren.
“Voorafgaand heb ik een trainingstocht naar Kevelaer gewandeld.
Na 38 kilometer heb ik me laten ophalen met de auto; ik kon niet
meer. Verder wandel ik nooit, maar mijn wandelschoenen draag
ik wel de hele dag.”
Het doel van Chris is om dit jaar vier keer 50 kilometer af te
leggen. Maar wanneer hij het niet haalt, gaat hij er niet om treu
ren. “De eerste keren dat ik de Vierdaagse niet tot de finish kon
uitlopen, was ik zeer verdrietig. Nu denk ik: gezondheid is belang
rijker. Er is meer dan alleen de Vierdaagse. Daarnaast zadel je
andere met een probleem op als je langer doorloopt dan je kunt.”
Op de vraag waarom hij met de Vierdaagse meeloopt,
antwoord hij: “Iedereen hoort één uur te sporten in de week.
Wanneer ik de Vierdaagse loop hoef ik voor de rest van het jaar
niet meer te sporten”, zegt Chris lachend. “Maar behalve dat
is het ook kicken om deze wandeltocht te volbrengen. En het
brengt een hoop gezelligheid met zich mee. Wij lopen met een
groep met bekende, werknemers en klanten van de zaak. Er loopt
zelfs iemand uit Zoest mee die we alleen tijdens de Vierdaagse
zien. Dat contact is altijd blijven bestaan.” Chris Janssen is te
omschrijven als een rustige wandelaar die houdt van een praatje
tijdens het wandelen. “Wij zorgen ervoor dat we achteraan
lopen, zodat we relaxed kunnen wandelen. Wij hebben alle tijd
van de wereld. Met zo’n grote groep heb je altijd wat te praten
tijdens het wandelen. En de interactie met het publiek heeft ook
echt wat.”

Uitstel werk Castenrayseweg door BinckBank Tour+
De werkzaamheden aan de Castenrayseweg zijn uitgesteld tot begin volgend jaar. Gemeente Venray wilde
de verbindingsweg tussen Castenray en Oirlo binnenkort renoveren, maar vanwege de BinckBank Tour is
het onderhoudsplan doorgeschoven tot na carnaval 2020. Dat meldde vicevoorzitter Anita Emonts in de
dorpsraadvergadering van woensdag 3 juli.
De etappe van de BinckBank
Tour wordt op vrijdag 16 augustus
in de gemeente Venray verreden.
De route loopt dit jaar via de dorpen
Leunen, Castenray en Oirlo, onder
meer over de Castenrayseweg die
dringend aan een opknapbeurt
toe is. Het wegdek en de riolering
moeten worden vervangen.
De werkzaamheden zullen
ongeveer drie maanden duren.

De gemeente kan de wegrenovatie
voor de komende winterperiode
niet meer inplannen.

Calamiteitenroute
“De Castenrayseweg is een
calamiteitenroute en moet
bereikbaar blijven”, zei Anita
Emonts van dorpsraad Oirlo. “De
werkzaamheden aan Gunhoekweg,
Dwarsweg en Oirlose Heide gaan

wel gewoon door.” Deze week is
de Hoofdstraat in Oirlo vier dagen
afgesloten vanwege aanpassingen
aan het riool en de te hoge
verkeersdrempel bij basisschool
Eigenwijs.
Voor de werkzaamheden aan
de Castenrayseweg liggen er al
langere tijd grote zandhopen langs
de straat. Enkele omwonenden zijn
er niet blij mee. Vooral nu het zand

nog zeker tot komend voorjaar blijft
liggen. “Ik ga de gemeente vragen
het zand op te ruimen en het tot

het begin van de werkzaamheden
in een depot op te slaan”, zei
dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Brandweer rukt massaal
uit naar oude melkfabriek
De brandweer rukte zondagochtend 7 juli om 11.15 uur massaal uit naar Leunen om een brand te bestrijden
in een oude melkfabriek aan de Leunseweg. De oorzaak van de brand is onbekend. Een woordvoerder van de
brandweer liet maandagochtend weten dat er verder geen onderzoek wordt gedaan.

“Omdat het een oud gebouw is en
er geen verdachte omstandigheden
zijn gesignaleerd”, aldus de woord
voerder. De brand was ontstaan in
het leegstaande deel van het oude
bedrijfsgebouw, naast de dieren
kliniek, op een paar honderd meter
afstand van de Venrayse brandweer
kazerne. De brandweer sprak van een
‘zeer grote brand’ en liet een tiental
grote en kleine brandweervoertuigen,
ook uit Horst en Meerlo, uitrijden.
Volgens de brandweer was er
geen indicatie dat er zich iemand in
het pand zou bevinden. De brand
weer doorzocht het pand en bluste de
aanwezige brandhaarden. Een meet

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. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Te Koop Morellen
(zure kersen), zelf plukken, €1,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.

ploeg van de brandweer heeft in de
omgeving van het pand metingen
verricht. Uit deze metingen is geble
ken dat er geen verhoogde concentra
ties gevaarlijke stoffen zijn gemeten
die een gevaar opleveren voor de
volksgezondheid. In eerste instantie
waren er meldingen van een brand
in dierenkliniek De Oude Melkfabriek,
dat in het voormalige kantoorge
deelte gehuisvest is. Een medewerk
ster ging zondagmiddag kijken en tot
haar opluchting bleef de dierenkliniek
gespaard. “We hebben gelukkig ook
geen rook- of waterschade. Er hangt
alleen wat brandlucht binnen”, ver
telde ze maandagochtend. “Het is niet

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.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
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.

de eerste keer dat hiernaast brand
uitbreekt. Er slapen ’s nachts wel eens
mensen en er is een keer een matras
in brand gevlogen. Ik hoop dat ze dat
gebouw nu snel gaan afbreken.”
Burgemeester Hans Gilissen arri
veerde zondag rond het middag
uur om poolshoogte te nemen en hij
liet zich informeren door het brand
weerpersoneel. De brand was om
12.30 uur al grotendeels onder con
trole. Het nablussen duurde daarna
nog enige tijd en ’s avonds vond er
nog een controle plaats. Het fietspad
en een weghelft van de Leunseweg
werden door de politie tijdelijk afge
sloten voor het verkeer.

Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop! Steenwol
geïsoleerd. Dikte: 60/120 mm, div.
lengtes tot 4.75 m. Afhalen tegen elk
aannemelijk bod. Tel.: 06 53 14 56 87.

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

Toon Thijssen
01-07-1969
50 jaar 01-07-2019
In dienst bij Peeters Objecten B.V. te Tienray
Wat een Mijlpaal, en wat zijn wij Trots!!
Namens directie en personeel van Harte Gefeliciteerd Toon,
met het bereiken van deze geweldige mijlpaal!!

Dorpsraden tellen
arbeidsmigranten
De dorpsraden willen weten hoe veel arbeidsmigranten er daadwerkelijk in de dertien Venrayse kerkdorpen wonen. In het dorpsradenoverleg van maandag 1 juli is afgesproken dat alle dorpen een eigen
telling gaan houden en dat de resultaten worden gedeeld.
Aanleiding is de discussie over
het arbeidsmigrantencomplex dat
Work and Stay wil realiseren aan
de Sinnesstraat in Oirlo. Bewoners
uit Oirlo en Castenray geven
aan dat in beide dorpen al veel
arbeidsmigranten zijn gehuisvest
en dat de komst van nog eens
250 Poolse flexwerkers daardoor
ongewenst is.
Bij gemeente Venray zijn de
precieze aantallen niet bekend,
aangenomen wordt dat het om circa
4.000 buitenlandse werknemers
gaat. De meeste arbeidsmigranten
verblijven hier kortdurend en ze
laten zich daarom niet inschrijven
als inwoner van de gemeente.
Verhuurders van woonruimten

moeten in dat geval toeristenbelasting
afdragen, maar de administratie van
de nachtregisters blijkt onvolledig
te zijn. Dat stelden CDA en Venray
Lokaal onlangs aan de orde bij de
behandeling van de voorjaarsnota.
Een motie van het CDA werd
aangenomen. In die motie wordt
het College van B&W opgedragen
om alle locaties in beeld te brengen
en afspraken te maken met de
verhuurders over de registratie.
Tevens moeten er meer en betere
controles komen. De gemeente loopt
nu veel inkomsten mis, mogelijk
zo’n zes ton per jaar. Bovendien
leidt het tot oneerlijke concurrentie
tussen huisvesters die wel of geen
toeristenbelasting betalen.

Dorpsraad Oirlo

‘Geen stelling over
arbeidsmigranten’
De dorpsraad van Oirlo neemt voorlopig geen standpunt in over het
complex van 250 arbeidsmigrantencomplex dat Work and Stay wil
realiseren aan de Sinnesstraat. “We willen wel het dorp zo goed mogelijk
informeren”, zei vicevoorzitter Anita Emonts in de dorpsraadvergadering
van Oirlo en Castenray op woensdag 3 juli.
De actiegroep uit Oirlo drong er
bij de dorpsraad op aan inwoners op
de hoogte te houden van alle ont
wikkelingen. “Want er heerst grote
bezorgdheid. We horen nu niets
meer omdat Work and Stay niet
meer met ons wil praten. Dit kan
gewoon niet”, zei een woordvoerder
van de actiegroep in de dorpsraad
vergadering. Voorzitter Jan Nelissen
legde uit dat alle dorpen een telling
gaan houden. “Als we weten hoe
veel en waar de arbeidsmigranten
wonen, dan kunnen we ook plekken
in beeld brengen waar mogelijk nog
wel ruimte is voor huisvesting.”
Anita Emonts haalde aan dat de
dorpsraad de afvaardiging is van

het dorp. “Als dorpsraad kunnen we
pas stelling innemen als we weten
hoe alle inwoners erover denken.
We moeten waken voor tweedeling
in het dorp.” Work and Stay heeft
nog geen principeverzoek inge
diend bij de gemeente. Zodra dit is
gebeurd, wil de dorpsraad een infor
matieavond houden. “Openheid en
het verstrekken van de juiste infor
matie zijn van groot belang”, zei
Jan Nelissen. “Zo lang er nog geen
plan ligt, kunnen we het dorp niet
informeren”, vulde Anita Emonts
aan. “Als het plan bij de gemeente
is ingediend, dan nodigen we Work
and Stay uit het in de openbaarheid
te komen presenteren.”

Residence De Stek

Open dag woon
complex Castenray
Residence De Stek in Castenray houdt op zaterdag 13 juli een open
dag. ’s Ochtends verricht wethouder Jan Loonen de officiële opening en
’s middags kan iedereen het seniorenwooncomplex bezoeken van
14.00 tot 17.00 uur.
De verbouwing van de voor
malige basisschool De Stek aan de
Mathiasstraat heeft ruim vier maan
den geduurd. De vijf bewoners van de
seniorenwoningen, vier uit Castenray
en één uit Oirlo, hebben op maandag
1 juli hun sleutel ontvangen. Deze en
afgelopen week vonden nog enkele
afrondende werkzaamheden plaats.
“De bewoners gaan vanaf maandag
15 juli huur betalen”, zei voorzitter

Bert Arts in de dorpsraadvergadering
van Oirlo en Castenray op woensdag
3 juli. “Ze zijn allemaal heel enthou
siast. Enkele bewoners zijn jaren
geleden noodgedwongen naar Horst
moeten verhuizen. Ze zijn heel blij
dat ze weer terug zijn in hun eigen
dorp. Het is ook mooi te zien hoe goed
het klikt tussen de bewoners”, aldus
Arts die zes jaar bezig is geweest het
wooncomplex te realiseren.
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GEPLUKT Martin Peeters
“De stad stond compleet op zijn kop
en dat heeft me nooit losgelaten.
Enkele jaren geleden, toen we als
gezamenlijke ondernemers uit ons
dorp, Heide op de kaart wilden zet
ten, kwam het idee van een rabar
berfeest weer naar boven. Vorig jaar
organiseerden we het feest met vijf
personen, maar toen heeft de organi
satie geen rust gehad en niet kunnen
genieten. Daarom besloten we dit jaar
om meer mensen om hulp te vragen.
Uiteindelijk is het evenement goed
geslaagd. Toch moet je op tijd stop
pen en het stokje weer doorgeven aan
andere organisatoren. Daarom vindt
er volgend jaar geen rabarberfeest
plaats.”

Respect
voor mensen

Inwoners van Heide omschrijven hem als een gedreven persoon die de kar trekt, inwoners stimuleert, maar ze ook in hun waarde laat. In het
dagelijkse leven runt hij een bedrijf dat zich specialiseert in rabarber. Martin Peeters (62) geboren en getogen in Heide wordt deze week geplukt.
Martin was meer dan twintig jaar
lid van de dorpsraad in Heide, waar
van de laatste twaalf jaar als voorzit

ter. Na de sluiting van de basisschool
in 2012 ging een groep inwoners aan
de slag om een toekomstplan op te

PUZZEL

Sudoku

Maatschappelijke
samenhang is erg
belangrijk

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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stellen, waardoor er een dorpscoö
peratie werd opgericht. Martin gaf
samen met medebestuurders en inwo
ners van Heide een nieuwe invulling
aan het voormalige schoolgebouw in
de vorm van een laagdrempelige ont
moetingsplek met de naam De Schol.
Dit jaar stopt hij als bestuurder van de
dorpscoöperatie. “Het is tijd voor een
nieuwe bestuurder. Nieuwe ideeën en
andere inzichten zijn alleen maar goed
in dit proces. Als vrijwilliger blijf ik nog
actief en, indien nodig, weten ze me
altijd te vinden.”

In de jaren dat Martin een
bestuursfunctie bekleedde, heeft hij
veel betekent voor het dorp. Samen
met de inwoners van Heide organi
seert Martin activiteiten om de leef
baarheid in het dorp voor iedere
inwoner te vergroten. Het dorp is
daardoor constant in beweging.
Martin is blij dat hij een steentje
heeft mogen bijdragen in dat pro
ces. “Maatschappelijke samenhang is
erg belangrijk. Andere dorpen kijken
hoe wij dit in Heide doen. Ik ben van
mening dat elk dorp de capaciteiten
heeft, maar wanneer de inwoners

zich niet betrokken voelen, kom je
nergens. Je hebt anderen nodig om
iets voor elkaar te krijgen.” Ongeveer
40 procent van de inwoners van Heide
zet zich in meer of mindere mate in
voor de leefbaarheid in het dorp.
Dorpscoöperatie Heide maakte
dit jaar kans op een Appeltje van
Oranje dat namens het Oranje Fonds
wordt uitgereikt. De coöperatie
won niet, maar eindigde wel bij
de laatste twaalf. Maar dankzij de
nominatie kreeg Martin samen met
twee vrijwilligers de kans om op
paleis Noordeinde het koningspaar
te ontmoeten. “Het was een
vermoeiende, maar leuke dag. Het
was erg bijzonder, een ‘once in a
lifetime experience’. Toch was het
thema specialer dan de dag zelf.
We hebben op paleis Noordeinde
mogen ervaren dat onze manier van
vrijwilligers betrokken houden in
Heide, de mensen en organisaties in
Nederland aanspreekt.”

Rabarberfeest
Eén van de evenementen die
Martin samen met acht inwoners
van Heide dit jaar organiseerde, is
het Rabarberfeest. Het idee om een
rabarberfeest te organiseren ontstond
toen Martin en zijn vrouw Nellie tien
jaar geleden in het Engelse Wakefield
een soort gelijk evenement bezocht.

In het dagelijkse leven runt Martin
een bedrijf gespecialiseerd in rabar
ber. Hij is in de oogstperiode elke
dag bezig met het plannen van het
transport, en telers en fabrieken ont
zorgen door oogst en verwerking
op elkaar af te stemmen. Het boe
renleven is Martin niet onbekend.
Hij groeide op het platteland aan de
Heidseschoolweg op waar hij konijnen
en kippen fokte en daar een zakcentje
aan verdiende. “Ik kreeg vanuit huis
mee hoe ik moest omgaan met dieren
en hoe ik er ook weer afscheid van
moest nemen. Een dier is geen mens.
Ik heb respect voor mensen die een
andere filosofie hebben over het eten
van vlees, maar ik vind wel dat nie
mand gedwongen moet worden om
deze mening over te nemen.”
Na overname van het gemengde
bedrijf van zijn ouders, waar melk
koeien en varkens gehouden werden,
bouwde hij het bedrijf uit tot groente
teeltbedrijf met asperge en rabarber.
In 2000 startte hij, samen met een
compagnon, naast het eigen bedrijf
het biologische rabarberteeltbedrijf
‘de Pionier’. “Na vijftien jaar ben ik
hier helaas mee moeten stoppen,
omdat door elkaar tegenwerkende
regelgeving van de overheid een ren
dabele teelt van biologische rabarber
onmogelijk werd gemaakt.”
De 62-jarige Heidenaar is inmid
dels het rabarberproductiebedrijf
aan het afbouwen. Het handelsbe
drijf blijft hij voortzetten. “Twee van
de drie kinderen zijn het huis uit, de
derde studeert deze zomer af, en zij
willen het bedrijf in deze vorm niet
overnemen. Ik heb het veldwerk altijd
heel graag gedaan, maar ik merk dat
ik een jaartje ouder word. Daarom
kies ik voor een andere invulling.”
Toch gaat Martin niet achter de gera
niums zitten nu hij meer vrije tijd
krijgt. “Samen met Nellie speel ik jeu
de boules. Daarnaast houd ik me met
de tuin bezig en ga ik klussen bij de
kinderen die uit huis zijn. Ook ben ik
sinds kort lid van de uilenwerkgroep
in Leunen, draai ik als vrijwilliger
horecadiensten in de Schol en wil ik
meer tijd besteden aan de jacht en
het wildbeheer. Ik vind altijd wel een
manier om de komende tijd in te vul
len”, lacht Martin.
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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.

VVD-politici op bezoek in Venray
Afgelopen zaterdag is door de Vrienden van de VVD Venray een
bijeenkomst georganiseerd. De middag bestond uit twee delen: een
rondleiding door het Odapark en een politiek café in het theehuis,
gehost door Bas Künen, raadslid.
Het spits werd afgebeten door
twee toppers vanuit de provincie:
uit Noord-Brabant Statenlid Robert
Janssen en uit Limburg gedepu
teerde Joost van den Akker. Beiden
vertelden over de formatieperikelen
en plannen voor de komende peri
ode. De heren kregen veel kritische

vragen uit het publiek, met name
over de gebrekkige mobiliteit in onze
regio. De slechte, vaak uitvallende
treinverbinding en beperkte oostwest routes lijken geen prioriteit te
krijgen van landelijke of provinciale
politici. Geopperd werd om regionaal
beter samen te werken om sterker te

staan richting Den Haag. Vervolgens
werd onder leiding van vicevoorzit
ter VVD Regio-Zuid Stephan Satijn in
een College Tour-achtige setting een
gesprek met de VVD-fractievoorzitters
uit Grave, Boxmeer, Gennep, Cuijk
en Venray (Harrie van Oosterhout)
gevoerd. De dames en heren vertelden
over de ontwikkelingen gedurende
de laatste anderhalf jaar, sinds de
gemeenteraadsverkiezingen. Er ont
wikkelde zich een bevlogen discussie
over lokale problemen en strategieën.

Er waren veel overeenkomsten zoals
gezonde en verantwoorde gemeen
tefinanciën, duurzaam ondernemen
en veilig en prettig wonen. Harrie van
Oosterhout probeerde nog ludiek om
één of meer van zijn collega’s uit de
andere gemeentes warm te draaien
voor onze koffieshops, maar helaas…
Het was een leuke en leerzame mid
dag. Wilt u ook uitgenodigd worden
voor activiteiten van Vrienden van de
VVD Venray? Meldt u aan op onze site.
Wim De Schryver, VVD Venray

De Voorjaarsnota
Dinsdag 2 juli was de jaarlijkse politieke dans rondom de
Voorjaarsnota. Een belangrijk document van het college als opmaat naar
de jaarlijkse gemeentebegroting die ieder jaar in november in de
gemeenteraad behandeld wordt. Na 7,5 uur vergaderen maakte de
gemeenteraad het college duidelijk hoe men dacht.
De oppositiepartijen hadden
al aangegeven dat niet duidelijk
is gemaakt welke keuzes het col
lege wenste te maken voor 2020.
VENRAY Lokaal vindt wél de richting
terug die het college wil inslaan qua
ambities. Los daarvan is het juist de

bedoeling van de voorjaarsnota dat
de gemeenteraad het college aan
geeft wat men belangrijk vindt in het
begrotingsjaar 2020. Het is een rich
tinggevend document van het college
met commentaar van de raad. Het is
dus onbelangrijk dat VENRAY Lokaal,

door de hectiek van de stemmingen,
per abuis met de oppositie mee stemt
om de voorjaarsnota voor kennisge
ving aan te nemen in plaats van goed
te keuren. Wij hebben bij de debat
ten over de voorjaarsnota onze wen
sen via moties aangedragen. Al onze
ingediende moties zijn gesteund door
de meerderheid van de raad en nu
op het bordje van het college gelegd.
Zo gaat de mantelzorgwaardering naar
130 euro per jaar, wordt nu einde
lijk een Inclusie Agenda opgesteld,

wordt een aanzet gemaakt tot een
interventieteam voor de aanpak van
ondermijnende criminaliteit, gaat de
fractievergoeding voor opleidingen
omhoog en gaan grondeigenaren niet
meer opdraaien voor illegaal gedumpt
drugsafval.
Wij wensen iedereen een
fijne vakantie en vanaf donderdag
15 augustus zijn wij weer in de poli
tieke arena te vinden.
Tino Zandbergen,
fractievoorzitter Venray Lokaal

Landelijk Bestuur Jonge Socialisten PvdA

Lotte Demarteau
uit Venray verkozen

BEZORGERS
GEZOCHT!

Lotte Demarteau (20) uit Venray is verkozen als bestuurslid in het Landelijk Bestuur van de Jonge Socialisten
(JS) bij de PvdA. Zij gaat deel uitmaken van een nieuw bestuur dat zich gaat inzetten voor de sociaaldemocratische waarden. Een van de kerntaken is het betrekken van meer jongeren bij de politiek.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 11,88
Venray Centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00

bedrag per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

“Ik heb er ontzettend veel zin in
om me komend jaar als bestuurs
lid voor de JS in te zetten”, aldus
Demarteau. “Je ziet momenteel in
Nederland dat de tegenstellingen
groeien. Of dat nou gaat over de
verschillen tussen arm en rijk, jong
en oud of praktisch en theoretisch

opgeleid. Het is ons doel als Jonge
Socialisten om die tegenstellingen te
verkleinen en de wereld voor iedereen
een beetje mooier te maken.”
Het afgelopen jaar heeft
Demarteau zich ook in Limburg inge
zet voor de JS op lokaal niveau. Zo
vroeg ze onder andere aandacht voor

de slechte staat van de Maaslijn door
deze samen met jongeren en partij
leider Lodewijk Asscher fietsend af te
leggen.
De Jonge Socialisten in de PvdA is
de politiek onafhankelijke jongerenor
ganisatie gelieerd aan de PvdA. De JS
telt bijna 2.000 leden.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 26

Gemeente Venray moet meer geld beschikbaar stellen voor schoolbibliotheken
Daan Janssen, fractievoorzitter van D66, pleit ervoor dat de gemeente
meer geld beschikbaar stelt voor het project De Bibliotheek op School (dBos).
Hij wil daarom dat er in het nieuwe plan rondom de bibliotheek meer geld
beschikbaar komt voor de uitbreiding van de bibliotheek op basisscholen.
Op dit moment hebben drie basisscholen in de gemeente Venray een
bibliotheek op school. De stelling in week 26 luidde: Gemeente Venray moet
meer geld beschikbaar stellen voor schoolbibliotheken
Volgens Daan Janssen van D66 bestaat er bij iedere basisschool een
bepaalde behoefte voor een bibliotheek. “Ik vind dat je maatwerk moet
leveren aan de scholen, zeker in een tijd waarin lezen door de technologische
ontwikkelingen voor kinderen niet meer zo vanzelfsprekend is”, aldus Janssen.
62 procent van de respondenten was het eens met de stelling. Lia Roefs
reageerde op Facebook: “Ga eens kijken bij Biblioplus Land van Cuijk/
Maasduinen waar op alle scholen het project dBoS loopt. Daar is keuze uit drie

soorten biebs, informatiehuizen en kenniskeukens. Het is ongelooflijk hoeveel
activiteiten daar georganiseerd worden. Ook het aantal vrijwilligers stijgt.
Het is supervernieuwend geworden ondanks fikse bezuinigingsopdracht enige
jaren geleden.”
38 procent van de respondenten was het oneens met de stelling.
Agnes Hendriks reageerde op Facebook: “Dit was eerst altijd op school.
Nu gaan we naar BiblioNu in Venray of Horst. Kinderen hebben een gratis
abonnement, dus lezen maar. Vroeger op school hielpen ouders in de
bibliotheek, maar die werken tegenwoordig allemaal. Ook Marian DoddemaVerhappen is het niet eens met de stelling. “De gewone bieb moet zich meer
specialiseren op jeugdboeken.”
Volgens Peter ter Huurne van BiblioNu is een bibliotheek op school te
duur. “Een bibliotheek op school kost 64 euro per leerling. Wij moeten met
minder geld meer doen, dus we moeten ergens snijden”, aldus Ter Huurne.

Heropening vliegbasis de Peel is
onvermijdelijk
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het Ministerie van Defensie wil de slapende luchtmachtbasis de Peel in
Vredepeel na 2021 weer in gebruik nemen. Buurtbewoners vrezen voor grote
geluidsoverlast door de komst van twaalf gevechtsvliegtuigen die in Vredepeel
worden gestationeerd. Ondanks dat ze hun onvrede uitspreken zijn zij bang dat
Defensie het plan gewoon doordrukt. De stelling deze week luidt: Heropening
vliegbasis de Peel is onvermijdelijk.
Bert Kwast, strategisch adviseur van Defensie, legde tijdens de
informatieavond op woensdag 26 juni uit dat er in Nederland geen andere
mogelijkheid meer is dan de vliegbasis in Vredepeel te heropenen. “Er is jarenlang
bezuinigd op Defensie. Nu is er meer geld en kunnen we meer oefenen en extra
jachtvliegtuigen kopen. Maar alle vliegbases zitten vol qua geluidsruimte, met
uitzondering van Vredepeel. Vliegveld De Peel kunnen we niet missen.”
Vicevoorzitter Toon van Hoof van dorpsraad Vredepeel heeft persoonlijk
geen moeite met de heropening van de vliegbasis. Hij meent dat Defensie
het plan gewoon doordrukt. Hij haalde tijdens de dorpsraadvergadering de
komst van het vliegveld aan de westkant van de Middenpeelweg in 1954 aan.

BEZORGERS
GEZOCHT!

“Er zouden daar veertig boerderijen gesticht worden. Ineens ging dat niet door
en kwam het hele terrein in handen van Defensie. Zonder enige inspraak,
daar had niemand iets over te zeggen. En zo zal het nu ook wel weer gaan”,
voorspelde hij. “Dit houd je toch niet tegen. Er tegen opboksen heeft geen zin”,
zei dorpsraadvoorzitter John van Dijck van Merselo.
Volgens de dorpsraadleden van Merselo raakt de heropening van
de vliegbasis ook de ondernemers in het dorp. Zij willen weten wat de
consequenties voor bedrijven die willen uitbreiden zijn, maar ook de gevolgen
voor het woongenot in Merselo en de recreatieve bedrijven. Er werd ook
geopperd dat enkele bladgroenten wellicht niet meer geteeld kunnen worden
nabij het vliegveld, vanwege de neerslag van kerosine. Oud-wethouder Jan
Houba van gemeente Venray roept de hele regio op om zich met man en macht
tegen de heropening te verzetten. Hij hoopt met het verzet de heropening
tegen te gaan.
Bert Kwast reageerde dat iedereen tijdens de bezwaartermijn de kans krijgt
een zienswijze in te dienen.

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

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

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

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

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL
GEVRAAGD EEN

ACTIEVE VERKOOPSTER
bedrag per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

• Met ingang van 1 september
• Voor 15 uur per week
• Wij bieden een prettige
werksfeer en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Wil je ons team
versterken stuur dan een
sollicitatiebrief naar:
Mariette Mode
t.a.v. Mariette van Og
Doolgaardstraat 8
5961 TS Horst
info@mariettemode.nl
Tel.: 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Geel &
Groen
Voor de tweede keer in de
historie presteert een jongen
uit Ysselsteyn bijzonder goed
in de Tour. Na ritzeges en
witte truien door Peter
Winnen doet Mike Teunissen
onze harten nog veel harder
kloppen. Ritzeges, groene én
gele trui. Wat een held!
Deze column had voor het
weekend over van alles kunnen
gaan. Stof genoeg om over te
schrijven. Bijvoorbeeld over de
beschamende wijze waarop
Peter van Osch, ooit winnaar
van de Venrayse
Ondernemersprijs, werd
geschoffeerd in de gemeentelijke politiek. Of over alweer
een soap die ontstaat in Venray
rondom gebouwen. Ditmaal is
de huisvesting van de bieb het
hete hangijzer.
Na de sprint van zaterdag en
de fenomenale ploegentijdrit
van zondag stond het onderwerp van deze column als een
paal boven water. Ik zou en
moest over Mike schrijven. Die
andere zaken sudderen nog wel
even door.
Mike was in het voorjaar ook
al eens reden om verhalen over
hem en de fantastische wielersport aan deze krant toe te
vertrouwen. Ik sprak de hoop
uit dat we hem zouden zien
stralen in één van de diverse
voorjaarsklassiekers. Die successen kwamen wat later in het
voorjaar. Duinkerke, Stavanger
en de ZLM, het bleken opmaten
te zijn voor een prachtige kroon
op zijn nog jonge carrière.
De prestatie in de ploegentijdrit laat ook maar weer eens
zien dat wielrennen een sport is
waarbij je uiteindelijk individueel presteert maar dat een goed
team onontbeerlijk is.
Samenwerken en strategisch
denken zijn toverwoorden voor
succes. Dat zou overigens in de
Venrayse politiek ook wel eens
bij kunnen dragen aan betere
resultaten. Want daar ziet het
soms ook geel en groen, maar
dan van ergernis.
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Dutch Open International Sheepdog Trial

Nieuwe uitdaging topzwemster

Jubileumeditie wedstrijd Presentatie Lisa
schapen drijven
Dreesens over
96 honden streden in het weekend van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli om een plek in de finale van de
Dutch Open International Sheepdog Trial in Geijsteren. De Finse Anja Maria Lethiö met hond Coel kwam op zondag als winnaar uit de bus.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

‘kanaaloversteek’
Topzwemster Lisa Dreesens uit Venray gaat in september 2019 het
kanaal van Dover (Engeland) naar Calais (Frankrijk) overzwemmen.
Zondag 14 juli presenteert ze haar interessante verhaal aan het publiek
bij Blauwebessenland in America. De presentatie is voor iedereen
toegankelijk en begint om 14.00 uur.

Dreesens heeft al verschil
lende nationale titels binnenge
haald. Zo tikte ze als eerste aan bij
de oversteek van het IJsselmeer
in 2016, de zwaarste en langste
open water wedstrijd in Nederland.
“Daarmee won ik de Nederlandse
kampioenschappen marathon
zwemmen van dat jaar”, aldus
Dreesens. Inmiddels is ze dus toe
een nieuwe uitdaging. Ze licht haar
verhaal en intensieve trainings
schema toe aan haar omgeving.
“Door middel van foto’s en video’s
ga ik mijn kanaaloversteek toelich

ten. Ik hoop veel geïnteresseerden
uit mijn geboorteregio te mogen
verwelkomen”, aldus Lisa.
De presentatie vindt plaats
bij Blauwebessenland in America.
Een collectief van zo’n vijftig blauwe
bessentelers (Simply the Bes), spon
sort Dreesens in aanloop naar de
kanaaloversteek. Op zaterdag 13 en
zondag 14 organiseert Simply the
Bes in samenwerking met NFO ‘de
Fruitigste zachtfruitdagen’ waarbij
negentien telers hun deuren openen
voor publiek waarbij rondleidingen
en activiteiten verzorgd worden.

TV De Gagel

Tennistoernooi
Wanssum
Tennisvereniging De Gagel uit Wanssum was van maandag 1 tot en
met zondag 7 juli het decor van het Personato Dubbeltoernooi. Het
toernooi werd op zondag 7 juli afgesloten, waarbij in twaalf verschillende categorieën finales werden gespeeld.

Op vrijdag en zaterdag begonnen
om 06.30 uur de eerste runs waarbij
de honden vanaf een bepaald punt
werden weggestuurd om de kudde
schapen van herderin Tineke Camps
te gaan halen. Met die schapen
moesten de honden vervolgens
een parcours afleggen, waarbij de
‘handler’, de begeleider van de hond,
alleen fluitcommando’s mag geven.
Alle honden renden twee keer per
dag. Twee juryleden uit Wales en
Ierland beoordeelden de combinaties.
Tijdens de finale op zondag won
Anja Maria Lethiö met hond Coel de
Dutch Open 2019 trofee.

Het evenement is inmiddels een
begrip, zowel regionaal als nationaal en
internationaal. Dat blijkt uit het aantal
aanmeldingen. 260 deelnemers meld
den zich in januari voor het evenement
aan. Echter had de organisatie maar
plaats voor 96 deelnemers. Deze deel
nemers kwamen uit 16 verschillende
landen. Onder andere de wereld
kampioen Torbjorn Jaran Knive en de
Nederlander Serge van der Zweep,
Europees kampioen, waren aanwezig.
Deze wedstrijd schapen drijven
werd voor de vijfde keer door
initatiefnemers Carlette van Schaick,
Mathijs Cuijpers en Kevin Winterswijk

georganiseerd in Geijsteren op het
landgoed rondom de kasteelruïne
in Geijsteren. “We hebben weer een
geweldig evenement achter de rug.
Zonder onze vrijwilligers kunnen
we deze wedstrijd niet organiseren.
Wij zijn erg dankbaar en trots op ze.
Deze editie heeft Kevin Winterswijk
afscheid genomen als bestuurslid.
Hij gaat meer reizen met zijn gezin.
Wij zijn hem heel dankbaar voor
de tijd die hij in de organisatie
heeft gestoken”, vertelt Carlette
van Schaick. De editie van 2020 zal
wederom in het eerste weekend van
juli plaatsvinden.

“We kijken terug op een succes
vol toernooi. Deelnemers uit de hele
regio zorgen voor een mooie sfeer”,
aldus de organisatie. In de hoogste
categorie, de heren dubbel 3, wisten
Mark Geurts en Jesper Prosje de titel
voor zich op te eisen. Elroy Janssen
en Coen Drost gaven, na 5 games
gespeeld te hebben, op. De dames
dubbel 4 werd gewonnen door
Irmgard Geurts en Ingrid Huijbregts.
De gemengd dubbel 4 was een prooi
voor Judith Bouten en Tom van der
Weiden.
Koen Fleuren en Rob Kersten
wonnen de heren dubbel 5, Rikus ten

Brücke en Wilbert Bovee wonnen de
heren dubbel 6 en Yvonne Custers en
Janske Vandewall wonnen de dames
dubbel 6. De gemengd dubbel 6
werd gewonnen door Yvonne Custers
en Rikus ten Brücke, Teun van Daal
en Jaap Voermans waren de sterk
ste in de heren dubbel 7 en Catrien
Lamers en Henriette Swinkels eisten
de titel in de dames dubbel 7 voor
zich op. Angelique Schraven en Bart
Relouw wonnen de gemengd dubbel
7, Iris Verdeuzeldonk en Jules Peters
de gemengd dubbel 8 en Peter van
Baal en Geert Peters waren de sterk
ste in de heren dubbel 55-plus.
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Wielrenner pakt gele trui in Tour

Teunissen zet Ysselsteyn (opnieuw)
op wereldkaart
Wielrenner Mike Teunissen (26) uit Ysselsteyn heeft voor een grote verrassing gezorgd door in Brussel op
zaterdag 6 juli de eerste etappe van de Tour de France te winnen. De Ysselsteyner veroverde door zijn overwinning de gele trui en schreef daarmee geschiedenis. Het was dertig jaar geleden dat een Nederlander de leider
was in het algemeen klassement. Willie Koonings, voorzitter van de supportersclub, was erbij en vertelt over zijn
belevenissen.

Alsof het winnen van de eerste
etappe en het veroveren van de gele
trui nog niet genoeg was, won hij een
dag later, op zondag 7 juli, met zijn
ploeg Jumbo-Visma de ploegentijdrit.
Daardoor kon hij de gele trui nog één
dag langer dragen.

Ploegentijdrit
In de derde etappe, op maan
dag 8 juli, bleek de tank leeg en
moest hij de trui overdragen aan
de Fransman Julian Alaphilippe.
“Terug naar de realiteit. Jammer dat
we de trui verliezen, maar ik heb
twee fantastische dagen gehad in

het geel”, schreef Teunissen op zijn
Twitter-account.
De voorzitter van de supporters
club, die Teunissen omschrijft als een
bescheiden jongen die heel goed
weet wat hij wil, weet nog niet of
er iets voor de wielrenner georga
niseerd gaat worden na afloop van
de Ronde van Frankrijk. “Dat wach
ten we nog even af. De Ronde
van Frankrijk duurt nog tweeën
halve week”, zegt Koonings. Het is
in ieder geval een Tour waarmee
Teunissen Ysselsteyn (opnieuw) op
de wereldkaart heeft gezet.
(Foto: Fanclub Mike Teunissen in Brussel)

Fanclub Teunissen in Brussel

Teunissen deelt handtekening uit

Fanclub Wout Poels feliciteert opa Mike Teunissen
Teunissen ging naar Frankrijk
als eerste luitenant van topsprinter
Groenewegen. Het aantrekken van de
sprint met als doel dat Groenewegen
het af zou maken. Dat was het plan.
Totdat op 1,5 kilometer van de finish
de kopman onderuit ging en plan B
op tafel kwam: Teunissen die zelf voor
de winst ging. Hij timede zijn sprint
perfect en gaf drievoudig wereld
kampioen Peter Sagan het nakijken.
“Het was een bizar scenario. We heb
ben er maanden naartoe gewerkt om
Groenewegen in het geel te krijgen.
Op 1,5 kilometer van de streep is dan
alles weg. Maar ik zat goed in positie
en in de laatste meter ging iedereen
kapot en pakte ik Sagan op de streep.
Ongelooflijk”, zei Teunissen tegenover
de camera’s van de NOS.

Fanclub
De supportersclub van Teunissen
ging samen met de fanclub van Wout
Poels, zo’n veertig personen in totaal,
naar Brussel om de renners te suppor
teren. “In eerste instantie wisten we

niet eens dat het Mike was die aan het
sprinten was, maar we dachten hem
wel te herkennen aan zijn stijl”, vertelt
Koonings, voorzitter van de suppor
tersclub van Teunissen. “Wij stonden
zo’n 250 meter van de finish en heb
ben het op een scherm moeten kijken.
De finish was erg close dus het bleef
spannend totdat de fotofinish uitsluit
sel gaf. Erg bijzonder wat hij heeft
gepresteerd. Zeker als je bekijkt hoe
veel tijd en energie zijn ouders Martin
en Anita en zijn zus Britt in zijn carri
ère geïnvesteerd hebben.”

Opa en Oma
Bijzonder was ook dat de opa en
oma van Teunissen aanwezig waren
in Brussel en ze hun kleinzoon de gele
trui aan zagen trekken. “Dat was een
emotioneel moment. Daarna kwam
er ook veel media op hen af”, ver
telt Koonings. Nadat Peter Winnen,
eveneens afkomstig uit Ysselsteyn, in
1981 en 1983 een etappe won naar de
Alpe d’Huez en in 1983 derde werd in
het algemeen klassement, staat het

dorp dus opnieuw op de kaart. “Het is
niet zo dat heel Ysselsteyn nu op z’n
kop staat, maar we zijn wel allemaal
heel trots. En het is wat drukker bij
de plaatselijke kroeg waar de koers
gevolgd wordt”, vertelt hij. Koonings
stelt dat deze prestatie Ysselsteyn als
pioniersdorp typeert. “Onder andere
op het gebied van ondernemen en
sport zijn er in het verleden al vaker
topprestaties geleverd. Mike is dus
niet de eerste”, lacht hij.

Rutte
Na de etappe kreeg Koonings
een bericht van premier Mark Rutte,
althans dat dacht hij. “Ik kreeg een
berichtje waarin stond dat de premier
Mike via deze weg wilde feliciteren”,
vertelt Koonings. Nadat hij op de foto
van het Whatsapp-berichtje klikte
en er een andere foto tevoorschijn
kwam, bleek het een grap te zijn.
Koonings weet nog altijd niet van wie
het bericht dan wel afkomstig was,
maar kon er wel om lachen. “Ach dat
hoort erbij.”

Teunissen proost op de overwinning

Fanclubs juichen voor Mike

‘Gratis drank dankzij
Mike’
De fanclubs van Mike Teunissen en Wout Poels gingen zaterdag 6
juli gezamenlijk naar Brussel om hun helden aan te moedigen. Ton, de
chauffeur van de touringcar, beloofde zijn gasten gratis bier, koffie,
thee en frisdrank als een van de renners uit gemeente Venray de gele
trui zou veroveren.
In de bus waren enkele bijzon
dere gasten aanwezig. De opa en
oma van Teunissen en de moeder
van Poels. “Eenmaal in Brussel sloten
de fans van Tom Dumoulin zich aan.
Het was een grote verbroedering.
Het uren wachten bij de finish straat
werd meer dan beloond. Op grote
schermen zagen we dat er gebeurde
wat niemand verwachtte”, vertelt

René Poels, oom van Wout Poels en
lid van het bestuur van de fanclub.
Na afloop werden de opa en oma
van Mike Teunissen gefeliciteerd
door de fanclub van Wout Poels.
“Ton gaat in ieder geval nooit meer
iets beloven aan zijn gasten in de
bus, want zoals beloofd kreeg ieder
een gratis drank op de terugweg”,
zegt René Poels.
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Weverslose Schans

Zwemvereniging De Watervogels

Opening bijenstal
Wethouder Jan Loonen en Angelique Jansen-Swinkels, directievoorzitter Rabobank Horst Venray, verrichten
op zondag 14 juli de officiële opening van de bijenstal op de Weverslose Schans in Merselo. Imkersvereniging
Regio Venray heeft in samenwerking met Stichting Loobeek en met financiële steun van de Rabobank de stal
ontwikkeld om de honingbij te ondersteunen.

Afscheid
en bedankjes
Frans van Gool uit Venray neemt na ruim twintig jaar afscheid van
Zwemgroep De Watervogels. Hij heeft in die periode het zwemmen
binnen de vereniging gecoördineerd en geeft nu het stokje over.

Bezoekers van de Weverslose
Schans kunnen de bijenkasten van
dichtbij bekijken. Regelmatig wor
den er bijeenkomsten georganiseerd
waarbij voorlichting gegeven wordt
over de (honing)bij en andere bestui
vende insecten. Ook worden af en toe
demonstraties georganiseerd over
de bijenhouderij en wordt er voor
lichting gegeven over het werk van

de imker. In de jaren 1861 tot en met
1876 bestond in Venray een bloeiende
imkersvereniging, het Ambrosisusgilde,
met enige honderden korven. Dat de
imkerij in de omgeving van Venray
een rol speelt, blijkt ook uit het wapen
van Venray: een korf met bijen. De
huidige vereniging is in 1922 opge
richt. In de jaren 70 was men heel
druk bezig met het realiseren van een

bijenstal in het Odapark. Deze inspan
ningen werden door vandalisme
teniet gedaan. In samenwerking met
Stichting Loobeek is nu een nieuwe
bijenstal gerealiseerd. Momenteel telt
de vereniging dertig leden. Stichting
Loobeek ontwikkelt in het Loobeekdal
recreatieve voorzieningen waarmee in
het gebied historie naast de oorspron
kelijke natuurwaarden terugkomen.

Boshuizerbergen

Vollemaanswandeling
IVN Geijsteren-Venray organiseert op dinsdag 16 juli een vollemaanswandeling in de Boshuizerbergen
in Oostrum. De wandeling start om 20.30 uur, duurt tot circa 22.30 uur en begint vanaf de parkeerplaats aan
de Maasheseweg, tegenover de afslag naar Smakt.

De vollemaanswandeling start om
20.30 uur en dan is het nog volop licht.
Tijdens de wandeling valt de scheme
ring in en wordt het vervolgens don
ker. Volgens het IVN is een zaklamp

meenemen niet nodig want de volle
maan zorgt voor licht. IVN GeijsterenVenray hoopt op een onbewolkte
hemel, want dan ligt er een zilveren
gloed over het landschap. Ze verwacht

Na het sluiten van het voormalige
St. Servaasterrein heeft Van Gool zich
sterk gemaakt om het zwemmen van
de recreatieve groep voort te zetten.
Eerst werd de groep gehuisvest in
het gemeentelijk zwembad, daarna
verplaatste het zich naar het huidige
Laco Sportcentrum.
Na twintig jaar wil hij het stokje
overdragen zodat het zwemmen voor
deze doelgroep gewoon door kan

gaan. In die missie is hij geslaagd.
Frans Jenniskens gaat samen met
Ger Leijssen, die al geruime tijd de
financiën regelt, de organisatie voor
de groep regelen.
Samen met Gerwin Euwes,
die de groep al tien jaar op een
verantwoorde manier laat zwemmen,
nemen zij de organisatie op zich.
De groep bedankte Frans en Gerwin
met een bloemetje.

dan de sterrenhemel met zijn zomers
terrenbeelden te zien. “De spookach
tige silhouetten van de jeneverbessen
in het stuifzandgebied geven de volle
maanswandeling een magische sfeer.”

Beter lopen
begint bij

Wies Schuhmacher met voorzitter Jo van Lieshout
en Riet Jansen (Foto: Coby Siebers)

Jubilarissen
Ars Musica
Bestuur en leden van vocaal ensemble Ars Musica uit Venray huldigden tijdens de slotavond van het seizoen 2018-2019 twee van hun
zangers. Riet Jansen en Wies Schuhmacher vieren dit jaar hun 40-jarig
lidmaatschap van dit vocaal ensemble.
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Bij die gelegenheid memo
reerde voorzitter Jo van Lieshout
dat zij veel ontwikkelingen bij en
van Ars Musica hebben meege
maakt. Vanaf 1979 wonen Riet
en Wies trouw en actief de weke
lijkse repetities bij. Nooit lieten ze
een concert voorbij gaan en altijd
waren ze bereid om zich voor het

koor in te zetten bij andere activi
teiten. Bovendien leverden zij een
belangrijke bijdrage aan de goede
sfeer. Als waardering én hulde reikte
voorzitter Jo van Lieshout hen de Ars
Musica jubileumspeld uit. Met een
vierstemmig ‘lang zullen ze leven’
zetten de overige leden hun felicita
ties toepasselijk kracht bij.
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Gala groep 8 basisschool
Eigenwijs
Op basisschool EigenWijs in Oirlo vond woensdag 3 juli de jaarlijkse afscheidsavond van groep 8 plaats.
Dit jaar was er geen musical, maar een geheel door de kinderen bedachte avond met het thema Gala.

cultuur 13

Honderd drummers
Schijt aan de Grens
Schijt aan de Grens in Venray wil zaterdag 24 augustus aftrappen
met het geluid van honderd drummers en trommelaars. Onder leiding
van professionele slagwerkers zorgen zij voor de start van het tweedaagse cultuurfeestje: ‘100 drummers over de grens’.
De deelnemende slagwerkers
len de Afrikaanse drummers (groen)
worden verdeeld in vier groepen van djembés, doundouns en shakers.
25 drummers of percussionisten. Elke
groep krijgt een professionele drum
mer als teamcaptain. De groepen
Het superdrumorkest speelt
spelen samen vier nummers, elke
ongeveer twintig minuten en ein
groep heeft daarin een eigen par
digt met Radar Love, het prijsnum
mer van Golden Earring en drummer
tij met een eigen kleur en de naam
Cesar Zuiderwijk. Daarna leveren de
van een continent. Blauw staat voor
Europa en Noord-Amerika en bestaat vier captains zich op het podium uit
in een drumbattle van tien minuten.
uit snaredrummers. Azië is rood en
Het aanmeldformulier, drum
bespeelt Japanse taiko’s of floortoms.
Conga’s, bongo’s, timbales, surdo’s en partijen, filmpjes en alle informatie
cajons horen in Zuid-Amerika thuis en staan op www.schijtaandegrens.nl/
hebben de kleur geel. Tot slot bespe oproepen.

Drumbattle

Muziekvereniging Oirlo
De ouders hadden als verrassing
een corsage en bijzonder vervoer
geregeld. De twaalf schoolverlaters
werden achterop een pick-up rond
gereden door Castenray en Oirlo.
Onder begeleiding van de securityvaders kwam de auto op school aan
waar de rode loper klaar lag voor de

leerlingen. Nadat zij, een voor een,
over de rode loper naar binnen gin
gen, werd de avond geopend met
een exclusief gala-diner met frietkar.
Aansluitend volgde een spectaculaire
avond met een spelshow, dansgroe
pen en rocksterren. Daarnaast was
er een nep-Dylan Haegens geregeld.

Ook de leerkrachten schitterden met
een koninklijk toneelstuk. De avond
werd afgesloten met de uitreiking
van de felbegeerde Oscars en het
allerlaatste rapport. Dit gebeurde
onder begeleiding van de bezielende
woorden van meester Tom en een
fotocollage.

Jubilarissen
Ons Genoegen
Muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo sloot op vrijdag 5 juli het
muzikale seizoen 2018/2019 af. Op deze avond vond de uitreiking van
alle diploma’s aan de leerlingen plaats, maar ook de uitreiking van de
Frans Michels Trofee, de uitreiking van de Anja Willems Trofee en de
huldiging van drie jubilarissen Niels Janssen, Math Drabbels en Pieter
Classens.

Venrayse schutters terug
voor d’n Um
Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray nam op zondag 7 juli 2019 deel aan het Oud Limburgs
Schuttersfeest in Sevenum. De Venrayse schutterij strijdt zaterdag 13 juli met 24 andere schutterijen om de
hoofdprijs, oftewel de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Venray.

In de nieuwe uniformering ontving
de Venrayse schutterij veel compli
menten over de outfit, echter was dit
in de jureringen niet terug te zien:
er werd maar één prijs in de wacht
gesleept. De bordjesdrager, Merel van
de Valk, excelleerde naar een eerste
prijs in de categorie ‘beste bordjesdra
ger oude exercitie’.

De inschietronden leverde een
groot slagveld op.

Schietwedstrijden
Maar 53 schutterijen van de
142 schutterijen kwalificeerden zich
voor de kavelronden. In de allereerste
kavelronde werd dit teruggebracht
tot 35 schutterijen, in de tweede naar

32 schutterijen en in de derde en
laatste kavelronde naar 25 schutte
rijen. Het Venrayse korps wacht vol
gende week een zware klus om het
Oud Limburgs Schuttersfeest te win
nen. Het Venrayse team bestond uit
Henk de Klein, Patrick de Klein, Geert
Hendriks, Alex Lamers, Ron Linders en
Hans van Rhee.

De gehuldigde Niek Janssen is
25 jaar lid van de vereniging en
speelt momenteel bugel op de eer
ste rij. Niek is naast muzikant ook
bestuurslid van de vereniging. Hij is
gestart als secretaris en is nu vele
jaren penningmeester.
Math Drabbels is 50 jaar lid
van de vereniging en heeft op zijn
bugel de nodige solopartijen voor
zijn rekening genomen. Math is
een aantal jaren terug benoemd als
erelid vanwege zijn velen verdien
sten voor de vereniging. Zo is hij

bestuurslid geweest en heeft hij in
vele commissies gezeteld.
Pieter Classens is 50 jaar lid van
de vereniging en speelt besbas in
het fanfareorkest. Pieter is jarenlang
actief geweest als secretaris van de
vereniging. Zijn vrijwillige inzet bij
onder meer de muziekvereniging
werd in 2006 dan ook bekroond met
een Koninklijke onderscheiding.
De Frans Michels Trofee werd
uitgereikt aan Zoë Tissen en
Amke Reintjes, de uitreiking van de
Anja Willems Trofee aan Tijn Michels.
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Agenda t/m 18 juli 2019
do
11
07
vr
12
07
za
13
07

Open Podium – Uitmarkt

Kunstfladder Venray

Rooynet: Foto’s Kijken

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Uitmarkt Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 14.30-16.00 uur
Locatie: Schuttersveld Venray

Open Golf en Bridge toernooi

Opening bijenstal

Zomercafé

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Golf- en Countryclub Geijsteren

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Weverslo, Merselo

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Try-out J.T. & The Spurs
Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray

zo
14
07

Dorpsfeest Veulen

Muziek in centrum: Blaos um op

Open Imkerijdag
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Het Pelgrimshuis Smakt

Tijd: 18.00-21.00 uur
Locatie: Achter het dorpshuis Veulen

di
16
07

Vollemaanswandeling
Boshuizerbergen

wo
17
07

Schrijfcafé

do
18
07

Inspiratieworkshop aquarel
Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Engelse Tuin Venray

Tijd: 20.30-22.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: De Maasheseweg Venray

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Trefpunt Geijsteren

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

Kunstfladder Venray

Blaos um op

De negende editie van Kunstfladder Venray vindt op zondag 14 juli van 11.00 tot 17.00 uur plaats in hartje
Venray. Tijdens deze editie presenteren 70 verschillende kunstenaars uit de regio, maar ook uit heel Nederland,
België en Duitsland hun kunsten.

Muziekmakereej Blaos Um Op uit Venray speelt zaterdag 13 juli op het
Schouwburgplein in Venray. Het evenement Muziek in Venray Centrum
begint om 13.30 tot 16.30 uur.

Op het Schouwburg- en
Henseniusplein staan marktkra
men met schilderkunst, beeldhouw-,
edelsmeed-, en glaskunst, fotogra
fie, textiel, mozaïek en papierkunst.

Verschillende kunstenaars werken tij
dens de kunstmarkt live aan hun kunst
en geven daarbij uitleg. Ook zijn er
enkele graffiti-artiesten die ter plekke
een kunstwerk maken. Gedurende

Smartlappen
festival
Smartlappenkoor De Sjanellekes uit
Venray organiseerde zaterdag 6 juli het
smartlappenfestival in het centrum van
Venray. Veertien koren uit alle windstreken
traden in diverse straten op in het centrum,
op het Henseniusplein en op de Grote
Markt. Smartlappenkoor De Sjanellekes
opende het festival om 12.40 uur op het
podium op de Grote Markt. Aan het einde
van de middag vond de uitreiking van de
hoofdprijzen van de tombola plaats.
Na afloop van de prijsuitreiking startte het
avondprogramma op de Grote Markt met
feestband ‘Trane met Tuite’.

de dag zijn er dans- en muziekoptre
dens. Kinderen kunnen zich daarnaast
gratis laten schminken. Kijk voor meer
informatie op www.kunstfladder.nl of
www.facebook.com/kunstfladder

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Blaos Um Op is op 15 september
1978 opgericht als joekskapel met
het aanvankelijke doel actief deel te
nemen aan de vele activiteiten 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 Op. Inmiddels omvat het

repertoire bijna 175 nummers. De veer
tien amateurmuzikanten brengen
enkele nummers uit hun repertoire
ten gehore 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. Voo meer info kijk op
ww.blaosumopvenray.nl
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15 VRAGEN
Naam
Leeftijd
School
Plaats

jongeren 15

aan
Bente Gerritsen

Bente Gerritsen
12 jaar
Dendron College
Veulen

Welke superkracht zou je willen en
hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou als superkracht gedachten wil
len lezen, omdat het me erg leuk lijkt
om te weten wat iemand denkt. Ik
zou hem gebruiken als je bijvoorbeeld
kunt zien dat iemand liegt, zodat ik
weet waarom ze liegen en waarover
ze liegen.
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
dan kiezen?
Ik zou heel erg graag Meredith van de
Disneyfilm Brave willen zijn, omdat
zij zo dapper is. En wat meespeelt: ze
heeft een paard en dat vind ik gewel
dig. Ik wil er ook een. Meredith is een
meisje dat altijd op komt voor haar
eigen rechten, ze is moedig en dapper.
Ik vind haar geweldig.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik denk dat ze altijd vertellen dat ik
vroeger een enorme kletskous was
en nu niet meer. Ik praat veel min
der dan toen. Ik denk dat het komt
omdat ik vaak onzeker ben geweest
over mezelf en omdat ik dingen niet
wilde vertellen. Maar het gaat steeds
beter met me. Ik praat bijvoorbeeld
ook meer.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben helemaal nergens verslaafd aan
en daar ben ik erg blij mee. Nee, ik wil
niet verslaafd worden en ben het al
helemaal niet.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel erg graag mijn geboorte
opnieuw willen beleven, omdat ik echt
zou willen weten wie ik ben. Dan kan
ik alles anders doen waardoor ik min
der emotionele problemen heb.
Wat is je favoriete vak op school?
Ik denk dat mijn favoriete vak op
school Engels is. Ik heb Engels altijd
al een mooie taal gevonden en nu
ik de taal leer, is het nog veel leuker
geworden. Ik vind vooral het Britse
accent mooi. Engelsen spreken som
mige woorden mooi uit en en dat vind
ik leuk.
Wat is je droombaan?
Ik wil heel erg graag kraamverzorgster
worden, omdat ik graag met kinde
ren en baby’s om wil gaan. Ik kom
uit een gezin van zes kinderen. Ik ben
het derde kind, dus ik weet er wel iets
van. Ik vind kinderen en baby’s super
leuk. Ik doe zelf ook oppassen. Ik hoop
dan ook dat mijn droom werkelijkheid
wordt.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
mensen wil helpen en er voor ze wil
zijn. Dat is meteen mijn slechtste
eigenschap, want ik wil mensen soms
te graag helpen terwijl ze het hele
maal niet nodig hebben. Ik vind het
namelijk weleens moeilijk om nee te
zeggen.
Introvert of extravert?
Ik ben introvert, omdat ik meer op
mezelf ben en dat meestal fijner vindt

Geld
verdienen

dan met meerdere personen te zijn.
Ook omdat iedereen andere menings
verschillen heeft en er er dan ruzie
komt.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik wil een keer naar Italië gaan met
mijn familie. Ik wil daar alles ontdek
ken, er op uit gaan, overnachten in
een hotel of een huisje, zwemmen en
genieten van het land Italië. Ja, dat is
denk ik wel mijn (droom)reis.
Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
Dat was een foto van de prachtige
lucht boven ons huis. Het was te mooi
om waar te zijn; de lucht was roze,
blauw, oranje en paars. Ik heb er van
genoten totdat de zon onderging.
Het was geweldig om te zien. Je had

er bij moeten zijn, zo mooi was het.
Wat is je favoriete hobby?:
Mijn favoriete hobby is korfbal en
handletteren. Met korfbal kan ik me
lekker uitleven. Als ik een handletter
tekening maak, voelt het alsof ik hele
maal vrij ben en even helemaal niks
hoef te doen. Ik kan al best wel goed
handletteren, maar alles moet nog
preciezer. Ik kan er ook mijn gevoelens
in kwijt.
Wat staat boven op
je bucketlist?
Ik denk dat er boven op mijn bucketlist
staat dat ik een paard wil. Daarnaast
wil ik heel erg graag nog paardrijden.
Ik wil het al mijn hele leven. Ik hoop
dat ik ooit een paard heb en er op kan
rijden. Dat is mijn grootste droom en
ik hoop dat die ook uitkomt.

Wat is het eerste waar mensen aan
denken als ze jouw naam horen?
Ik denk dat mensen denken dat ik
behulpzaam ben, omdat ik altijd men
sen probeer te helpen en er altijd voor
ze ben. Maar waar ze ook aan kunnen
denken is verlegenheid. Omdat ik heel
erg verlegen ben ik en ik niet echt
voor mezelf op kom.
Waar heb je echt spijt van?
Ik heb eigenlijk helemaal nergens spijt
van. Ik heb niet echt iets waarvan ik
denk, had ik dat maar nooit gedaan.
Ik ben gelukkig en heb niet echt iets
waar ik veel spijt van heb en dat ik wil
terugdraaien. Ieder mens maakt wel
eens fouten. Maar misschien krijg ik
in de toekomst nog ergens heel erg
veel spijt van, maar ik denk en hoop
het niet.

Elke tiener maakt het wel
mee. Werken voor je zakgeld
en nu het vakantie is, gaat
het allemaal alleen maar
makkelijker. Zes weken lang
kun je werken zo veel je wilt.
Sommigen zoeken een bijbaantje en sommigen hebben
al een bijbaantje. Voor sommigen zal dit betekenen dat
er veel gesolliciteerd moet
worden. Voor anderen is het
veel makkelijker. Daarnaast
kan de ene tiener meer werken dan de ander, dat ligt
natuurlijk aan hoe lang je
vakantie hebt.
Ook ik kan veel werken in de
vakantie. Het scheelt namelijk
voor mij dat ik, ten eerste al een
bijbaantje had en ten tweede dat
ik niet op vakantie ga. Ja oké, ik
ga met vriendinnen een paar
daagjes genieten van de zon en
de zomer. Ook heb ik een paar
daagjes vrij gevraagd, maar
verder ga ik zoveel mogelijk
werken. Zelf doe ik niet al te
moeilijk werk, ik werk in een
supermarkt. Natuurlijk kan ik ook
na de zomer hier blijven werken
en dat doe ik dan ook voor een
redelijk lange tijd. Toch kiezen
veel tieners ervoor om alleen in
de zomer te werken, omdat
velen het te druk hebben met
school en daarom kiezen voor
een zomerbaantje. Maar ook
omdat er niet genoeg baantjes
zijn. Vooral in Venray is het
steeds moeilijker. Toch willen
veel jongeren niet naar de
kerkdorpen fietsen om geld te
verdienen, want dat is te ver
weg. Ik was erg blij toen ik
3 kilometer verderop een bijbaantje kon krijgen en doe dit
dan ook nog steeds met alle
plezier. Zelf heb ik nooit problemen gehad met werken. Ik wilde
namelijk wel leuke dingen doen
en daar heb je nu eenmaal geld
voor nodig. Daarnaast kom ik van
een boerenfamilie, dus dan leer
je om hard te werken en dat je
alleen geld kan krijgen door te
werken. Dus dat is wat ik zes
weken lang ga doen.
Jacky
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,5

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken
voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle
ruimte om uitgebreid te kokkerellen. Hier
uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen,
met een strakke zwarte greep. Een
moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

Breitner

Vinci

Een opvallende maar
toch rustige keuken door de

Met deze praktische keuken

combinatie van een licht eiken

heb je alles binnen handbereik.

houtstructuur en zwarte elementen zoals

5.999,-

de apparatuur, greeplijst en accessoires. De
afzuigkap gaat automatisch aan wanneer

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

de kookplaat gebruikt wordt. Een
slimme landelijke keuken die gezien

Door de slimme indeling van deze
klassieke keuken zijn de loopafstanden
minimaal. De handige wandplanken met
landelijke uitstraling bieden ruimte

6.099,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

voor mooie keukenaccessoires.

mag worden!

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!

