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Schijt aan de Grens
De derde editie van Schijt aan de Grens vond op zaterdag 24 en zondag 25 augustus plaats in Venray, Overloon en Geijsteren. Het thema van het evenement dit jaar
was Zalige Zonde. Meer dan 10.000 bezoekers namen onder zonnige omstandigheden een kijkje op het festival. Met een programma van muziek, kunst en theater proberen de organisatoren de verbinding te zoeken tussen de provincies Brabant en Limburg.

Partijen positief over plannen

Sint Annapark kan rekenen op steun raad
Het nieuwe bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van Sint Annapark in Venray kunnen in de raadsvergadering van dinsdag 17 september rekenen op grote politieke steun. Dat bleek dinsdag 27 augustus in de
commissie Wonen. Vrijwel alle fracties lieten zich positief uit over de plannen met het oude gestichtterrein van
eigenaar Renschdael Groep.
De commissieleden hadden veel
vragen een week eerder gesteld
tijdens het werkbezoek aan Sint
Annapark. “De plannen zijn goed uitgelegd. Voor ons is het belangrijk dat
de toegankelijkheid gewaarborgd is”,
zei Elly van Dijck (PvdA). Toon Kerkhoff
(Venray Lokaal) sprak van ‘een heel
belangrijke ontwikkeling voor Venray’.
“We hebben op 20 augustus een uitstekende rondleiding gehad. Het lijkt
dat er goede afspraken zijn gemaakt
over het behoud van bestaande
gebouwen. Helaas zijn sociale huur-

woningen niet mogelijk gebleken.”
”Lizzy Bruno (Pro Venray): “De informatieavond was verhelderend. Al onze
vragen zijn beantwoord.” Michel
Gerrits (VVD) was blij met de eigenaar.
“We hebben in Renschdael Groep een
goede partner gevonden.”
Selcuk Ipek (CDA) toonde zich ook
positief. “We hebben een duidelijke en
heldere presentatie gehad. We kunnen
nu verder om Sint Anna nieuw leven in
te blazen.” De CDA’er plaatste wel een
kanttekening bij de verplaatsing van
bedrijven naar Sint Annapark. “Dit kan

negatieve gevolgen hebben voor het
centrum van Venray. De leegloop is al
een feit. Hoe gaat de gemeente hiermee om”, vroeg hij zich af. Planoloog
Sonja van Griethuysen reageerde dat
op Sint Annapark een mix aan functies
is toegestaan in het flexibele bestemmingsplan. “Het is een aantrekkelijk
gebied dat zich hiervoor leent. Maar er
is geen strijdigheid of concurrentie
met het centrum. Want detailhandel
is, op de verkoop van streekproducten
na, niet toegestaan. Horeca is wel toegestaan maar een hotel op Sint Anna

heeft een heel andere allure dan een
hotel in het centrum.” Van Griethuysen
haalde aan dat bekeken wordt hoe er
een betere verbinding kan komen tussen Sint Annapark en het winkelcentrum. “We denken bijvoorbeeld aan
een goede wandelroute.”
CDA en D66 toonden zich verheugd
dat vijf karakteristieke panden die niet
op een monumentenlijst staan (Sancta
Maria, Sint Benoît, Sint Bernard, Sint
Jozef en Sint Vincent à Paolo) toch een
beschermende status hebben gekregen.
“Dit juichen we toe en dit geeft vertrouwen”, zei Ipek die ook blij was met de
komst van 115 woningen. “Dat is een
verrijking.” Daan Janssen (D66) herinnerde eraan dat de situatie vijf jaar
geleden ‘uitzichtloos’ was. “Het steden-

bouwkundig plan verdween in de prullenbak en het ambitiedocument kwam
ervoor in de plaats.” Janssen vond dat
aan de drie belangrijke voorwaarden,
groen, toegankelijkheid en herkenbaarheid, is voldaan. Hij wilde wel weten
waarom bij de noordelijke ontsluiting
van de nieuwe woonwijk is gekozen
voor de Overloonseweg, en niet voor
het Makkenpad. “Is dit vanwege de
das?” Ambtelijk projectleider Patrick
Schoenmakers meldde dat de das geen
belemmering is. “Die zit daar al jaren en
zit het plan niet in de weg. Voor de ontsluiting is de Overloonseweg de meest
praktische oplossing. Anders moeten
we het halfverharde Makkenpad opofferen en asfalteren.”
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Dorp Ontwikkelingsplan

Dorpsraad Leunen op platte kar door dorp
Onder het motto ‘De dorpsraad komt naar u toe deze zomer’ maakte
de Leunse dorpsraad zaterdagmiddag 24 augustus een rondje door het
dorp. Ondanks het warme zomerse weer bezochten enkele tientallen
inwoners de platte kar die op diverse plekken in het dorp halt hield.
Doelstelling was om aandachtspunten en ideeën te inventariseren voor
het nieuw op te stellen Dorp Ontwikkelingsplan.
“Het is uniek om op deze ludieke
manier de bewoners te benaderen.
Het was zeker geslaagd”, zegt vicevoorzitter Ger Litjens die het idee
opperde om met de platte kar een
rondgang te maken. “Bij onze vergaderingen zie je vaak niet zo veel
bezoekers. Daarom wilden we zelf
naar de mensen toegaan.”
Op de route werd op verschillende
plekken een stop gemaakt. “Het is fijn
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om te zien dat inwoners de moeite
hebben genomen om deze warme
zonnige middag met ons in gesprek
te gaan. De signalen die zij afgeven,
verwerken we in het nieuwe plan voor
de komende jaren”, vertelt Sander
Hellegers, lid van Dorpsraad Leunen.
De middag heeft de dorpsraad
acht A-A4’tjes aan input opgeleverd. Een veel gehoord signaal dat
de inwoners afgaven is de onveilige
Albionstraat. De doorgaande weg
splijt Leunen in tweeën, er wordt vaak
veel te hard gereden, de weg is op
punten onoverzichtelijk en er zijn te
weinig veilige oversteekplaatsen, zo
werd gesteld door de inwoners. “Dat is
een punt waar we ons als Dorpsraad
Leunen hard voor moeten maken”,
aldus Hellegers.
Op de Leunse kermis, die half juni
voor het eerst op het vernieuwde
dorpsplein werd gehouden, kwamen
enkele aanmerkingen van dorpsbewoners. “Ze vonden de opstelling

van de attracties niet zo goed en er
waren opmerkingen over de attracties zelf.” De oude melkfabriek aan
de Leunseweg is geen fraaie entree
van het dorp. Zeker niet na de brand

van zondag 7 juli. “Mensen vinden
het geen mooie aanblik voor Leunen”,
aldus Ger Litjens. “Bij woningbouw
ging het over het tekort aan huizen
voor starters en ouderen.” Positieve

‘Veel zienswijzen vliegveld De Peel’
Enkele honderden zienswijzen zijn ingediend tegen de heropening van vliegbasis De Peel in Vredepeel. Volgens het ministerie van Defensie een
groot aantal. Voor burgers, dorpsraden, milieuorganisaties en andere belangenverenigingen sloot de bezwaartermijn op dinsdag 22 augustus.
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie kon maandag
26 augustus nog geen exact aantal
noemen. “Want de telling gebeurt
momenteel door de landsadvocaat.
Ik verwacht dat het er tussen 400 en
500 zijn. Dat zijn er best veel.”
Tegen de uitbreiding van de helikopterbasis in Gilze-Rijen, die veel

weerstand opwekt, ontving Defensie
in maart vorig jaar 300 zienswijzen.

Heropenen
“Bij De Peel ligt het heel anders”,
meldt de woordvoerder. “Want het is
de eerste keer dat we een bestaand
vliegveld gaat heropenen. Dat er zo
veel zienswijzen zijn, betekent ook dat

er veel mensen nauw bij betrokken
zijn en dat is prima.”
De zienswijzen (bezwaarschriften) zijn ingediend tegen de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau, dit is
de voorloper van de milieueffectrapportage. “Alle indieners van een
zienswijze ontvangen binnenkort
van ons een ontvangstbevestiging.

Gemeente Venray geeft geen subsidie aan de jaarlijkse Truckrun. Het College van B&W heeft besloten de subsidieaanvraag van Stichting
Truckrun Horst af te wijzen.
zondag na Pasen wordt gehouden,
maakt via de dorpen Blitterswijck,
Wanssum, Oirlo en Castenray een
lus door de gemeente Venray.
Dat is voor het college niet

voldoende om het evenement
financieel te ondersteunen. In het
evenementenbeleid staat dat het
evenement binnen of grotendeels
binnen de gemeente Venray moet

De reden is dat het evenement
grotendeels op het grondgebied
van de gemeente Horst aan de
Maas plaatsvindt. De Truckrun,
die ieder jaar op de eerste

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Extra geld voor impuls jeugdzorg

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

De vragen en opmerkingen gaan
we beantwoorden en van commentaar voorzien in een rapport
dat onder meer wordt gebruikt
voor het opstellen van de milieueffectrapportage.” De bezwaartermijn voor lokale overheden,
gemeenten en provincies, sluit op
zondag 15 september.

Afwijzing subsidie Truckrun Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.

reacties kwamen er over de initiatieven van Jop Janssen en Sharon
Linskens om te starten met activiteiten
voor twee jeugdgroepen, van 4 tot 11
jaar en van 12 tot 16 jaar.

worden gehouden. De Truckrun is
een toertocht voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Er nemen jaarlijks driehonderd
trucks aan deel.

Regio Noord-Limburg heeft van het Rijk 1,5 miljoen euro ontvangen voor de verbetering van de jeugdzorg. Venray beheert als kartrekker van de
zeven Noord-Limburgse gemeenten het geldfonds. Het doel is de jeugdzorg beter en goedkoper te maken.
Niet alleen Venray maar ook veel
andere gemeenten kampen met
financiële tekorten bij de jeugdzorg.
Daarnaast zijn er twijfels over de kwaliteit en effectiviteit. Daarom hebben
het Rijk en Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) een transformatiefonds opgezet, met als doel de jeugdzorg duurzaam te verbeteren.
Om aanspraak te maken op
een bijdrage uit het fonds, hebben
de Noord-Limburgse gemeenten
een transformatieplan ingediend.

De gemeenten hebben samen met
zorgaanbieders, huisartsen, onderwijsinstellingen en cliëntenraden ook een
transformatieagenda opgesteld voor
2019 en 2020. Het leverde een rijksbijdrage van 1,5 miljoen euro op.
Een speerpunt is het vroegtijdiger
signaleren van risicofactoren, waardoor eerder goede hulp kan worden geboden. Tijdige inzet van de
juiste expertise voor een diagnose bij
opgroei- en opvoedingsproblemen
kan voorkomen dat jongeren onnodig

worden doorverwezen. Een ander doel
is het verminderen en verkorten van
plaatsing in een gesloten jeugdzorginstelling en het terugdringen van uithuisplaatsingen. Dit kan door jongeren
een betere ondersteuning te geven.
De zeven gemeenten willen de jeugdzorgketen binnen twee jaar duurzaam
verbeteren, ook door innovaties te
ontwikkelen. Als het plan succes heeft,
dan kunnen ook andere regio’s hiervan profiteren. Hogeschool ArnhemNijmegen (HAN) en Universiteit

Nijmegen zijn gevraagd om de effecten van de aanpak te meten en te
onderzoeken.

Geen gevolgen
Voor gemeente Venray heeft
het plan geen financiële gevolgen.
Het budget van 1,5 miljoen euro mag
niet worden overschreden. Als er
over twee jaar geld over is, dan
wordt dit bedrag via een verdeelsleutel uitbetaald aan de deelnemende gemeenten.
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Onderzoek naar alcoholgebruik

‘Weinig’ overmatige
drinkers in Venray
Gemiddeld drinkt één op de elf Nederlanders overmatig alcohol, dat is omgerekend ruim 9 procent. In de
gemeente Venray ligt dit percentage op 5 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Afkickkliniekwijzer.nl Zij deden
onderzoek naar het alcoholgebruik van volwassen Nederlanders op basis van data van het CBS en het RIVM.
Wanneer je als man 21 of meer
glazen alcohol per week drinkt of als
vrouw meer dan 14 glazen alcohol
per week drinkt, behoor je volgens
de definitie die het onderzoek hanteert tot een overmatige alcoholgebruiker. In Horst aan de Maas ligt dit
percentage op 6 procent, Deurne op
9 procent, in gemeente Gemert-Bakel
op 9 procent, gemeente Sint Anthonis
op 6 procent, Boxmeer 5 procent en
in Bergen 8 procent.

Maastricht
koploper
In het onderzoek is ook gekeken naar ‘zware drinkers’, waarbij
een keer per week 6 of meer glazen (man) of een keer per week 4

of meer meer glazen (vrouw) wordt
gedronken. Dat percentage ligt in
de gemeente Venray op 11 procent.
Daarnaast is er gekeken naar drinkers
volgens de richtlijn. Dat houdt in dat
er geen of maximaal een glas alcohol
per dag wordt gedronken. Dat percentage ligt in Venray op 34 procent.
Het overmatig drankgebruik concentreert zich in het onderzoek vooral
op de kustgemeentes zoals Bergen,
Bloemendaal, Laren (Noord-Holland)
en Noordwijk. Noord-Holland is de
provincie die zich koploper mag
noemen, gevolgd door Overijssel,
Drenthe, Friesland en Utrecht.
Opvallend is dat dit allemaal provincies zijn die zich ‘boven de rivieren’
bevinden. In Limburg drinkt 7 procent van de volwassenen overmatig.

Maastricht is koploper met 10 procent
overmatige drinkers, Roermond is de
gemeente waar het minst overmatig
gedronken wordt (4 procent).

In Arnhem
minste drinkers
De Nederlandse gemeentes
waar gemiddeld de meeste overmatige drinkers ingeschreven staan
zijn Bergen (NH) en Laren (NH),
waar 13 procent van de volwassenen als een overmatige drinker wordt
beschouwd. Arnhem is de gemeente
waar de minste overmatige drinkers
zijn. Hier wordt slechts 3 procent
gezien als overmatige drinker.
Kijk voor meer informatie op
www.afkickkliniekwijzer.nl

Inwoner

Op zoek naar lid
overleg vliegveld De Peel
Wie gaat de inwoners van Venray vertegenwoordigen in de COVM (Commissie Overleg en Voorlichting Milieu)?
De commissie wordt in september opgericht en speelt een belangrijke rol bij alle procedures rond de heropening
van vliegveld De Peel in Vredepeel. De COVM, waarin acht gemeenten zitting hebben, is het officiële overlegorgaan van het ministerie van Defensie. Gemeente Venray mag twee leden, wethouder Martijn van der Putten en
iemand namens de inwoners, afvaardigen.
De gemeente vindt het van
belang dat de voordracht van de
bewonersvertegenwoordiger wordt
gedragen door de dorpen rondom
de vliegbasis. Gebiedscoördinator
Martine Bruinink vraagt het dorpsradenoverleg de vacature als
onderwerp te agenderen voor de
vergadering van maandag 2 september. De bewonersvertegenwoordiger
kan rekenen op ondersteuning vanuit
de gemeente en neemt ook deel aan
vergaderingen van de interne werkgroep van gemeente Venray.

Overlast
beperken
Ook de dorpsraden spelen een rol
bij het ontvangen van klachten of wensen van inwoners. Die kunnen ze weer

doorspelen naar de bewonersvertegenwoordiger die de signalen bespreekt
binnen de interne werkgroep en de
COVM. De vertegenwoordiger vanuit de
gemeente is wethouder Martijn van der
Putten. Hij neemt deze taak over van
burgemeester Hans Gilissen die vertrekt per 1 januari 2020.
Bert Kwast, strategisch adviseur
van Defensie, meldt in een schrijven
aan de dorpsraden dat de COVM het
platform is om overlast in de omgeving te bespreken. De commandant
van de vliegbasis geeft in de COVMbijeenkomsten uitleg over klachtenmeldingen en de rapportage van de
geluidbelasting. Defensie benut de
COVM ook om de omgeving te informeren over nieuwe activiteiten op de
vliegbasis en ongebruikelijke oefeningen. Ook procedures, zoals de her-

In het weekend van vrijdag 30 augustus sluit Mooder Maas het
eerste deel van het oostelijke tracé van de nieuwe rondweg aan op de
Koninginnenbrug. Hiervoor wordt de N270 in beide richtingen afgesloten vanaf vrijdagavond 30 augustus 18.00 uur tot en met maandagochtend 2 september 06.00 uur.
In de vorige editie van HALLO
Venray stond een foutieve einddatum. Wanneer alles volgens planning verloopt gaat het eerste deel
van rondweg oost op maandagoch-

tend 2 september om 06.00 uur open
voor verkeer. Alle informatie over
de werkzaamheden, planning en
omleidingsroutes staat op de website
www.ooijen-wanssum.nl

Nieuwe burgemeester

Zeventien kandidaten
vacature
Zeventien kandidaten hebben zich gemeld bij Theo Bovens,
Commissaris van de Koning in Limburg, voor de burgemeestersvacature
in Venray. Provincie Limburg maakte dit dinsdag 27 augustus bekend.
Van de kandidaten zijn er veertien
mannen en drie vrouwen die hebben gesolliciteerd. Hans Gilissen, de
huidige burgemeester van gemeente
Venray, legt per 1 januari 2020 zijn
functie neer. Het merendeel van de
kandidaten heeft een ambtelijke en of
politiek-bestuurlijke achtergrond. Zes
kandidaten zijn lid van het CDA, vier
van de PvdA, twee van D66, één van
de PvdA en één kandidaat is van een
lokale partij. Drie kandidaten zijn niet
verbonden aan een politieke partij.
In 2010, toen er gezocht werd naar
een opvolger van Jos Waals, waren er
21 kandidaten.
De fractievoorzitters, die de vertrouwenscommissie vormen, hebben

maandag 26 augustus een gesprek
gehad met Theo Bovens in Maastricht.
Daar zijn ze ingelicht over de sollicitanten.

Gesprekken
De vertrouwenscommissie voert
de komende weken gesprekken met
de geselecteerde kandidaten. Op
donderdag 12 september wordt er in
een besloten vergadering een voordracht gedaan. Aansluitend vindt om
20.00 uur een extra raadsvergadering plaats waarin de nieuwe burgemeester bekend wordt gemaakt.
Tijdens deze vergadering vindt ook
de installatie van Cor Vervoort als
wethouder plaats.

Openbaar
De bijeenkomsten van de COVM
zijn openbaar en dus vrij toegankelijk voor publiek. Iedere vergadering begint met een inspraakronde.
Vergaderingen worden van tevoren
aangekondigd, onder meer via de
gemeentelijke website. De agenda en
alle vergaderstukken zijn ook openbaar en worden vooraf gepubliceerd.
Het ministerie van Defensie geeft
aan dat een lid van de COVM bij voorkeur kennis heeft van regelgeving,
vergunningen, toezicht en geluid.
De bewonersvertegenwoordiger moet
ook beschikken over een netwerk in
de dorpen en sociale en communicatieve vaardigheden.

Sint Annapark kan
rekenen op steun raad
Boschuizerbergen in Venray. “Kan dit
nog roet in eten gooien?”, wilde hij
weten. Wethouder Martijn van der
Putten (D66) zei dat het bouwplan voldoet aan de eisen van PAS. “We hebben goede hoop dat het ook voldoet
aan de nieuwe drempelwaarde. Alleen
weten we dat nog niet zeker omdat

Afsluiting N270/
Koninginnebrug

ziening van een milieuvergunning,
komen ter sprake.

Vervolg voorpagina

Jens van Oers (Samenwerking)
vroeg naar de gevolgen van het
afschieten van het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad
van State. Daardoor lopen veel bouwprojecten gevaar vanwege een te
hoge stikstofuitstoot die nadelig is
voor kwetsbare natuurgebieden zoals

nieuws 03

de toets nog niet kan worden gedaan.
Als straks blijkt dat de waarde toch
te hoog is, dan moeten we in overleg met Renschdael Groep compenserende maatregelen nemen. Maar we
laten ons niet gek maken door de PASuitspraak. Er is veel over te doen, wij
hebben besloten door te gaan.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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
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Benefietavond in de Venrayse
schouwburg

Santiago goes
for Fian

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met het sorteren, verpakken
en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen
in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond
blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.

Hay Freriks uit Oostrum, Wiel Freriks en Leo Faessen uit Venray en
Daan Jans uit Horst vertrokken op 14 mei vanuit Horst naar Santiago de
Compostella en kwamen een maand later op het plein voor de kathedraal
aan. Na afloop kwam een unieke samenwerking tot stand met Schouwburg
Venray en Stichting Fian. Samen houden ze op zondag 8 september de
benefietavond Santiago goes for Fian, die in het teken staat van de vier
fietsers, hun begeleiders Hay en Lizzy van Lieshout en het land Indonesië
waarvoor Stichting Fian zich inzet. Het geld dat deze avond ingezameld
wordt, gaat naar Stichting Fian die straatkinderen in Indonesië helpt.

Ben je op zoek naar de juiste waardering voor je inzet? Wil je werken in een uitdagende en afwisselende functie in
een dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:

FACILITAIR
MEDEWERKER

KWALITEITSMEDEWERKER

parttimers (bijvoorbeeld
studenten) en fulltimers
zijn bij ons welkom

fulltime

De functie:
je bent een aanpakker die verantwoordelijk is voor het schoonmaken
van machines en ruimtes in onze
verpakkingshal.
Wat wij van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht in
een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• de werktijden vinden in de avond
plaats, zo’n 3 uur per avond.

TECHNISCHE
DIENST
MEDEWERKER
fulltime
De functie:
als monteur ben je verantwoordelijk
voor het probleemloos en storingsvrij laten draaien van de geavanceerde productie-/verpakkingslijn.
De werkzaamheden bestaan uit het
oplossen van technische storingen,
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het continu verbeteren van de productielijn.
Wat we van jou vragen:
• mbo-niveau richting mechatronica
door opleiding en/of ervaring;
• verantwoordelijk voor het probleemloos laten draaien van de machines in
de verpakkingshal;
• de werkzaamheden zijn zowel mechanisch, elektrisch als regeltechnisch van
aard;
• het verrichten van groot onderhoud
om storingen te voorkomen;
• het signaleren en doorvoeren van
verbeteringen in de productielijn.
• het helpen ombouwen van de productielijnen;
• goede communicatieve eigenschappen;
• de productie vindt plaats in een
gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel
werkhouding als werktijden.

De functie:
als kwaliteitsmedewerker houd je
je bezig met het keuren van blauwe
bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel vervolgacties in beweging zetten.
Ook het nemen van monsters en het
uitvoeren van houdbaarheidstesten,
behoren tot je werkzaamheden.
Wat wij van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als kwaliteitsmedewerker is
gewenst;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord en
geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen,
accuraat en collegiaal;
• de werkzaamheden worden verricht in
een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende diensten
te werken.

LOGISTIEK
MEDEWERKER
fulltime
De functie:
de logistieke medewerker is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden
met betrekking tot de aanvoer,
het verpakken en verzenden van de
blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als logistiek medewerker is
gewenst;
• klaarzetten van alle noodzakelijke
benodigdheden voor het laten draaien
van de productielijn zoals bessen,
dozen, bakjes, deksel en folies;
• laden en lossen van transport;
• registreren in het computersysteem;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord
en geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen,
accuraat en collegiaal;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende diensten
te werken.

VERKOPER
BLAUWE BESSEN
- RESULTAATGERICHTE
RELATIEBOUWER
fulltime
De functie:
het verder uitbouwen van het bedrijf en
het uitbreiden van ons marktaandeel in
de (internationale) markt van blauwe
bessen en asperges door het genereren
van new business.
Wat we van jou vragen:
• veel ervaring in de handel met
zachtfruit en/of blauwe bessen;
• een eigen netwerk in de
zachtfruitsector;
• kennis en ervaring met (internationale)
verkoopprocessen en weet succes te
boeken;
• beheersing van Nederlandse, Duitse en
Engelse taal in woord en geschrift;
• een afgeronde hbo-opleiding, in een
commerciële richting;
• communicatief sterk, goed inlevingsvermogen, resultaatgericht, accuraat
en collegiaal.

VERPAKKING
– PRODUCTIEMEDEWERKER
Zowel zaterdagwerkers
zoals studenten, parttimers
als fulltimers zijn bij ons
welkom
De functie:
in teamverband en met geavanceerde machines ben je bezig met het
verpakken van blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende
diensten te werken.

Wat wij bieden:
wij bieden een uitdagende functie binnen een enthousiast team in een dynamische branche met een hoge mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een marktconform salaris volgens de CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar:
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of personeelszaken@abbgrowers.com

Volgens Hay Freriks ontstond het
idee om naar Santiago de Compostella
te fietsen, tijdens de jaarlijkse reünie
van Zopo, de jongerensoos van Horst
in de jaren 60. “Daan opperde het idee
en zijn enthousiasme sloeg ook als
een vonk over op Hay van Lieshout en
zijn vrouw Lizzy uit Horst. Zij zagen het
helemaal zitten om dienstbaar aan de
fietsers te zijn. Zij reden met de camper van Leo ‘achter’ de groep fietsers
aan, regelden de overnachtingen en de
catering.”
Vanuit de kerk in Horst vertrok de
groep pensionado’s naar de Spaanse
stad. Ze fietsten gemiddeld 100 kilometer per dag. “We zijn een sportieve
groep die goed getraind aan de reis
begon, het fietsen is ons niet vreemd.
We hebben mogelijk daarom geen
blessures gehad. Ook kregen we in de
hele reis maar één lekke band”, vertelt Hay. “Het was een hele beleving,
bijzonder en avontuurlijk. Zes unieke
persoonlijkheden, die een aangename harmonie met elkaar hebben en
waar nodig elkaar de koppen net niet
insloegen. Uiteraard zijn er van tijd tot
tijd irritaties. Als je die meteen met
elkaar uitspreekt, dan is zo’n fietstocht
echt een verrijking. We waren bijna vijf
weken met elkaar onderweg. Prachtig
te ervaren dat dit kan”, aldus Hay.
De groep beleefde enkele grappige
momenten tijdens de reis vertelt Hay.
Zo ontmoetten ze de burgemeester
van een klein Frans dorpje, nadat een

buurtbewoner hem inschakelde om de
mannen te helpen toen ze hun camper niet meer in konden. “De motor
van de camper liep, maar wij hadden
de deuren dichtgegooid terwijl onze
telefoon en sleutel nog binnen lagen.
Toen kregen we de camper niet meer
open. Iedereen in het dorp werd erbij
gehaald, uiteindelijk bleek de rest van
de groep 300 meter verderop op het
terras te zitten, maar daar kwamen
we pas een uur later achter. Leuk om
vervolgens achteraf te horen dat de
burgemeester het voorval tijdens de
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering uitgebreid besproken heeft”, zegt
Hay lachend.
Een maand later, toen de groep
weer thuis was, ontstond het idee om
samen met Stichting Fian, die is opgezet door Jacqueline van Ewijk, vrouw
van Leo Faessen, een benefietavond
te organiseren. Stichting Fian zet zich
in om Indonesische straatkinderen te
helpen met het verschaffen van een
identiteit en het geven van onderdak.
Tijdens de benefietavond van 15.00
tot 21.00 uur op zondag 8 september in de Stadsschouwburg vertellen
de zes personen over hun reis naar
Santiago en vindt er ook een veiling
plaats, zorgt Djon Leo voor de muzikale
omlijsting van de avond en is er een
foodtruck aanwezig met Indonesische
gerechten. Het geld dat tijdens deze
benefiet wordt opgehaald, gaat naar
Stichting Fian.
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Opening voormalige
Xerox-fabriek
Het bedrijf Gazely levert op dinsdag 3 september de eerste fase op van de herontwikkeling van de
voormalige Xerox-fabriek op bedrijventerrein Smakterheide in Venray. Hier wordt deze dag door middel van
een bijeenkomst bij stilgestaan.

Gazely is een investeerder en
ontwikkelaar van logistieke warehouses en distributieparken in Europa.
In totaal gaat het bij de voormalige

Xerox fabriek om drie nieuwe warehouses met een totaal oppervlak van
83.000 vierkante meter. Fase één is nu
voltooid en opgeleverd aan Syncreon,

een wereldwijde logistieke dienstverlener. De overige fases worden later
opgeleverd. Het is nog niet bekend
wanneer dit zal zijn.

Oh, zit dat zo!
Moet een schenking
terugbetaald worden?
Door: Marion van den Aker-Groffen, advocaat en vFAS-scheidingsmediator
Als je vóór 1 januari 2018 bent gehuwd in gemeenschap van
goederen en je krijgt een schenking onder uitsluitingsclausule, dan valt
die schenking niet in de gemeenschap. Toch kan een onder uitsluitingsclausule verkregen schenking wel in de gemeenschap vallen. Dat is zo als
de schenking op een gemeenschappelijke bankrekening wordt gestort en
privé en gemeenschapsgeld worden vermengd.
een recht op vergoeding bestaat, ongeacht waaraan het geld is besteed.
Ook zijn er uitspraken waarin is bepaald dat het juist wel van belang is
om te beoordelen waaraan het geld is
Bij de echtscheiding rijst de
uitgegeven en of terugvordering wel
vraag of een echtgenoot recht
of niet redelijk was.
heeft op (volledige) teruggave
De Hoge Raad heeft inmiddels uitvan de schenking. Vaak is het dan
gemaakt dat degene die de schenking
lastig om aan te tonen welk deel
heeft ontvangen, in beginsel recht
van het saldo van de gezamenlijke heeft op vergoeding van het gehele
rekening afkomstig is van de schen- bedrag. Het maakt niet uit dat het
king. Ook is niet meer duidelijk
geld is uitgegeven aan consumptieve
welke uitgaven ten laste van de
bestedingen, vakanties en/of kosten
gemeenschappelijke rekening zijn
van de huishouding. De echtgenoot
gedaan. En soms is het saldo nul
die het daar niet mee eens is, dient
en zijn (ook) de geschonken gelden zijn stellingen te bewijzen.
opgemaakt.
Het is dus van belang om een
In de rechtspraak is hierover
goede administratie bij houden, die
steeds verschillend geoordeeld.
beschrijft wat gemeenschappelijk is
Soms werd bepaald dat er altijd
en wat tot het privévermogen van

ieder behoort. De schenking dient
op een aparte bankrekening ten
name van de betreffende echtgenoot te worden gestort. Als er dan
van de schenking uitgaven worden
gedaan, dan is het goed vast te
leggen of deze uitgaven al dan niet
voor gezamenlijke rekening zijn.
Zo bestaat er duidelijkheid in vooren in tegenspoed!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
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Raad buitenspel
bij gevoelige
onderwerpen?
Het College van B&W van gemeente Venray wil de regel afschaffen
dat de gemeenteraad bij een politiek of maatschappelijk gevoelig onderwerp een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Volgens het
college leidt deze regel tot onnodige vertraging. In de commissie Wonen
van dinsdag 27 augustus reageerden de meeste fracties kritisch.
Wethouder Jan Loonen (CDA) probeerde de commissieleden gerust te
stellen. “U raakt geen invloed kwijt.
We hebben gekozen voor een praktische weg. Zie het als een technische
aanpassing.” Volgens Loonen kan één
ingezonden stuk in de krant er al voor
zorgen dat een onderwerp ineens
politiek of maatschappelijk gevoelig
wordt.
De verklaring van geen bedenkingen speelde recent in de gemeenteraad bij de huisvesting van
arbeidsmigranten in de oude melkfabriek in Leunen en bij de komst van
een zonnepark in Smakt. Elly van Dijck
(PvdA) vond het een verkeerd signaal
van het college. “Het tijdstip is niet
handig gezien de discussies die nu
spelen. Ik vind het zelfs een gevaarlijke stap. Dit moeten we niet doen.”
Theo Mulders (Samenwerking) zei
dat hij als raadslid een vinger aan de
pols wil houden. “Want het college wil
nu zonder raadstoestemming besluiten nemen over gevoelige onderwerpen.” Ook John Niessen (VVD)
voelde weinig voor afschaffing van
de verklaring van geen bedenkingen.
“Het biedt de raad zekerheid en dat is

wel handig. Anders moeten we op de
blauwe ogen van het college vertrouwen.”
Niessen en Toon Kerkhoff
(Venray Lokaal) vroegen zich af
waarom deze regel voor zo’n korte
periode moet worden afgeschaft.
Bij de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op 1 januari 2021
vervalt de verklaring van geen
bedenkingen. Hiervoor in de plaats
krijgt de raad een nieuwe adviesbevoegdheid. “Waarom doen we
dit voor de laatste anderhalf jaar?
Want we hebben tot nu toe nauwelijks problemen gehad”, zei Niessen.
Wethouder Loonen reageerde dat
uit jurisprudentie blijkt dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van
deze regel. Bovendien stelde bij dat
de onderwerpen al passen binnen
de beleidskaders die de raad heeft
opgesteld. Bram Jeurissen (CDA) zei
dat sommige beleidsvisies nogal
vaag zijn en elkaar zelfs tegenspreken. John Niessen: “Het beleid is
vaak heel algemeen. Een voorstel
past daarom bijna altijd wel.” In de
raadsvergadering van 17 september
wordt een definitief besluit neemt.

‘Raad betrekken bij
zienswijze gemeente’
Het College van B&W van gemeente Venray besluit begin september
of een zienswijze wordt ingediend bij het ministerie van Defensie tegen
de heropening van vliegveld De Peel. Wethouder Martijn van der Putten
(D66) meldde dinsdag 27 augustus in de commissie Wonen dat de
gemeenteraad een stem krijgt over de inhoud van het bezwaarschrift.
Gemeenten hebben, vanwege
de vakantieperiode, uitstel gekregen tot 15 september. Voor burgers
en organisaties, zoals dorpsraden
en belangenverenigingen, sloot de
bezwaartermijn op 22 augustus.
Theo Zegers (D66) stelde dinsdag
in de commissievergadering vragen
over de zienswijze van de gemeente.
Hij wilde weten of de raad erbij

betrokken wordt. Wethouder Martijn
van der Putten meldde dat ambtenaren bezig zijn met de voorbereiding
van de zienswijze. Hij zei dat er voor
15 september geen reguliere raadsvergadering meer is waarin de zienswijze kan worden besproken. “We
bekijken hoe we de raad erbij kunnen
betrekken. Wellicht kunnen we het
afstemmen met de fractievoorzitters.”

Minister bezoekt
Venray
Minister Cora van Nieuwenhuizen bezocht op maandag 26 augustus
de gemeente Venray. Ze bezocht verschillende waterprojecten in het
gebied van waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg. De projecten gingen onder meer over klimaatbestendig waterbeheer.
De minister ging in gesprek
met Carla Brugman, gedeputeerde
provincie Limburg en voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk
Overleg Maas. Ook dijkgraaf Patrick
van der Broeck van Waterschap
Limburg was aanwezig om met

Van Nieuwenhuizen te spreken.
Ze bezochten onder andere een
melkveehouder bij de Loobeek in
Venray. Daar worden gewassen
ondergronds via een drainagesysteem beregent. Dit is een nieuwe
manier van beregenen.
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GEPLUKT Stef Koonings

Stef Koonings uit Ysselsteyn is werkzaam als muziektherapeut en in zijn vrije tijd maakt hij samen met zijn zus Tamara muziek. Met carnaval treden
ze samen op als duo Pruuf Mar. Voetbal ziet hij ook als een uitlaatklep. Deze week wordt Stef Koonings (25) geplukt.
Inmiddels werkt Stef één jaar
als muziektherapeut in Tilburg.
Twee dagen in de week helpt hij
dementerende ouderen die in een
woongroep wonen, door ze met
muziek te behandelen. Daarnaast
werkt hij als zzp’er voor stichting
Erato. Via die stichting komt hij bij
woongroepen in Noord- en Midden
Limburg. “Voor iedere doelgroep is er
een ander soort behandeling binnen

de muziektherapie. Het is fijn om wat
voor dementerenden te betekenen en
stappen te maken, maar het geheugen van deze mensen wordt slechter.
Het advies dat ik geef aan verpleegkundigen en de omgeving van de
dementerende is vaak voor de lange
termijn. De doelen die we halen zijn
echter merkbaar op de korte termijn.
Ik zou graag in de toekomst ook voor
andere doelgroepen willen werken”,

PUZZEL

Plek in
LVK-finale

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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volgende week
in de HALLO.
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legt Stef uit.
Voordat Stef aan de opleiding tot
muziektherapeut begon, studeerde
hij een half jaar economie. Toen hij
erachter kwam dat die opleiding
niets voor hem was, wist hij een tijd
niet wat hij wilde. “Op het Raayland
werd me niet geadviseerd om wat
met muziek te doen. Muziek was wel
mijn hobby, maar ik nam mezelf daar
niet serieus in.” Uiteindelijk koos hij
toch om in Nijmegen de opleiding
tot muziektherapeut te beginnen.
Nog altijd is hij blij met die keuze,
de muziektheorie die hij daar leerde,
gebruikt hij nu nog steeds bij het
maken van zijn eigen muziek.
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Muziek loopt als een rode draad
door het leven van Stef. Als kind
leerde hij blokfluit spelen, daarna
werd hij in groep 4 lid van de drumband in Ysselsteyn. Op zijn 13e koos
hij voor het bespelen van de marimba
en xylofoon. Toch lag zijn interesse
ook bij de gitaar. Hij leerde zichzelf
gitaar spelen via internet. “Toen een
goede vriend mij vroeg of ik bij zijn
bandje wilde, ben ik pas begonnen
met zingen. Zij hadden een zanger nodig in de band en ik dacht:
baadt het niet dan schaadt het niet.
Toen kon ik eigenlijk nog niet goed
zingen.” Uiteindelijk zat Stef twee jaar
bij de band. Om zijn zang te verbeteren, zit hij nu een aantal jaren op
zangles bij Auke Classens. “Ik vind het
leuk om te doen en aan de andere
kant is het belangrijk om mijn zangkwaliteiten te onderhouden.”

Pas nadat zijn zus Tamara en
vriendin Floortje hem vroegen om
mee te doen met de liedjesavond in
Ysselsteyn, ontstond de samenwerking met zijn zus. Uiteindelijk verliet
Floortje de groep en werd Martijn
erbij gevraagd. “Daarna deden we
met zijn drieën mee aan een liedjesavond in Venray, maar dat was
wat betreft resultaat niet zo’n succes. We hadden geen goed nummer. Al was het wel leuk om te doen
en hebben we veel plezier gehad.”
Nadat Martijn de groep verliet, gingen broer en zus onder de naam
Pruuf Mar verder en konden ze hun
droom verwezenlijken. Ze wilden
graag ooit eens in de LVK-finale raken,
en dat is twee keer gelukt. “Bjorn en
Mieke hebben tijdens het LVK Venray
op de kaart gezet. Dat heeft ons ook
geholpen. Nu dromen we er nog van
om ooit op te treden op het Vrijthof.”
Inmiddels is Stef al begonnen
om de muziek voor het nieuwe LVKnummer op papier te zetten en in te
spelen. Elke vrijdag oefent hij samen
met Tamara. “Zij schrijft de tekst en
ik bedenk de muzikale omlijsting
met drum, piano of gitaar. Dat proces gaat in fases. Bijvoorbeeld als ik
in de auto een nummer hoor en er
blijft iets hangen, dan speel ik daar
op in. De muziektheorie en natuurlijk de basis op piano, gitaar en zang
die ik leerde op de opleiding hebben
bijgedragen aan het schrijven van
liedjes.”
Op de bovenverdieping in het
huis van familie Koonings heeft Stef
zijn eigen studio. Ondanks dat iedereen hem kent van de carnavalsnummers die hij met Tamara maakte, is

hij ook graag bezig met akoestische
muziek. “Tijdens carnaval zingen
we bij elk optreden dezelfde nummers. In de periode daarom heen
spelen we akoestische muziek,
covers en pianomuziek t ijdens
projecten. Denk hierbij aan een
optreden bij de Dodenherdenking,
Henseniuspleinconcerten en Saull at
the Park.” Ook al speelt Stef tijdens
carnaval voor een groot publiek,
toch vindt hij deze optredens minder
spannend dan wanneer hij op projectbasis covernummers speelt.
Familie Koonings bestaat uit
een gezin met drie kinderen. Broer
Willem staat niet graag in de picture,
maar met carnaval doet hij wel soms
ludieke optredens, vertelt Stef. “Hij
is supertrots op ons, maar hij heeft
zelf niks met muziek, daar heeft hij
nooit interesse in gehad. Toch vind ik
dat hij wel kan dansen en een beetje
zingen”, zegt Stef lachend. Volgens
Stef is de band met zijn zus erg goed.
“We kunnen elkaar altijd alles zeggen en dat is het voordeel van een
duo zijn met je zus. Spanning onder
elkaar hoort er natuurlijk ook bij.”
Volgens Stef hebben hij en zijn zus
het muzikale gen geërfd van hun
moeder. Zij is het creatieve brein in
de familie. “Mam helpt ons soms
met het schrijven van teksten, maar
ze kan zelf niet echt zingen. Pap ook
niet trouwens. Die is a-muzikaal.
Maar hij is wel heel trots op ons en
steunt ons altijd.”

Voetbal als
uitlaatklep
Omdat Stef continu met muziek
bezig is, heeft hij er bewust voor
gekozen om te voetballen als hobby.
Twee keer in de week is hij te vinden op het voetbalveld in Ysselsteyn
waar hij als verdediger speelt in de
derde klasse. “Voor ons dorp spelen we op een redelijk niveau. Ik zie
voetbal als een uitlaatklep. Daarnaast
vind ik het leuk om in teamverband
te spelen. Ik ben geen technische
voetballer, maar ik kan wel aardig
verdedigen. Toch kan ik beter schaatsen dan voetballen.” In zijn jeugd zat
Stef bij de ijshockeyclub in Nijmegen.
Vier jaar lang ging hij elk weekend
naar Nijmegen. Toen hij op een gegeven moment met de trein moest, is
hij gestopt. Hij was nog vrij jong om
alleen te reizen.
Of Stef in de toekomst kan blijven voetballen, blijft voor nu een
vraag. Twee jaar geleden scheurde hij
zijn linkerkruisband af, waardoor hij
geopereerd moest worden. Nadat hij
weer opknapte, kwam aan de andere
knie een blessure opdraven. Tot
overmaat van ramp heeft hij dinsdag
13 augustus opnieuw zijn kruisbanden afgescheurd. “Mijn knieën zijn
niet geweldig. Daarom fitness ik elke
week om mijn knie te versterken, terwijl ik fitnessen totaal niet leuk vind.
Maar als ik mijn knieën niet train,
weet ik niet of ik nog kan voetballen. Al hoop ik niet dat ik ooit moet
stoppen, want ik voetbal al sinds mijn
jeugd.”
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 34

Gemeente Venray moet blijven investeren in BinckBank Tour
Venray was op vrijdag 16 augustus voor het derde jaar op rij finishplaats
in de BinckBank Tour, de grootste etappekoers in Nederland en België. De
organisatie van zo’n evenement kost zo’n 100.000 euro waarbij de gemeente
een derde van de kosten voor haar rekening neemt. Gemeente Venray liet
weten dat zowel de horeca als hotels profiteren van het evenement. Daarnaast
is zo’n evenement waar 15.000 toeschouwers komen en veel tv-aandacht voor
is reclame voor Venray en biedt het vermaak voor de inwoners. Maar weegt
dat op tegen de kosten? De stelling luidde: Gemeente Venray moet blijven
investeren in BinckBank Tour.
Via Facebook werden 128 stemmen uitgebracht. 66 personen stemden
tegen de stelling, 62 mensen waren voor. Venray is, uitgaande van deze poll,
dus niet eensgezind. Frans van Gerven is duidelijk. Hij vindt dat de gemeente
haar geld beter aan andere zaken kan besteden. “De gemeente kan beter
het geld gebruiken om iets te doen aan de leegstand aan het centrum en
de gebouwen rondom het centrum die leegstaan een goede bestemming
geven. Ook zou dit geld geïnvesteerd kunnen worden voor mensen met

een beperking, het verbeteren van de mogelijkheden voor dagbesteding en
activiteiten organiseren voor de jeugd.” Arjan Wienen is ook van mening dat
de BinckBank Tour zijn langste tijd heeft gehad in Venray. “Het was leuk, maar
het is tijd voor iets anders. Centrum Venray kan betere initiatieven gebruiken.
Het is eerder lastig, dan dat het wat oplevert. De kosten zijn gewoon te hoog”,
aldus Wienen. Robert Westheim stelt ook dat er andere evenementen zijn die
meer opleveren dan dit evenement.
Cees van Elswijk zegt genoten te hebben van het evenement.
“Als we inzichtelijk maken wat het precies oplevert, dan kan ik een mening
geven.”Willy Janssen stelt dat gemeente Venray door moet gaan met het
organiseren van het evenement. “Moet je eens kijken hoe lang Venray in
beeld is geweest op verschillende zenders. Probeer dat maar eens om te
rekenen in geld voor promotie via tv-commercials. Dit is Venray promotie
ten top. Daarbij is een derde van de begroting die door de gemeente wordt
opgehoest niet eens veel. Dat betekent dat de rest door sponsoren wordt
gedaan, en vergeet ook niet de inzet van de vrijwilligers”, aldus Janssen.

Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray legt per 1 januari 2020
zijn functie neer. Om dit moment is de vertrouwenscommissie, die bestaat
uit de fractievoorzitters van de gemeenteraadspartijen, in gesprek met kandidaten. Donderdag 12 september wordt in een extra raadsvergadering de
nieuwe burgemeester bekend. Het proces gaat via de Commissaris van de
Koning en de vertrouwenscommissie. Inwoners hebben geen directe invloed.
De stelling luidt daarom: Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen.
Enerzijds kan een gekozen burgemeester ertoe leiden dat niet de kandidaat met inhoudelijk de beste papieren de strijd om de burgemeesterspost
wint, maar de persoon met de beste markeringscampagne. Het wordt dan
een soort populariteitsverkiezing. Het gevolg kan zijn dat er ongeschikte
personen op belangrijke overheidsfuncties komen. Daarnaast is de procedure
zoals die nu verloopt grondig. Daardoor kan de burger erop vertrouwen dat

iemand die deze zware sollicitatieprocedure verloopt, geschikt is voor het
burgemeesterschap.
Aan de andere kant blijkt uit onderzoek van het SCP dat een grote meerderheid van de inwoners van Nederland voor meer inspraak is rondom het
benoemen van een nieuwe burgemeester. Een democratisch gekozen burgemeester is toch veel logischer? De gemeenteraadsleden kunnen we toch ook
kiezen? Een gekozen burgemeester heeft daarnaast meer draagvlak onder
de bevolking wat hem kan helpen om zijn mandaat uit te voeren. Een ander
punt kan zijn dat het de betrokkenheid van de burger in de politiek vergroot.
De selectieprocedure vindt nu in achterkamertjes plaats waar inwoners niets
van meekrijgen. Aangezien politieke interesse een belangrijke component is
voor maatschappelijke betrokkenheid kan dit een stapje in de goede richting
zijn. Ik wil mijn eigen burgemeester kiezen. Wat vindt u?

Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop!
Steenwol geïsoleerd. Dikte: 60/120
mm, div. lengtes tot 4.75 meter.
Afhalen tegen elk aannemelijk bod.
Tel. 06 53 14 56 87.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Terug van vakantie en op zoek naar
een bijzonder uitstapje met familie,
vrienden of collega’s?
Denk dan eens aan een bezoek aan
onze escargotskwekerij. Ontdek,
beleef en geniet en maak er een
onvergetelijke ervaring van! Kijk op
www.slaque.nl en bel 06 38 22 14 55.

Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.
Klusbedrijf heeft nog ruimte
voor opdrachten. We kunnen
alle bouwwerkzaamheden voor u
verzorgen. Tel. 06 13 11 35 66.

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

Kempen creëert

creatieve ideëen

Geduld
Geduld in de journalistiek
is een schone zaak. We begeven ons in een informatierevolutie waarin we de hele dag
talloze nieuwsberichten tot
ons krijgen. De consument wil
het over het algemeen sneller, aantrekkelijker, makkelijker en scherper. Maar of dat
een goede zaak is? Voor goede
journalistiek heb je tijd nodig.
Maandagavond 26 augustus
waren de hoofdredacteuren van
de Volkskrant (Pieter Klok) en
de hoofdredacteur van NRC
(René Moerland) te gast bij
televisieprogramma Jinek.
Er ontpopte zich een mooi
gesprek over de inhoud van de
journalistiek. Ondanks dat beide
heren elkaar de loef probeerden
af te steken met leuke oneliners over elkaars krant, waren
ze het over een aantal zaken
wel eens. Goede journalistiek
kan namelijk een tegengif
vormen voor de toch al verharde maatschappij die volstaat
met meningen. Moerland stelde
dat het een grote misvatting is
dat een zo scherp mogelijke
stellingname de kwaliteit van
het debat in de samenleving
verbeterd. En zo is het maar net.
De belangrijkste vraag is ‘hoe
zit het?’ en niet ‘wat vind ik’?
Veel mensen en bedrijven
willen ons sturen in wat we wel
of niet weten. Denk maar aan
de gepersonaliseerde berichten
en de algoritmen die gebruikt
worden. Of aan het drama in
Assen waar niet zo nauw werd
omgegaan met feiten. En wij als
consument zijn er gevoelig voor
als we informatie krijgen die
onze mening bevestigd. En zo
komt je in een cirkeltje. Goede
journalistiek dan zijn noeste
arbeiders die op zoek gaan naar
de feiten, zo stelde Pieter Klok.
Het moet ervoor zorgen dat
mensen aan de hand van informatie zelf een mening kunnen
vormen. Maar dat kost tijd.
Robert

#kempencreëert
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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.

BinckBank Tour
Afgelopen 16 augustus was Venray voor de derde keer een etappeplaats voor de BinckBank Tour. Deze etappe mochten de renners 3,5
ronde afleggen door de dorpen Leunen, Castenray, Oirlo, Oostrum en
uiteraard Venray. De weergoden waren goed gezind.
Ik heb de etappe bekeken bij
de finish in Venray. Ik ben van mijn
woonplaats Castenray, langs de
route naar Venray gefietst. Wat was
het mooi om te zien hoeveel mensen er buiten langs het parcours
zaten met een barbeque en/of een

drankje. Veel mensen hebben hier
plezier aan beleefd. Dit draagt zeker
ook bij aan saamhorigheid en leefbaarheid in de dorpen en wijken.
De horeca in de verschillende dorpen hebben er extra aandacht aan
besteed. Veel mensen zijn hierop af

gekomen. De BinckBank Tour wordt
nationaal en internationaal uitgezonden, de beelden werden gemaakt
vanaf wegmotoren en vanuit een
helikopter. Wat is gemeente Venray
mooi in beeld gebracht! De akkers, de
bedrijven, de monumentale kerken,
de woningen en natuurlijk het groen.
De dorpen waar de ouderen de plantsoenen verzorgen langs de wegen
zagen er keurig uit. Wat was ik als
inwoner van gemeente Venray en

zeker als gemeenteraadslid trots op
de gemeente Venray toen ik de sportuitzending via uitzending gemist heb
teruggekeken. De kers op de taart
had natuurlijk kunnen zijn dat Mike
Teunissen de etappe zou winnen.
Dat was helaas niet het geval, maar
hij heeft een keurige zesde plaats
behaald in het eindklassement van de
BinckBank Tour.
Martijn Direks, CDA Venray

Maak kennis met Chiara
Mijn naam is Chiara Palmi. Ik ben 25 jaar oud en ondertussen alweer
negen jaar te vinden in het dorpje Blitterswijck.
Van mijn hobby mijn werk
maken, is tot nu toe aardig gelukt.
Al vanaf jonge leeftijd ben ik actief
in de paardensport en nu zo’n anderhalf jaar werkzaam bij Horse Service
International B.V., waarbij ik mijn
paardenkennis kan exploiteren in
de wereld van import en export van

paarden over de hele wereld.
In september begin ik aan
mijn vierde jaar van de opleiding
Bedrijfskunde-MER aan het Fontys
in Eindhoven. Ook ben ik samen met
mijn collega VVD’er Dorris van Dijk
in juni gestart met het Kweekvijver
traject, georganiseerd door FAM. Ik

hoop tijdens dit traject niet alleen een
hoop politieke kennis op te kunnen
doen, maar ook te leren om mezelf
te profileren en mijn competenties te
versterken.
Mijn interesse in de politiek en
met name de VVD is geleidelijk ontstaan, doordat ik mij steeds meer ben
gaan inlezen over politieke vraagstukken. Al snel kwam mijn politieke
voorkeur naar voren, waarna ik lid ben

geworden van de VVD.
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden achter de bar in het café, áán de
bar met de vriendinnen en natuurlijk
nog altijd op het paard. Wanneer er dan
nog ergens een beetje ruimte te vinden is, kun je mij vinden in Helden bij
mijn vriend Max, die allang blij is met
al mijn bezigheden, zodat ook hij tijd
houdt voor zijn hobby’s en vrienden.
Chiara Palmi, VVD Venray

inVENtief verblijdt drie lokale goede doelen met een cheque
Vorige week donderdag reikte inVENtief, voorganger van lokale partij
VENRAY Lokaal drie cheques á €400 uit aan drie goede doelen in Venray.
Bij de opheffing van de oude partij ontstond een batig saldo dat in
samenspraak met de leden werd besteed aan drie doelen in drie categorieën: kind, ouderen en dier.
En dan specifiek diegene die ‘het
‘t hardst nodig hebben’. In de eerste categorie werd gekozen voor de
Speelgoedbank Venray. Deze zamelt
speelgoed in en stimuleert kinderen,
en ouders, die in een slechte economische situatie zitten hiermee om te

gaan. Bij de tweede categorie, ouderen, werd voor Logeerhuis Kapstok
gekozen. Het bestuur van inVENtief
sprak haar dank uit naar de organisatie en vrijwilligers van het logeerhuis
die met hart en ziel het de gasten zo
aangenaam mogelijk maken. Een uitje

maandag
2 september
vrijblijvend advies
ooglidcorrectie

voor de gast en tegelijkertijd ontlasten
zij de mantelzorger door tijdelijk zorgtaken over te nemen.
De dieren mochten niet vergeten
worden in dit rijtje. De dieren hebben
geen stem, maar hulp is hard nodig.
Dierenambulance Venray ontving ook
een cheque. Vrijwilligers staan klaar
voor de zwerf- en gewonde dieren in
Venray en verzorgen ze met liefde.
Dat was precies de gedachten van de
besteding van de financiële overblijfselen van inVENtief, voor zij die het

‘t hardst nodig hebben. De vertegenwoordigers van de organisaties waren
onder valse voorwendselen naar de
Schouwburg gelokt en reageerden
verrast en enthousiast. Het voelde
goed om zo afscheid te nemen van
inVENtief. Het politieke gedachtegoed
is ondertussen volledig verankerd in
VENRAY Lokaal.
Laura Puts,
fractiesecretaris VENRAY Lokaal,
voorheen secretaris inVENtief

VVV-VENLO
FLEXKAART
EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN
........................................................................................

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN
BEPAAL ZELF WELKE WEDSTRIJDEN
MAXIMAAL ÉÉN TOPWEDSTRIJD

door Jan Fabré

JEUGD T/M
14

30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN

bel 06 20 41 45 01

V.A.

€ 50,,
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Loes Cornelissen

Uit de kast
komen
Het schooljaar is weer
begonnen en dar betekent
weer allerlei opmerkingen
opnieuw meemaken. Als je uit
de kast komt is dat niet altijd
makkelijk, vooral niet als je
dan bepaalde reacties krijgt
van familie of op school.
Toch besloot ik het te doen
een paar weken voor de
vakantie begon.

Waar ben je verslaafd aan?
Netflix. Zodra ik niets te doen heb, zet
ik meteen een nieuwe serie aan om
daar vervolgens de hele dag naar te kijken. En dan aan het einde van de dag
er achter komen dat ik eigenlijk nog
Welke superkracht zou je willen
best veel te doen had. Mijn ouders zijn
hebben en hoe zou je hem
er trouwens niet zo blij mee. Ze hebgebruiken?
ben de regel dat het mag zolang ik een
Telekinese, daarmee kun je voorgoed rapport heb
werpen met je gedachten bewegen.
Het zou heel handig zijn om alle spullen Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
naar mijzelf toe te kunnen bewegen
zonder iets te doen. Zo zou alles veel
Ik ben dit jaar op uitwisseling geweest
sneller gedaan kunnen worden thuis en naar Spanje en ik heb het daar heel leuk
op mijn werk. Ik zou met vakkenvullen gehad. Ik zou heel graag nog een keertje
dan zo alle spullen in de schappen kun- terug willen. Ik ben toen naar Salamanca
nen zetten.
en Segovia geweest. Daar heb ik hele
Als je elk willekeurig fictieve
mooie dingen gezien en ik heb daar
persoon zou kunnen zijn, wie zou je
leuke mensen ontmoet die ik graag nog
dan kiezen?
een keertje terug zou willen zien.
Ik zou dan graag Marvel’s Scarlet witch Wat is je favoriete vak op school?
willen zijn. Ze heeft veel superkrachten Scheikunde, ik vind het altijd leuk als
die heel goed van pas zouden kunnen
we practicums gaan doen in de lessen.
komen. Ze kan bijvoorbeeld gedachDe rest van de les is dan weer niet zo
ten lezen en ze heeft telekinese, ook
leuk aangezien dat dan weer moeilijk is.
kan ze de realiteit veranderen wat ook
Vroeger deed ik thuis ook altijd proefjes
goed van pas kan komen.
die ik op internet had gevonden.
Welk verhaal vertelt je familie altijd Wat is je droombaan?
over jou?
Na het Raayland college wil ik graag de
Vroeger had ik altijd van die leuke
studie Biometrie gaan volgen waarna
schoentjes die piepten bij elke stap die ik robot-protheses wil gaan maken
ik zette. Iedereen kon mij altijd horen
voor mensen die een ledemaat misaankomen en mijn ouders werden daar sen. Het lijkt me heel leuk om de hele
helemaal gek van, want ik zat nooit
dag met mensen en techniek bezig te
stil. Mama heeft ze nog steeds in de
zijn en daarmee ook mensen te kunkast liggen.
nen helpen.
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Loes Cornelissen
16
Merselo
Raayland College

Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik heel
ongeduldig ben. Ik heb niet het geduld
om te wachten op mensen en heb
daarom ook een hekel aan mensen die
te laat komen. Mijn beste is dat ik altijd
heel geordend en netjes wil werken.
Als ik begin met mijn huiswerk liggen
mijn pennen altijd netjes op een rijtje.
Introvert of extravert?
Wanneer ik in een situatie ben waar
ik niemand ken ben ik introvert en als
ik me thuis voel ben ik extravert. Met
vriendinnen ben ik altijd heel druk als
we uitgaan of gewoon ergens gaan
chillen. Op school ben ik heel rustig.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik heb me altijd geïnteresseerd in de
oude Grieken en ik zou heel graag een
reis naar Griekenland willen maken.
Het lijkt me leuk om alle tempels en
oude gebouwen te kunnen zien. En dan
vooral een grote rondreis door het hele
land om zo alle culturele trekpleisters
te kunnen zien.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Onlangs nog bij de foute party bij de
Jum in Merselo. Ik heb toen een hele
boel foto’s en selfies gemaakt met
vrienden.
Wat is je favoriete hobby?
Ik kan niet echt kiezen wat mijn favoriete hobby is. Ik heb veel dingen die

ik leuk vind. Zo zit ik bij de fanfare in
Merselo en daar speel ik bugel. Het is
een leuke gezellige vereniging met
veel jeugd. Ook speel ik korfbal in de
A1 van SV Merselo met mijn vriendinnen. ’s Avonds kijk ik graag films of
lees een boek, in het weekend ga ik
graag stappen of chillen.
Wat staat boven op je bucketlist?
Naar Disneyland in Florida. Het is
altijd al mijn droom geweest om daar
eens een keer heen te gaan samen
met mijn vriendinnen. Ik kijk vaak
video’s over het park en hoor er veel
positieve reacties over. Het liefst zou
ik er dan meteen een rondreis door
Amerika achteraan doen als ik er
toch ben.
Wat is het eerste waar mensen aan
denken als ze jouw naam horen?
De teksten van ‘Loesje’, vroeger
kreeg ik altijd voor mijn verjaardag
een scheurkalender van de ‘Loesje’
teksten. Ook is er een liedje met mijn
naam erin dat mijn ouders vroeger
altijd zongen en zelf speelde ik dat
nummer ook altijd af thuis.
Waar heb je echt spijt van?
Zover ik weet heb ik nergens echt
spijt van in mijn leven. Ik heb het
motto gebeurt is gebeurd. En als er
iets gebeurt waarvan ik weet dat ik
er niets aan kan doen, dan maak ik
me er ook geen zorgen om. En als ik
er wel iets aan kan doen, waarom
maak ik me dan zorgen?

Ook al zijn er zes weken
vakantie voorbij en dan nog
natuurlijk een paar weken van
school, maar mensen kunnen
daar nog steeds niet normaal
mee om gaan. Waarop ik me
afvraag hoe dat kan, want we
leven in de 21e eeuw. Het zou
normaal moeten zijn. Het feit
dat ik lesbisch ben of iemand
anders homo is, zou de manier
waarop we met elkaar praten
niet hoeven te veranderen.
Gelukkig wordt het steeds
normaler en kan je er met de
meeste mensen normaal over
praten. Toch zijn er ook personen die niet weten hoe ze
erover moeten praten, waarop
ik altijd vertel dat je de ander
niet anders moet behandelen
dan dat je eerst deed.
Voor iedereen die wel anders
doet, zeg ik maar niks.
Ik bedoel maar, wat doe je daar
nou tegen. De reacties gaan
jammer genoeg nog lang niet
weg, maar als ik er niet op
reageer dan wordt het gelukkig
wel minder. Voor iedereen die
nog in de kast zit en wat tips
wil: Blijf jezelf en accepteer
jezelf, want als jij jezelf niet
accepteert dan doen anderen
dat ook niet. Als laatste, vertel
het gewoon. Dat klinkt heel
makkelijk, maar is wel wat je
moet doen. Voor iedereen die te
horen krijgt dat iemand in jouw
omgeving op hetzelfde geslacht
valt, wil ik vertellen accepteer
hem of haar, want dat hebben
ze nodig. Ik hoop dat ik iemand
heb kunnen helpen. Ik spreek
namelijk uit ervaring.
Jacky
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Beginnen met hardlopen

ATV organiseert cursus
Atletiekvereniging ATV Venray start op zaterdag 7 september met de cursus Start to Run. Het is een cursus om
te beginnen met hardlopen. Het idee is dat de deelnemers na zeven weken trainen al zo’n 20 minuten achter
elkaar kunnen rennen.

De allergrootste
zonnebloem
Miek en Theo Staaks zijn de winnaar van de zonnebloemwedstrijd. Zij slaagden erin om een zonnebloem te kweken van maar
liefst 340 centimeter lang. Voorzitter Jo van Lieshout, voorzitter
afdeling Rooy van de Zonnebloem, feliciteerde Miek en Theo en
overhandigde een prijs. De Zonnebloem afdeling Rooy hield in
het voorjaar in het centrum van Venray een actie om vrijwilligers
voor de Zonnebloem te interesseren. Bij die gelegenheid deelden
gasten en vrijwilligers zonnepitten uit waarmee inwoners konden
deelnemen aan deze wedstrijd.

“In de cursus wordt gewerkt aan
conditie, energie en gezondheid.
Professionele trainers bieden een
programma van zeven weken aan”,
aldus de vereniging. De cursus vindt

plaats op zaterdagmorgen. ATV
Venray biedt op dinsdagavond ook
een tweede training aan. De cursus
besteedt ook aandacht aan
hardloopschoenen, voeding en

kleding. De cursus vindt plaats op de
atletiekbaan van ATV. Startdatum
van de cursus is zaterdag
7 september. Inschrijven kan via
www.yakultstarttorun.nl

Cursus Excel-vaardigheden
verbeteren
Jos Linders organiseert op vrijdagmiddag 27 september als vrijwilliger een cursus over het rekenprogramma
Excel. Dit wordt gedaan bij Senior Service Venray. De cursus is toegankelijk voor alle leeftijden.
“Veel mensen gebruiken het programma Excel. Zelf iets aan de opzet of
de werking van het programma wijzigen, is vaak te veel gevraagd”, aldus

Jos. In de cursus wordt in enkele lessen
geleerd om meer uit het programma te
halen. Van cursisten wordt verwacht dat
zij de basisvaardigheden van de com-

puter beheersen. Voor meer informatie
neem contact op met Jos Linders via
jos.linders@home.nl of telefonisch
via 06 20 01 92 96.

Trainingsclinic Singelloop

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50
Oostrum € 15,00
Oirlo € 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

ATV Venray start op maandag 2 september een trainingsclinic voor de Singelloop. De clinic dient als extra
voorbereiding op de Singelloop die op zondag 6 oktober plaatsvindt. De trainingen zijn gericht om mensen te
helpen om een betere prestatie op de 5 of 10 km te leveren.
ATV Venray begeleidt mensen
gedurende vijf weken. Op dinsdag
wordt er getraind onder leiding van
een ervaren looptrainers. Daarnaast

is er een huiswerktraining. Er wordt in
een groep getraind.
In de clinic zijn vier groepssessies
Fysiosport inbegrepen en twee sport-

massages. Voor meer informatie kijk
op www.atvvenray.nl
Voor meer informatie neem contact op met lopersgroep@atvvenray.nl

Jeu de Boules Tête a Tete
Het Jeu de Boules Tête a Tete toernooi werd op dinsdag 20 augustus bij de Bouledrome in Venray voor de
vijfde keer met succes georganiseerd. Tijdens dit toernooi werden één tegen één wedstrijden gespeeld.
Fred Bisschop uit Griendtsveen was de beste van de dag.
Vijftig personen hadden zich
ingeschreven voor het toernooi.
In vier wedstrijden moest er
gestreden worden voor de
ereplaatsen. Na drie wedstrijden

waren er acht spelers die alles
hadden gewonnen. Uiteindelijk
waren er vijf spelers die vier
wedstrijden hadden gewonnen
en was het puntensaldo cruciaal.

Fred Bisschop uit Griendtsveen was
met een saldo van 27 de beste.
Op de tweede plaats eindigde Willie
de Louweren uit Asten en derde
werd Esther de Louweren uit Asten.

SV Venray

Clinic Myrthe Morrees
De Venrayse voetbalster Myrthe Morrees verzorgt op zondag 1 september een clinic bij SV Venray. De clinic
begint om 14.00 uur voorafgaand aan een wedstrijd van het Nederlands team onder 19 jaar tegen Duitsland. De
wedstrijd wordt op het hoofdveld van SV Venray gespeeld en begint om 15.30 uur.
De clinic is voor alle meiden
uit Venray en omgeving. Na de
workshop is voor de deelnemers
gelegenheid tot het stellen van

vragen. Morrees is voormalig
jeugdinternational en heeft
gespeeld voor onder meer VVVVenlo, FC Utrecht en FC Twente.

Komend seizoen is ze actief in
Duitsland. Deelnemen aan de clinic
is gratis. Opgeven kan via
info@svvenray.nl
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Freek Thoone terug op oude nest

‘Over twee jaar in de vierde klasse’
Na zeventien seizoenen, waarvan 125 wedstrijden in het betaald
voetbal, heeft Freek Thoone (34) uit Leunen zijn actieve carrière voor
gezien gehouden. anaf dit seizoen is hij terug op het oude nest, want hij is
hoofdtrainer van het eerste team van SV Leunen geworden. “Ik vind het
mooi dat ik iets terug kan doen voor de club waar ik veel aan te danken
heb. De doelstelling is dat we over twee jaar in de vierde klasse staan”,
aldus Thoone.
Thoone speelde vier jaar voor SV
Leunen, zes jaar voor SV Venray, vijf
jaar voor Achilles ‘29 en twee jaar
voor AWC in Wijchen. Bij iedere club
vierde hij een kampioenschap. Alle

verenigingen waren aanwezig bij de
afscheidswedstrijd van Thoone afgelopen voorjaar. Tijdens de speeches
was er niet alleen lof voor de voetballer Freek Thoone, maar met name

Samen lezen en
praten in leeskring
Onder leiding van Marije Freriks wordt er al verschillende jaren over
boeken gesproken. Dat wordt gedaan bij de leeskringen van KBO Venray
en vindt plaats op donderdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur.

“De leeskring is bedoeld voor
mensen die houden van lezen en
willen opgaan in de wereld van een
boek”, aldus de organisatie. De leeskring is een kleine groep mensen
die gedurende een periode van
zes weken hetzelfde boek lezen.

Het doel is om het plezier van het
boek te vergroten door er over te
praten en leeservaringen uit te wisselen. Voor meer informatie neem
contact op met Marije Freriks via
telefoonnummer 06 41 84 95 74 of
mail naar mfh.freriks@hccnet.nl

Hanne Poot

Presentatie ontwikkeling kinderen
Het Gezinscoach Venray team organiseert op donderdag 3 oktober
een lezing. Deze wordt gehouden door Hanneke Poot en vindt plaats
tussen 19.30 en 21.00 uur bij het MFC in Leunen. De avond is bedoeld
voor ouders van kinderen in de leeftijd tussen 0 en 12 jaar.
Hanneke Poot is kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial
teacher en docente. Ze verzorgt een
interactieve presentatie over de
sensomotorische ontwikkeling en
het belang van de verdere ontwikkeling van kinderen. Poot geeft tips
over de manier waarop je als ouder
invloed hebt op de manier waarop
kinderen zich ontwikkelen. “Zo leren
we bewust kijken naar het bewegen
van zuigelingen, peuters en oudere
kinderen. Daarnaast krijgen we

ideeën over spelletjes en activiteiten die de kinderen kunnen steunen in hun ontwikkeling”, aldus de
organisatie.
De toegang voor de presentatie
is gratis. Aanmelden kan tot en met
maandag 23 september. Voor meer
informatie neem contact op met
Nancy Jansen via 088 465 35 75
Aanmelden kan via www.synthese.nl
Er is plaats voor maximaal 150 mensen. De aanmeldingen gaan op volgorde van binnenkomst.

voor zijn persoonlijkheid. Zijn inzet
en betrokkenheid bij de clubs werd
enorm gewaardeerd. “Daar ben ik
misschien nog wel het meest trots
op”, aldus de Leunenaar.
Bij Achilles’29 promoveerde hij
van de topklasse naar de Jupiler
League, waardoor hij nog 125
wedstrijden in het betaald voetbal speelde. “Dat kan ik later toch
maar mooi aan mijn zoontje vertellen”, zegt hij lachend. Dat was ook
de periode dat hij qua voetbal op
zijn best was. “Het verschil tussen
de Topklasse en de Jupiler League
is enorm, maar ik kon toch regelmatig het verschil maken”, aldus
Thoone die naast het voetbal al ruim
tien jaar actief is als sportconsulent
in Venlo. “Naast het voetbal heb ik
altijd gewerkt. Ik wilde niet afhankelijk zijn van het voetbal en ik had
natuurlijk wel door dat ik me niet
meer binnen ging spelen.”

Knieproblemen
De laatste twee seizoen speelde
hij in Wijchen, waar hij het na afgelopen seizoen wel welletjes vond
geweest. Thoone: “We hebben drie
jonge kinderen. Het was behoorlijk
kunst- en vliegwerk om het allemaal
te regelen. Ik woon hier vlakbij het
voetbalveld dus dat gaat komend seizoen al veel tijd schelen.” Daarnaast
werden de fysieke klachten ook
steeds heviger. “Mijn knie heeft veel
geleden. Met verschillende spuiten
heb ik het afgelopen seizoen kunnen rekken. Ik heb laatst nog een
keer meegedaan met de selectie van
Leunen, maar dan heb ik ‘s avonds
meteen een dikke knie. Ik wil straks
ook nog gewoon lekker met mijn
zoontje kunnen voetballen”, zegt hij.
Verder haalt hij ook aan dat er steeds
meer sprake was van een generatiekloof. “Na mij was de oudste van het
team 26 jaar. En er zitten ook jongens

van 16 jaar in de kleedkamer. Dat heb
ik altijd gezien als een uitdaging,
maar je voert er toch een hele andere
gesprekken mee. Op den duur weegt
dat ook mee.”

Topamateurs

lijk aan de spelers of ze begrijpen
wat ik bedoel. Het moet ‘handelbaar’ voor ze zijn. Daar moet ik op
letten, anders wordt het een lang
seizoen”, zegt Thoone. Als speler
afbouwen bij een vereniging op
een lager niveau, zag de Leunenaar
totaal niet zitten. “Nee, ik wil dat
de mensen mij als voetballer herinneren zoals ik de laatste jaren heb
gespeeld”, stelt hij. Maar wat nu als
komend seizoen de laatste wedstrijden gewonnen moeten worden om promotie veilig te stellen?
Trekt hij dan de voetbalschoenen
toch weer aan? “Haha, daar ben ik
al voor gewaarschuwd. Nee, dat
gaat niet gebeuren. Maar je weet
hoe het gaat. Misschien zitten we
hier volgend jaar weer en heb ik er
twintig ingelegd”, zegt hij lachend.
“Nee, echt niet. Het is goed zo.”

Dat hij trainer wilde worden,
stond al even vast. Thoone trainde
onder meer al een jeugdelftal bij
VVV-Venlo en heeft de beschikking
over trainersdiploma’s TC2 en TC3.
“Ik heb wel heel even gedacht aan
een sabbatical, maar nu ik de eerste
trainingen gehad heb, ben ik blij dat
ik daar niet voor gekozen heb”, zegt
hij. SV Leunen is voor hem een ideaal startpunt om te proeven aan het
zijn van trainer bij een eerste elftal,
maar uiteindelijk wil hij hogerop.
“Ik wil ook het trainersdiploma TC1
halen. Niet veel trainers hebben
dat en met mijn voetbalachtergrond
opent dat straks hopelijk nieuwe
deuren. Mijn ambitie is uiteindelijk
top-amateurs te trainen”, stelt hij.
TUHMAN
Maar de komende twee jaar is hij
DAKBEDEKKINGEN
trainer bij SV Leunen. Eén dag nadat
Voor al uw dakwerkzaamheden
Thoone bekend maakte te stoppen
als voetballer, hingen ze al aan de
telefoon. “Haha ja, ze waren er op
tijd bij”, zegt hij lachend. De voormaT 0478 533702 • M 06 54366249
lige aanvaller
heeft
voor
Voor al
uwgetekend
dakwerkzaamheden
twee jaar en laat aan de doelstelling
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
T 0478 533702 • M 06 54366249
niets aan duidelijk over. “Aan het
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
einde van die twee jaar staan we
in de vierde klasse. Daar gaan we
alles aan doen. Er heerst
écht 533702
een
T 0478
• M 06 54366249
positieve vibe binnen de vereniging.
Als we een klein stapje
maken ten
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
opzichte van vorig seizoen, hebben
we een goede kans. Ik heb er alle
vertrouwen in”, aldus Thoone.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Definitief afscheid?
Het wordt voor Thoone wel wennen om in de kelder van amateurvoetbal te werken. Daar is hij zich
van bewust. “Ik vraag zoveel moge-
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Rockkoor Venray

‘Mannenkoor nog steeds van deze tijd’
Inmiddels heeft het onlangs opgerichte Rockkoor Venray tweeëntwintig aanmeldingen en staat de eerste
repetitie in de Witte Hoeve voor de deur. Op donderdag 5 september ontmoeten de zangers elkaar en zingen ze
voor het eerst samen. Mede-oprichter Wilbert Claessens en muzikaal leider Ad Welten vertellen over het ontstaan en de ontwikkelingen van het Rockkoor.

Rockkoor Venray is een project
dat is opgestart door het Venrays
Mannenkoor, dat beschikt over een
zeer gevarieerd repertoire. Het koor
werft al jaren nieuwe leden. Wilbert
Claessens, lid van Mannenkoor
Venray, haalde inspiratie voor het
Rockkoor van Koorbazen, een
a-capella koor met veertig mannen
uit Zwolle. “Een mannenkoor heeft
helaas nog steeds een oubollig
imago, maar wij zijn geen kerkkoor
dat met statische boeken staat te
zingen. Men heeft dat nog steeds
niet goed in de gaten. Daarom
proberen wij nu een nieuwe aanpak
met het Rockkoor dat uitsluitend
rocknummers zingt. We hopen

hiermee een nieuwe groep mannen
aan te trekken”, legt Wilbert uit.
Wilbert hoopte na de bekendmaking van het nieuwe project
twintig aanmeldingen binnen te krijgen, inmiddels zijn dat er al meer.
Wie deze mannen zijn, maakt voor
het Rockkoor niets uit. Rappers,
beatboxers, onervaren of ervaren
zangers. Alle mannen zijn welkom.
“De leeftijd van de mannen die zich
aanmeldden zit tussen de 30 en de
66 jaar, maar ook jongere mannen
zijn welkom. Jongeren moeten ook
zien dat het leuk is om een mannenkoor te zingen. Misschien moeten we
een keer optreden op het Raayland
om ze daarbij te helpen.”

Tijdens de eerste repetitie zal
blijken welke zangstemmen zich
hebben aangemeld. “We hopen dat
er ook voldoende bassen en hoge
tenoren tussen zitten, want dat zijn
de moeilijkste zangstemmen om
te vinden. We zingen met name
4-stemmige arrangementen, dus
alle stempartijen moeten wel gevuld
zijn”, vertelt Wilbert.

Out-of-thebox-denken
Kortgeleden is Ad Welten uitgeroepen tot muzikaal leider van
het Rockkoor. Wilbert en Ad kenden
elkaar via de Roojse Hofkapel, dé

Venrayse ‘Vastelaovesband’, en de
organisatie van Venray heeft Talent.
“Tijdens de voorbereidingen van het
Rockkoor kwamen meerdere namen
voorbij als potentiële koordirigenten.
Daar zat ook een klassieke koordirigent bij, maar wij willen out-ofthe-box-denken. Daar hadden we
een muzikant voor nodig die het
anders aanpakt. Ad bleek het meest
geschikt als muzikaal leider, omdat
hij geen doorsnee koordirigent is.”
Ad, die oorspronkelijk gitarist is,
begeleidt al jaren met zijn bedrijf
AWmusic bandjes. Uit het niets kreeg
Ad een bericht van Wilbert. Ad: “We
hebben samen gebabbeld en het
leek me leuk om koordirigent te worden. Het is voor mij een uitdaging
om een koor te begeleiden, dat heb
ik nog nooit gedaan. Ik ga dan ook
niet zoals een standaard dirigent de
maat aangeven. In het begin is het
belangrijk dat de zangers een harmonie vinden. Dat maakt het voor
mij wel spannend, omdat ik perfectionistisch ben en ik nog niet 100 procent weet hoe ik het ga aanpakken.
Toch ben ik goed in improviseren; ik
reageer op wat er gaat gebeuren.
Maar het geeft voldoening als een
ruwe diamant wordt geslepen. Ik ken
mijn capaciteiten en ik denk dat ik
een positieve bijdrage kan leveren.
Uit ervaring weet ik dat ik ook wel

een pain in the ass kan zijn, want er
moet gewerkt worden en resultaat
komen.”

‘We Will
Rock You’
De vorm welke het koor uiteindelijk krijgt, en welke specifieke nummers er gezongen worden, is nog niet
volledig duidelijk. De deelnemers
zullen hier later mede de richting aan
mee moeten geven. We hebben nu
enkele nummers gekozen om mee
te beginnen zoals een leuk arrangement van ‘We Will Rock You’. Een echt
rocknummer waarmee we kunnen
knallen.
Toch willen Wilbert en Ad wel toewerken naar een optreden. Een pauze
optreden tijdens Venray heeft Talent
op 13 oktober durven de mannen nog
niet aan. “Dat is misschien te snel,
maar je weet het nooit. Met een deadline zijn mensen sneller geneigd om
harder te werken”, zegt Ad. Wilbert
denkt meer aan een optreden in of na
afloop van het eindejaarsconcert van
het Venrays Mannenkoor in december.
Om de week repeteert het
Rockkoor vanaf 5 september op donderdag in de Witte Hoeve in Venray
tussen 20.00 en 21.30 uur. Aanmelden
kan via rockkoor@venraysmannenkoor.nl (Foto: Angelique Lemmens van Kreij)

Kermis in Veulen
Veulen viert van zaterdag 31 augustus tot en met dinsdag 3 september kermis. Ook dit jaar worden er weer diverse activiteiten voor
zowel jong oud georganiseerd. Onder andere DJ Lex uit Almere is aanwezig en de jaarlijkse ‘Biercantus’ wordt georganiseerd.
De Pop- en Rockcoverband
Brandnew en DJ Lex uit Almere trappen het feestgedruis op zaterdag
31 augustus af. De tent is die avond
open vanaf 20.00 uur. Zondagmiddag
1 september wordt het Nederlands
Kampioenschap ‘Carpush’ georganiseerd. Vanaf 14.00 uur begint
de activiteit tegenover het café.
Voorgaande jaren trok dit evenement
honderden mensen richting Leunen.
Aanmelden voor de activiteit kan aan
de bar van het café of via telefoonnummer 06 55 92 09 96. Aansluitend
treden de Rock ‘n Loll band

‘Yellow Pants’ en DJ ‘Timebeatz’ op
op het buitenterrein. Maandag 2 september vindt het ‘Biercantus’ plaats
in de tent met een optreden van
‘Music on Demand’. Aanmelden kan
via de bar van het café of via 
info@cafehetveule.nl De tent is
die dag geopend vanaf 15.30 uur.
De Veulense kermis wordt die dag
afgesloten met het thema ‘Hef de
glazen’. Opgeven voor de barbecue
die vanaf 17.00 uur gehouden wordt,
kan aan de bar of via de LVH-courant.
Na de barbecue is er een afsluitfeest
met medewerking van ‘Inversus’.

Bigband Noord-Limburg

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Wij zoeken nieuwe weekendkrachten / studenten
voor het leukste callcenter van Noord-Limburg! #Horst

#CALLCENTERMEDEWERKERS
(weekend/vakanties)
kijk snel op

www.werkenbijmunckhof.nl

Muziek op
Schouwburgplein
Bigband Noord-Limburg treedt zaterdagmiddag tussen 14.30 uur en
16.30 uur op op het Schouwburgplein in Venray. De band brengt deze
middag verschillende nummers ten gehore.
Bigband Noord-Limburg speelt
zowel actuele als oude muziek.
“Van Sammy Nestico tot Bernie
Hancock en van Earth, Wind and
Fire tot Meghan Trainor en Michael
Bublé wordt er gespeeld”, aldus de
organisatie. Bigband Noord-Limburg
bestaat uit twintig muzikanten en

vocalen. Iedereen is welkom om
zaterdagmiddag 31 augustus in het
centrum van Venray te komen luisteren naar de live muziek onder leiding
van dirigent Jos Wetzels. Voor meer
informatie over de band neem contact op met info@bigbandnl.nl of kijk
op facebook@bigbandnl.nl
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Venray 75 jaar bevrijd
5

Afko Schoonbeek

Het is in 2019 precies 75 jaar geleden dat de gemeente Venray bevrijd werd. Veel inwoners uit de
gemeente hebben de oorlog en bevrijding meegemaakt. Zij vertellen in deze serie hun verhaal.
Afko Schoonbeek (83), woonachtig in Venray, maakte als kind de Tweede Wereldoorlog mee. Zijn vader
wordt ook wel een ‘verzetsheld’ genoemd.

Afko was vijf jaar toen de oorlog begon. Hij woonde samen met
zijn ouders in Eindhoven. Toen zijn
vader Bernard Schoonbeek in
1941 werd gearresteerd door de
Duitsers, bleef Afko alleen achter
met zijn moeder. “Mijn vader was
lid van een erg linkse communistische partij die tegen de Duitsers
was. Ook was hij aangesloten bij
de verzetsgroep van mijn oom.”
Ook al was Afko nog zo jong,
het moment dat zijn vader werd
gearresteerd staat nog op zijn
netvlies gebrand. “Er waren
veel soldaten aan de deur die
veel herrie maakten. Mijn vader
zei tegen ons dat we niet bang
moesten zijn en dat hij zo weer
terugkwam. Maar dat is nooit
gebeurd. Later hoorde ik dat de
Duitsers mijn vader verdachten
van sabotage van het vliegveld in

Eindhoven.” Vader Bernard was ook
betrokken bij het drukken en verspreiden van ondergrondse publicaties en
het organiseren van vluchtroutes naar
België.
In de jaren dertig zat Nederland
midden in de crisisjaren. “We waren
een arm gezin en zaten door het vertrek van mijn vader zonder geld.”
Om geld in het laatje te brengen,
kregen Afko en zijn moeder ondersteuning van het verzet in 1943.
Afko’s moeder verhuurde aan drie
mensen enkele kamers van het huis.
Er was volgens Afko altijd genoeg eten,
brood, kaas en aardappelen.
Intussen zat Afko’s vader in
Scheveningen in het Oranje Hotel,
de beruchte strafgevangenis. “Eén keer
in de maand hoorden we via een brief
wat van mijn vader. Hij liet telkens
weten dat het goed met hem ging,
terwijl wij hoorden dat de gevangen

in een strafkamp gemarteld werden.”
Uiteindelijk overleefde Afko’s vader
het Oranje Hotel en werd hij overgeplaatst naar een concentratiekamp in
Amersfoort. Dit was een doorgangskamp naar Duitsland. “Wederom
waren daar slechte omstandigheden.
Uiteraard mochten wij mijn vader niet
bezoeken en mocht hij geen pakketjes
ontvangen. Wél kregen we weer één
keer in de maand een brief.”
In 1942 vertrok Afko’s vader naar
het kamp Neuengamme, een werkkamp in de buurt van Hamburg.
“Het overgrote deel van de mensen die daar zaten waren politieke
gevangenen. De overlevingskans was
drie maanden. In het kamp werkten 110.000 mensen, waarvan 5.500
Nederland en daar zijn er maar 500
van teruggekomen.” Wederom schreef
Bernard brieven, dit keer wel in het
Duits. “Via een vriendin van mijn moe-

VLOER- EN WANDTEGEL

WANDTEGEL

der werden de brieven vertaald.”
Terwijl Afko’s vader gevangen
zat, ging het leven voor Afko door.
“Er liepen veel soldaten op straat en
jeugdverenigingen waren verboden.
Ook het zwembad was overgenomen
door de soldaten. In de oorlogstijd
was er geen koffie of thee, we kregen
een koffiesurrogaat die niet te drinken
was. Tabak was er ook niet, dat maakten we in de tuin. Ondanks de oorlog
heb ik een redelijke opvoeding gehad.
De school was in beslag genomen en
daarom kregen we in de garage van
Anton Philips twee jaar les.”
Aan het einde van de oorlog
besloten de Duitsers dat geen enkele
gevangene uit kamp Neuengamme
in handen van de geallieerden mocht
vallen. Ze stuurden de uitgemergelde
gevangenen op transport die velen het
leven kostte. Het overgrote deel van
de gevangenen belandden op schepen
voor de kust bij Lübeck. Bij vergissing
bombardeerden de Engelsen de haven
waardoor duizenden gevangenen
om het leven kwamen. Afko’s vader
had geluk en ging met een Zweeds
konvooi van het Rode Kruis mee en
bereikte Malmö. Vanuit daar stuurde
hij een brief naar Afko en zijn moeder
om te laten weten dat hij bevrijd was.
“Helaas ontvingen we het telegram
van zijn overlijden eerder dan de brief
over de bevrijding. Mijn vader is door
uitputting overleden. Het was een verdrietig moment toen we een half jaar
later zijn brief ontvingen waarin stond:
‘Hoi, hoi, ik ben vrij’. Dat was een verschrikking en heel triest.” Zijn vader
is herbegraven op een Nederlands
Ereveld in Oslo.
Het huis van familie Schoonbeek
kwam er goed vanaf in de oorlog.
Het huis is deels blijven staan nadat
een vliegtuig in de straat neerstortte.
“Het vliegtuig nam een stuk van het
dak van ons huis mee en belandde bij
de buren. Stukje bij beetje is het huis
opgebouwd met hulp van de buren.”
Vergeleken met vriendjes, had
Afko en zijn moeder weinig geld in
de oorlogstijd. “Mijn familie zei altijd
dat mijn vader een held was, maar ik
begreep nooit waarom en schaamde
me dat we door hem geen geld hadden. Mijn moeder heeft altijd verzwegen wat mijn vader deed voordat de
Duitsers hem oppakten en dat vond ik
laf. Pas later ging ik zelf onderzoeken

wat mijn vader in de oorlog had
betekend voor het verzet.” Afko’s
moeder kreeg ooit een dure mantel van een Amerikaan, ze droeg
hem nooit, maar vertelde ook niet
waarom ze die kreeg. “Mijn moeder
zei niks en ik was niet nieuwsgierig
genoeg. Jaren later kon ik de link
leggen, mijn moeder hielp met het
maken van vluchtroutes voor piloten. Als ik dat als kind had geweten,
was ik er anders mee omgegaan.
Ik heb groot respect gekregen voor
mijn ouders.” Helaas overleed ook
Afko’s moeder op jonge leeftijd na
de oorlog.
Uiteindelijk ging Afko naar een
elitaire middelbare school waar hij
zich naar eigen zeggen een lelijk
eendje voelde. “Ik was goed in
sport en dat was belangrijk. Ik was
erg trots om in het eerste hockeyteam van de school te spelen.”
Na het eindexamen ging Afko naar
de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding, maar moest na een half
jaar stoppen, omdat zijn moeder
geen geld meer had. Daarna volgden twee jaar militaire dienst waar
Afko ook in het militaire hockeyteam speelde. “Ik zat bij de
Luchtmacht, maar ik hoefde niks
te doen. Ik heb weinig vliegtuigen gezien. Daar leerde ik wel om
vloeiend Duits, Frans en Engels te
spreken. Dat heeft me later weer
geholpen bij mijn baan als inkoper
bij DAF.” Na een tijd bij DAF te hebben gewerkt, werd Afko commercieel adjunct directeur bij Inalfa en
verhuisde naar Venray.
In 1996 ontving Afko een brief
van het Rode Kruis. Hij kreeg het
horloge en de trouwring van zijn
vader in handen. In hetzelfde jaar
vernoemde gemeente Eindhoven
een straat naar zijn vader.
Afko werd lid en later zelfs voorzitter van de Stichting Vriendenkring
Neuengamme. Ook nam hij het
initiatief en begeleidde hij samen
met een redactieraad het schrijven
van een boek over het concentratiekamp Neuengamme en een boek
over de scheepsramp in Lübeck.
Hij was ook de laatste voorzitter
van de Raad van Overleg van de
Stichting 1940-1945. Tegenwoordig
geeft Ako gastlessen op scholen om
te praten over de oorlog.

Wilt u een kijkje nemen in een hospice?
of wilt u als vrijwilliger iets betekenen
voor mensen in hun laatste levensfase?
Kom dan op zaterdagmiddag 31 augustus naar onze inloopmiddag
van 13.30-15.30 uur. U krijgt dan een rondleiding en informatie.

1995

2095

FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

€ / PER M

€ / PER M

2

2

DETEGELTENT.NL

een cursus
In januari 2020 start er
ers.
illig
jw
vri
org
voorz
r.
tsen beschikbaa
Er zijn nog enkele plaa

Voor meer informatie
kunt u kijken op de website
of bellen met 0478 55 14 34.

Hoenderstraat 95e, 5801 CJ Venray • www.hospicezenit.nl
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Agenda t/m 5 september 2019
vr
30
08

Jubileumfeest Sportvereniging
Merselo (t/m 1 september)

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Schouwburgplein/Henseniusplein Venray

Organisatie: SV Merselo
Locatie: Clublokaal Den Hoek Merselo

Kienen Wijk Zuid

zo
01
09

ma
02
09

Kermis Veulen
met Biercantus en optredens
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Kermistent Veulen

Clinic Myrthe Morrees

Tabet Café

Tijd: 14.00-15.15 uur
Organisatie: SV Venray
Locatie: SV Venray

Tijd: 15.00-17.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Nationale Nacht van de nachtvlinder

Holthus Smakt Gut Live - ontbijt

Kermis Veulen - Barbeque

Tijd: 21.30 uur tot 00.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Golf- en Countryclub Geysteren

Tijd: 12.00 uur
Locatie: ‘t Pelgrimshuis Smakt

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Kermistent Veulen

Kermis Veulen - optredens

Kermis Veulen - NK Carpush

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kermistent Veulen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Centrum Veulen

Fiets Em D’r In

Muzisch Treffen
met o.a. Peter Winnen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw Beukenlaan 4 Venray
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Zaterdagmiddag muziek

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Café aan de Jachthaven, Wanssum

Tijd: 14.30 uur - 17.00 uur
Locatie: Landgoed en Natuurbegraafplaats Weverslo

Holthus Smakt Gut Live

Zangavond

Tijd: Vanaf 20.00 uur
Locatie: Centrum Smakt

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Den Hoender Venray

Tips en ervaringen

Tablet Café in
Bibliotheek Venray
In de bibliotheek van Venray wordt op maandag 2 september een
Tablet Café georganiseerd. Hierbij wordt op informele wijze informatie
uitgewisseld over de tablet, e-reader en smartphone. Het café vindt plaats
van 15.00 uur tot 17.30 uur.
Het accent van het Tablet Café, dat
iedere eerste maandag van de maandag wordt georganiseerd, ligt op de uitwisseling van ervaringen op informele
wijze. “Tips, trucs en apps worden met
elkaar gedeeld. Bijvoorbeeld het installeren van apps, e-books binnenhalen,
registratie van de tablet, e-mailadressen koppelen aan de tablet, Skype
downloaden en handige programma’s
en trucjes om alles uit de tablet te
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Walk & Talk
Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

Leeskring KBO Venray
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Organisatie: Marije Freriks
Locatie: KBO Venray

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

‘t Pelgrimshuis

Dorpsfeest in Smakt
en Holthees
‘t Pelgrimshuis in Smakt is de locatie van de tweede editie van het dorpsfeest dat op zaterdag 31 en
zondag 1 september plaatsvindt. Het feest wordt georganiseerd door de inwoners van Smakt en Holthees.

halen. Ook tips voor de e-reader en
smartphone komen aan bod”, aldus de
organisatie.
Ervaren tabletgebruikers zijn welkom om hun ervaringen te delen met
minder ervaren gebruikers. Vrijwilligers
van Senior Service Venray zijn ook aanwezig ter ondersteuning. Bezoekers
worden verzocht om hun apparaten
mee te nemen alsook de Apple- of
googleplaystore-id.

Route vanaf oorlogsmuseum

Toeristisch-recreatief
Platvorm Venray tipt
In de zomer tipt het Toeristisch-recreatief Platform Venray elke week
en bijzondere activiteit of fietstocht in de gemeente Venray. Deze wordt
een fietsroute van 53 kilometer aanbevolen die langs een belangrijk
aantal punten gaat die terug doen denken aan de Tweede Wereldoorlog.
In het bijzonder de bevrijding van 75 jaar geleden.
De route start bij het Oorlogs
museum in Overloon en komt daar ook
weer terug. De fietstocht is te com
bineren met een bezoek aan het Oorlogs
museum. Ruim 150 militaire voertuigen
zijn daar aanwezig en er worden diverse
interessante rondleidingen gegeven.
Het museum is iedere dag van de week
geopend. Voor het volgen van de route
kunnen de volgende knooppunten worden gevolgd: 28, 14, 18, 1, 25, 26, *, 42,
40, 41, 4, 3, 19, 21, 20, 17, 27, 28.

Na het wegvallen van de kermis
in Smakt en Holthees is het idee
voor een dorpsfeest ontstaan. Het is
een feest voor de bewoners van de
twee dorpen, maar ook voor mensen die niet uit Smakt en Holthees
komen. Nadat de eerste editie volgens de organisatie een succes was,
is besloten een tweede editie te
organiseren.
Zaterdag 31 augustus begint het
feest om 20.00 uur met een record-

poging. De inwoners gaan proberen om de langste polonaise ooit in
de gemeente Venray te organiseren.
Na de recordpoging begint HoltusSmakt Gût Live. Zangers uit Holthees
en Smakt zingen live een rocknummer
begeleid door de rockband Jeopardy.
Voor de verdere muzikale omlijsting
is DJ Mick aangetrokken. De toegang
deze dag is gratis.
Zondag 1 september is er tussen
12.00 uur en 14.00 uur een dorps-

brunch die georganiseerd wordt door
‘t Pelgrimshuis. Na de brunch is er
een matinee dat gratis toegankelijk is. Voor de jeugd zijn er diverse
activiteiten. Goochelaar Magic Stevie,
een springkussen, een skelterparcours een knutselhoek, een schminkcorner en een voetbalveldje. Voor de
ouderen komt Huub Janssen muziek
brengen. Huub is bekend geworden
als frontman van Diep Sjit en Ondiep.
(Foto: Hank from the Hill Fotografie)
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Excursie

Nationale Nacht van de
nachtvlinder
IVN Geysteren-Venray neemt ook dit jaar weer deel aan de Nationale Nachtvlindernacht. De activiteit start op
zaterdag 31 augustus om 21.30 uur. Het einde wordt verwacht rond 00.00 uur. Het vindt plaats bij de Golf- en
Countryclub Geysteren.

Tijdens de Nationale Vlindernacht
vinden in heel Nederland excursies
plaats om op zoek te gaan naar nachtvlinder.

Pot stroop
“Een nachtvlinderexcursie is en
spannende gebeurtenis, want gewapend met een pot stroop gaan men-

sen midden in de nacht het bos is.
Nachtvlinderonderzoekers vinden dit
heel gewoon”, aldus de organisatie. Er
wordt geprobeerd de beestjes agaatvlinder, huismoeder, rood weeskind en
windepijlstaart te lokken.
Deelnemers krijgen informatie
van gidsen van IVN Geysteren-Venray
over de nachtvlinders en hun fami-

lies. Daarnaast wordt er ook informatie
verstrekt over de vangst- en lokmethodes.
Voor geïnteresseerden is het een
gelegenheid om kennis te maken met
de nachtvlinders en om deze te fotograferen. Rond middernacht wordt de
activiteit, die gratis toegankelijk is,
afgesloten.

Venrays Museum

‘Mooie en plezierige plekken
in Venray’
Bij het Venrays Museum is op maandag 9 september een bijeenkomst ‘mooie en plezierige plekken in
Venray’. Dit vindt plaats van 19.30 uur tot en met 21.30 uur.
Onder leiding van Mia Storms vertellen Jan Strijbos, Frans van de Pas,
Anneke Fleurkens en Adie Steen aan
de hand van foto’s waarom welke
plekken in Venray voor hen van bijzondere betekenis zijn. Aanwezigen
worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om te vertellen waarom
het voor hen al dan niet speciale

plekken zijn. “Er komt ongetwijfeld
een interessante uitwisseling van
ervaringen en meningen.

Geschiedenis
Venray
Een bijzondere manier om een
stukje geschiedenis van Venray in

herinnering te brengen en of te leren
kennen”, aldus de organisatie. De
bijeenkomst is gratis bij te wonen.
Op maandag 7 oktober en maandag
18 november vinden er ook lezingen
plaats. Kijk voor meer informatie op
ww.lgog.nl/regios/venray of
www.facebook.com/KoninklijkLGOG/
Venray

Evenement voor werkzoekenden

Walk & Talk bij BiblioNu
BiblioNu organiseert op dinsdag 3 september in Venray een Walk & Talk. Dat is evenement voor werkzoekenden. De start is om 09.30 uur en het eindigt om 11.30 uur.
Wie op zoek is naar werk en
graag over de ervaringen wil praten,
is welkom bij de Walk & Talk die
BiblioNu op dinsdag 3 september in
Venray organiseert. Marita Peeters,
organisator vanaf het begin, vertelt:
“Elke bijeenkomst trekt rond de
twintig personen. We werken telkens
met andere gastsprekers en thema’s.

Zo steken de deelnemers van elke
Walk & Talk iets op. Of het nu gaat
over het ontdekken van je eigen
krachten tot aan de regels van het
UWV.”

Sollicitatie
Deelnemers kunnen hun sollicitatie-ervaringen delen met elkaar, con-

tacten leggen en suggesties krijgen
en geven die helpen in de zoektocht
naar een geschikte baan. Het evenement vindt maandelijks plaats, afwisselend in de vestigingen van Venray
en Horst. Deelname aan het evenement is gratis. Voor meer informatie
en aanmelden neem contact op met
mpeeters@biblionu.nl

cultuur 15

Alzheimer Café
Venray
Het Alzheimer Café Venray is maandag 9 september weer geopend.
De avond duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur en vindt plaats bij De
Kemphaan in Venray.
Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten
om ervaringen uit te wisselen en
te leren over dementie en aanverwante thema’s. Dit keer luidt het
thema ‘domotica in de zorg’. Het
gaat om de vraag of technische

snufjes in en om het huis, een uitkomst is voor thuiswonende mensen met dementie.
De gastspreker deze avond is
Jan van Goch, directeur van Electro
van Goch. De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig. Voor meer
informatie neem contact op met de
avondcoordiantor Alzheimer Café
regio Venray, Joke Halmans. Dit kan
via telefoonnummer 06 53 73 05 15

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

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

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

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

T 0478 - 74 55 01 • www.hallo-venray.nl
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Trent
Keuken Trent is hier uitgevoerd
in een compacte hoekopstelling, heel
vriendelijk geprijsd maar wel volledig
ingericht. Afgewerkt met supermatte
fronten en inclusief design afzuigkap zodat deze nieuwe keuken
een modern geheel vormt.

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je hoeft
te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen.
Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
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