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Ruim vijfhonderd toeschouwers kwamen zaterdag 31 augustus naar de jachthaven in Wanssum voor het evenement Fiets Em D’r In. 35 deelnemers gingen met hun fiets in
sneltreinvaart richting de bel en eindigden daarbij met een plons in het water. Vanwege de steilere en smallere schans was de spanning hoger dan andere jaren. Bart Pijpers
was uiteindelijk de snelste, vlak voor Dennis Meurs en Jules Deenen. Het evenement, dat onder zonnige weersomstandigheden plaatsvond, is afgeleid van het iconische
tv-programma Te land, ter zee en in de lucht. De organisatie laat weten al in overleg te zijn over welk onderdeel van het tv-programma volgend jaar wordt toegevoegd.

Uitgangsnotitie opgesteld

Commissie wil tussenstap bij
accommodatiebeleid
De meningen waren verdeeld in de commissie Leven op donderdag 29 augustus over het nieuwe accommodatiebeleid. Op verzoek van D66-raadslid Theo Zegers wordt er nu eerst een tussenstap ingelast. Hospitality
Group uit Amersfoort heeft een uitgangspuntennotitie opgesteld die niet kan rekenen op brede steun van de
politieke fracties.
Theo Zegers (D66) zei teleurgesteld te zijn over de notitie. “Over de
inhoud en de schepte. De notitie is
redelijk vaag en geeft geen richting
aan”, vond Zegers die pleitte voor
een tussenstap. “We willen tussentijds toetsen welke kant het opgaat.
Voordat straks ineens het eindresultaat er ligt.” De andere fracties konden
zich hierin vinden, evenals wethouder
Anne Thielen (CDA) die toezegde een

extra informatieavond in te plannen
voordat het nieuwe accommodatiebeleid begin volgend jaar klaar is.
Hospitality Group concludeert
dat er een overschot is aan sportzalen en tennisbanen. “Dat bevreemdt
ons zeer”, reageerde Jac Derikx (CDA).
“Vijf jaar geleden was er nog behoefte
aan een vierde sporthal en nu zou er
overcapaciteit zijn. Terwijl korfbalclubs
op onmogelijke tijden moeten trai-

nen of uitwijken naar hallen buiten de
gemeente.” Ook Lisanne Wisgerhof
(Venray Lokaal) vroeg aandacht voor
de situatie van de korfbalclubs die
alleen in de winterperiode de zaal
ingaan. “Korfbalclubs moeten worden meegenomen want ze spelen een
grote rol.” Dick Leijen van Hospitality
Group legde uit dat de bezetting van
de Venrayse gymzalen en sporthallen aan de lage kant is. “Een bezet-

ting van 1.300 of 1.400 uur per jaar is
niet best. Dat moet minstens 2000 uur
zijn.” Leijen meldde dat er rond piekuren in de vroege avond altijd krapte
is. “Dat los je niet zomaar op, al bouw
je er twee sporthallen bij.”

Basisvoorziening
De term basisvoorziening speelt
in het nieuwe accommodatiebeleid
een grote rol. Want alleen basisvoorzieningen (speelvelden, kleedlokalen) worden financieel ondersteund
door de gemeente. Bernie van
Lierop (Samenwerking) pleitte voor
‘gelijke monniken, gelijke kap-

pen’. “We mogen geen uitzonderingen maken”, zei Van Lierop die als
voorbeeld een dug-out, kantine of
instructielokaal noemde. Dick Leijen
reageerde dat geen enkele gemeente
in Nederland een kantine als een
basisvoorziening ziet. “Maar daar gaat
u als gemeenteraad over.”
Elly van Dijck (PvdA) vond de uitgangspuntennotitie een goed begin.
“Want we zijn al heel lang op zoek
naar objectieve normen waarmee we
de verenigingen kunnen bedienen.
Maar er is nog een berg werk te verzetten.
Lees verder op pagina 03
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Bruno Lord in The Voice Senior
Venraynaar Bruno Lord (67) was vrijdagavond 30 augustus te zien bij
The Blind Auditions van het RTL-programma The Voice Senior, een talentenjacht voor 60-plussers. De vier juryleden draaiden binnen een mum van tijd
hun stoel om. Bruno zong het nummer I Put A Spell On You van Creedence
Clearwater Revival. “Het was een heus avontuur”, vertelt Bruno.
De opnames van The Voice Senior
zijn inmiddels geweest. Bruno weet de
afloop van het programma, maar kan
daar vanzelfsprekend niets over zeggen. “Nee, kijk maar gewoon lekker”,
zegt hij. Tijdens de The Blind Auditions
draaiden juryleden Marco Borsato,
Angela Groothuizen en Frans Bauer
meteen hun stoel om. Even later
volgde Ilse de Lange. Na The Blind
Auditions volgt een knock-out ronde.
Daarna volgt de finale en als laatste vinden op vrijdag 20 september
de live-optredens plaats waarbij het
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publiek kan stemmen. Van de acht personen die in de finale staan, gaan er
vier door naar het live-optreden.
Ondanks dat er maar één persoon kan winnen, stelt Bruno dat er
geen verliezers zijn. Van de duizend
mensen die zich opgaven, gingen
slechts dertig personen door naar
The Blind Auditions. “Dat zijn allemaal
winnaars.” Bruno koos voor Angela
Groothuizen als coach. “Ze is echt te
gek. Ik zing al mijn hele leven, maar
zij heeft me echt nog dingen geleerd.
Dat is wel bijzonder. Daarnaast heeft
ze me enorm geholpen en stond ze
altijd voor me klaar. De andere coaches, Frans Bauer, Ilse de Lange en
Marco Borsato, zijn supersympathiek,
maar passen minder goed bij mijn
muziekgenre.” Mensen begin plots te
blozen als ze Bruno in Venray tegenkomen. “Haha, dat is wel grappig. Ik
maak mijn postronde en mensen die
ik al vaak ben tegengekomen reageren plots anders nu ik op televisie ben

Bruno Lord met coach Ilse de Lange
geweest. Maar wel positief hoor, alleen
om nu te zeggen dat mijn leven volledig veranderd is, dat is wat overdreven.
Het is voorlopig even afwachten wat
het gaat brengen.”
Bruno is een zoon van een
Nederlandse moeder en een mili-

taire Engelse vader, maar hij werd in
Utrecht geboren. Vanwege het werk
van zijn vader woonde hij in zijn jeugd
in Liverpool, Singapore en zat hij een
periode op een kostschool in Duitsland.
Op zijn 18e vertrok hij naar Londen
waar zijn muziekcarrière gestalte

kreeg. Hij richtte daar de band Janes
op die onder hetzelfde platenlabel als
als Pink Floyd zat. Later toerde hij door
Duitsland met een Led Zeppelin Tribute
Band. Bruno stond eerder dit jaar,
14 maart, in HALLO met een interview
in de rubriek Geplukt.

Wensbussen lopen tegen regels aan
De drie wensbussen in de gemeente Venray willen samenwerken om efficiënter te werken en om meer passagiers te kunnen vervoeren. Rob Keijzer,
dorpsraadsecretaris van Ysselsteyn, meldde maandag 2 september in het dorpsradenoverleg dat regelgeving de samenwerking lastig maakt.
De gemeente Venray telt drie
wensbussen: Vredepeel-Merselo,
Wanssum-Blitterswijck-Geijsteren
en Ysselsteyn. Oirlo en Castenray
willen ook graag een wensbus laten
rijden die gesubsidieerd wordt door
provincie Limburg. Het probleem is
dat de busjes momenteel te weinig
ritten maken. “De provincie wil dat
we 3.000 mensen per jaar vervoe-

ren. Dat aantal halen we niet”, zei
Keijzer. Het doel van de werkgroep
vervoer van het dorpsradenoverleg
is de wensbussen beter in te zetten
en te verdelen over alle dertien dorpen. “Dit valt niet goed bij de provincie. Het heeft met allerlei regels te
maken”, vertelde Rob Keijzer. “Als de
wensbus van Merselo iemand naar
het station in Deurne brengt, dan

mag de bus niet een passagier uit
Ysselsteyn mee terugnemen. Die persoon moet met een lege bus vanuit Ysselsteyn worden opgehaald”,
zo schetste Keijzer het probleem.
“Dit is een echte domper. Het viel
ons koud op het dak.”
Penningmeester Jac Derikx van
het dorpsradenoverleg wil actie
ondernemen en hij heeft een gesprek

aangevraagd met wethouder Anne
Thielen. “Als werkgroep vervoer
willen we een gesprek met de
wethouder en de provincie erbij.
Voor wensbussen wordt het op deze
manier onmogelijk gemaakt.
Er zitten te veel haken en ogen aan.
Die belemmeringen moeten worden
weggenomen, anders houdt het op
voor de wensbus.”

Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

Allround onderhoudsmonteur
gezocht

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.

Versterk jij de
Nijsen/Granico
familie?

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

Meer weten?
www.nijsen-granico.nl/
werken-bij-ons/
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl
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‘Fietspaden rotondes
te krap’
“Er moet meer ruimte komen voor fietsers op de rotondes. De bochten zijn veel te krap. Vooral oudere mensen hebben er moeite mee. Er gebeuren ongelukken door”, zei Tom van den Hoek (Venray Lokaal) woensdag 29
augustus in de commissie Werken en Besturen.

Hoge verkeersintensiteit

Albionstraat krijgt
nieuwe inrichting
De inrichting van de Albionstraat in Leunen voldoet niet meer
omdat de weg te druk is geworden. Verkeerskundige Siemen
Halbersma meldde woensdag 29 augustus in de commissie Werken en
Besturen dat de weg daarom een andere inrichting krijgt.

Het smalle fietspad op de rotonde Noordsingel-Oostsingel in Venray
Verkeerskundige Siemen
Halbersma erkende het probleem.
“Ik fiets vaker over de rotonde op de
Noordsingel. Het fietspad is er inderdaad best wel krap.” Halbersma haalde
ook aan dat het fietsverkeer verandert
en sneller wordt. “E-bikes naderen vaak

met een rotvaart de rotonde. Dat is niet
echt handig. Maar er moet inderdaad
aandacht komen voor meer ruimte
voor fietsers op de rotondes”, zei hij.
Van den Hoek wees ook op de rotonde
op de Deurneseweg bij Intratuin. Die is
volgens hem gevaarlijk voor fietsers die

hier de provinciale weg willen oversteken. Siemen Halbersma meldde dat
deze rotonde buiten de bebouwde kom
ligt, waardoor automobilisten voorrang hebben. Op rotondes binnen de
bebouwde kom hebben juist fietsers
voorrang.

Vervolg voorpagina

Commissie wil tussenstap
bij accommodatiebeleid

De Albionstraat is nu nog een
wijkontsluitingsweg maar valt
straks als gebiedsontsluitingsweg in een zwaardere categorie.
Dit is een gemeentelijke hoofdweg met een ander wegprofiel en vrijliggende fietspaden.
“De reden is de hoge verkeersintensiteit”, zei Siemen Halbersma.
“De Albionstraat is buiten Venray
een van de drukste wegen die we
hebben. Er rijden dagelijks 8.000
tot 9.000 motorvoertuigen over.
De inrichting wordt vergelijkbaar
met die van de Stationsweg.”

Uitleggen aan
de burger
Guus Reintjes (CDA) wist dat de
Albionstraat voorheen een vrijliggend fietspad had. “Maar de
gemeente wilde destijds de fietsers op de rijbaan. Dat zou veiliger

zijn. Ik zat toen in de dorpsraad
en iedereen was tegen. Nu zijn de
inzichten weer veranderd en wordt
het besluit teruggedraaid. Hoe leggen we zoiets uit aan de burger”,
vroeg Reintjes zich af.

Met voorrang
aanpakken
Halbersma reageerde dat de
Albionstraat in 1993 door de provincie is overgedragen aan de
gemeente. “Toen zijn ook de uitgangspunten veranderd”, zei de
verkeerskundige. De aanpak van
de Albionstraat staat gepland voor
2025 of 2026. De dorpsraad van
Leunen wil juist dat de Albionstraat
met voorrang wordt aangepakt.
De drukke hoofdweg midden door
de dorpskern is onveilig, verkeert
in slechte staat en kampt met veel
achterstallig onderhoud.

Sporthal in de wijk Landweert in Venray
werd geopend in 1995
Ik wil een compleet beeld zien.”
Joep Gielens (Pro Venray) uitte zijn
twijfels. “Ik vraag me af of we voldoende kennis hebben om uitgangspunten vast te stellen. Laten we eerst
met de verenigingen in gesprek gaan.”
Dat was ook het idee van Bernie van
Lierop: “Zonder verwachtingen te
scheppen moeten we bij de verenigingen gaan inventariseren. En de uitkomst hiervan terugkoppelen.”

Theo Zegers vond dit juist niet de
goede volgorde. “Beter is eerst een
duidelijke richting aangeven en daarna
in gesprek gaan.”

Extra informatieavond
Dick Leijen meldde dat twee
gesprekrondes volgen met de ruim
honderd verenigingen. Tussen de twee
rondes in komt een extra informatieavond. “Dan kunnen we de eerste

schetsen alvast doornemen”, zei wethouder Anne Thielen die aanhaalde
dat er heel diverse afspraken lopen
met verenigingen en stichtingen.
“Probeer daar maar eens chocola van
te maken”, zei ze.
“De kunst is scherpte in het beleid
te krijgen met een gelijk speelveld
voor iedereen. Waarbij we toch rekening houden met ieders wensen en
mogelijkheden.”

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Inspreken vergaderingen

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun en hulp tijdens
de ziekte en na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Carien Leijsten - Meijers
Uw aanwezigheid en de vele lieve woorden en kaarten hebben
ons erg goed gedaan. De mooie herinneringen verzachten ons
verdriet. Ze is voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.
Wiel
Mariëlle en Roel, Mila, Jesse, Stijn
Inge en Frank, Lynn, Ize
Lottum, september 2019

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
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
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.
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.
Mooi apt. met front. zeezicht
in Los Cristianos/Tenerife met Sat. t.v.
€ 40,- p.dag bij 2 pers. € 50,bij 3-4 pers. Info 06 48 42 59 42.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Hortensia’s (heel veel srt.),
vlinderstruik, rhodo, azalea, viburnum
e.a. heesters (ook op stam), grassen,
bodembedekkers, buxusvervangers,
vaste planten. Info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08. Open
za. 9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
(naast 13 a) in Maasbree.
Uitgekeken op het gebruikelijke
stukje vlees/vis? Op zoek naar
een verantwoord lokaal gekweekt
alternatief? Wil je jezelf en je gasten
eens verrassen? Kies dan voor onze
escargots! De verse oogst 2019 is nu
beschikbaar: www.slaque.nl,
bel 06 38 22 14 55 voor bestellingen.
Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
Rijbewijskeuringen senioren wekelijks. B. Minken, arts, Venrayseweg 40,
Wanssum. Tel. 0478 53 17 48.

Sprekersplein vervangt
spreekrecht publiek
Burgers kunnen voortaan niet meer inspreken bij commissie- en raadsvergaderingen in het gemeentehuis.
Daarvoor in de plaats komt het sprekersplein dat op dinsdag 1 oktober voor het eerst wordt gehouden.
Het sprekersplein is een initiatief
van de raadswerkgroep burgercontacten. Die bekijkt hoe het contact tussen
inwoners en de politiek met nieuwe
werkvormen kan worden verbeterd.
Het nadeel van het spreekrecht voor
het publiek is dat de informatie pas
tijdens de raads- en commissievergaderingen wordt gedeeld. De fracties
hebben dan al hun standpunten ingenomen, waardoor de inbreng van de
inspreker het doel kan missen.
Door de invoering van het sprekersplein kunnen inwoners meer
invloed uitoefenen. Omdat ze op
een eerder moment in het politieke
proces aan bod komen. Ze krijgen
ook meer tijd en mogelijkheden hun

onderwerp onder de aandacht te
brengen.
De spreektijd wordt verdubbeld
van 5 naar 10 minuten en ook presentaties zijn mogelijk. Het sprekersplein
is laagdrempelig en er is een minder formele setting dan bij de raadsen commissievergaderingen. Na de
spreektijd volgt een ambtelijke reactie
van hooguit 20 minuten. Ieder onderwerp vergt ongeveer een halfuur en
op één avond kunnen drie items aan
bod komen. De burgemeester is de
voorzitter van het sprekersplein dat
openbaar is. Als er meer dan drie aanmeldingen zijn voor het sprekersplein,
dan bepaalt de griffie de keuze van
de drie onderwerpen. Dit gebeurt op

basis van urgentie en het belang voor
de politieke besluitvorming.
Het sprekersplein is niet nieuw.
De gemeente Roermond werkt er al
mee. De raadswerkgroep heeft na
een bezoek aan Roermond het voorstel gedaan het sprekersplein ook in
Venray in te voeren. De gemeenteraad stemde er in de vergadering van
dinsdag 27 juni mee in. Het sprekersplein geldt voor de duur van een jaar,
daarna vindt een evaluatie plaats.
Het wordt gehouden op dinsdag om
19.30 uur, in de week voorafgaand
aan de commissievergaderingen.
Inspreken kan ook gaan over onderwerpen die niet op de politieke
agenda staan.

Ontbijt op straat in Blitterswijck

‘Samen maken we de straat’
De Lyndenstraat en Langstraat in Blitterswijck is vernieuwd. Om daar bij stil te staan stond woensdag 4 september tussen 07.00 en 07.30 uur een ontbijt klaar. Dit was niet alleen voor bewoners, maar ook voor onder
andere stratenmakers en grondwerkers die de afgelopen periode hebben gewerkt aan de straat. Dit ging onder
het motto ‘samen maken we de straat’.

Hulp bij pc/laptop problemen,
upgrades of een (game) pc op
maat. Paul Dekkers - 06 83 01 10 81.
Zoekt u een tuinman of klusjesman,
dan belt u 06 22 97 87 00 Marc.

Geboren

Dex

28 augustus 2019
Zoon van
Rob & Linda Winnen-Thijssen
Trotse zus Liv
Irenestraat 31
5864 ED Meerlo

Vier personen

Brandweer gaat
flexibeler uitrukken
Brandweer Limburg-Noord kan vanaf maandag 2 september met
vier personen op een tankautospuit naar een incident, in plaats van
zes. Hiermee kan de brandweer flexibeler uitrukken omdat ze nu
sneller een wagen vol hebben.
In 2014 heeft Brandweer
Limburg-Noord het Snelle Interventie
Voertuig (SIV) geïntroduceerd. Het
SIV was de eerste stap in een meer
flexibele uitruk. Dit is een brandweervoertuig met twee brandweermannen. Zo’n wagen rukt
bijvoorbeeld uit naar zeer kleine incidenten zoals een prullenbakbrand.
Nu is ook bij een tankautospuit het te
flexibele doorontwikkeld. Uitrukken
met vier personen mag, maar hoeft

niet. Als de post zes personen paraat
heeft, kunnen zij allemaal uitrukken.

Investeringen
Begin juli hebben gemeenten
besloten om extra geld te investeren om de paraatheid te verbeteren. Deze extra middelen zijn nodig
bovenop maatregelen die de brandweer al in gang heeft gezet. Het uitrukken met een flexibele bezetting is
één van deze maatregelen.

In Blitterswijck wordt een
nieuw regenwaterriool aangelegd.
Daarvoor moesten de straten worden aangepast. Voor de wegwerkers
dagelijkse kost, maar voor de bewoners betekent dat enig ongemak.
“Maar we vinden het belangrijk

dat we dat in een goede verstandhouding samen met elkaar doen.
Uiteindelijk zijn we daar allemaal
mee gediend”, aldus de kraanmachinist. “Het voelt als een fijn schouderklopje. Daar boffen we mee”, zei een
van de wegwerkers.

Het idee voor het ontbijt ontstond onlangs bij het jaarlijkse
buurtfeest van buurtvereniging Het
Lange Lijntje. “Zo’n ontbijtje is hartstikke gezellig. En we krijgen er nog
een mooie straat voor terug”, aldus
een van de bewoners.

Kerngroep Blitterswijck

Oplossing leegstand Eckmanshof
Er lijkt een einde te komen aan de leegstand in de nieuwe woonwijk Eckmanshof in Blitterswijck. Riky Rutten
van kerngroep Blitterswijck zei in het dorpsradenoverleg van maandag 2 september dat de twee leegstaande
woningen eindelijk zijn verkocht. “Ze hebben jarenlang te koop gestaan.”
Nieuwbouwplan Eckmanshof
werd in 2014 opgeleverd met onder
meer twaalf huurappartementen
en zes patiowoningen van Wonen
Limburg. “Het plan is nooit afge-

bouwd”, zei Rieky Rutten. Naast de
twee onverkochte woningen liggen nog twee bouwkavels braak
waarop vier woningen gebouwd
kunnen worden.

Volgens Rutten is ook hiervoor
een oplossing in zicht. “Een projectontwikkelaar heeft interesse
om vier woningen te bouwen, voor
zowel senioren als gezinnen.”
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Venray 75 jaar bevrijd
6

Nico Min

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. Nico Min (83)
uit Geijsteren maakte als kind de oorlog mee. Hij vertelt onder meer over het leven in de kelder, de bevrijding, de evacuatie en het leven in de oorlog.

Nico, die toen de oorlog uitbrak 5 jaar oud was, stelt dat hij
tijdens grote delen van de oorlog
gewoon over straat kon. “Zolang
je de Duitsers niet al te veel in de
weg liep, ging dat wel. We gingen
ook vaak naar Boschhuizen om
kattenkwaad uit te halen. Aan het
einde van de oorlog werd de grote
mond van de Duitsers wel wat
minder. Alleen zag je toen wel dat
er steeds meer mensen werden
opgepakt om in Duitsland te gaan
werken. Alles dat een beetje kon
werken, moest naar Duitsland”,
zegt hij.
Nico’s vader was boswachter. Doordat een goed bosbeheer ook in het voordeel van de

Duitsers was, kon hij dit blijven doen
en behield hij zijn twee jachtgeweren. “Het was verboden, maar mijn
vader besloot vaak met een groepje
te gaan jagen. Dat zorgde ervoor dat
we meestal voldoende eten hadden.“
Nico woonde met de familie aan de
Wilhelminastraat in Venray. “Daar
hadden we een grote tuin met veel
groente en fruit”, vertelt hij.

Neef
Een bijzonder verhaal vertelt
Nico over een oudere neef. “Hij ging
verscholen in een Duitse trein richting Maastricht. Daar stal hij een fiets
en reed hij door naar Zuid-Frankrijk”,
vertelt Nico. Daar kreeg hij spijt en
sprak hij met een priester. Hij wilde

dat de fiets teruggebracht zou worden. “Maar de pastoor verraadde
hem en hij werd opgepakt en naar
een concentratiekamp gestuurd in
Zuid-Frankrijk. Toen het kamp bevrijd
werd, sloot hij zich aan bij de geallieerden. Op die manier kwam hij
terug richting Nederland”, zegt Nico.
Op het evacuatieterrein zag Nico zijn
neef weer voor het eerst terug.
“Tja bijzonder verhaal, maar zo is het
echt gebeurd.”

Kelder
Aan het einde van de oorlog moest
iedereen de kelder in. Zwaar geschut
ging regelmatig over het huis. Niet
alleen Nico’s gezin maar ook andere
families kwamen schuilen. “We zaten

Beter lopen
begint bij

daar met 36 personen, vijf families.
De kelder was volledig donker, maar
er stond een fiets met een heleboel
dynamo’s die de lampen moesten
laten branden. Het was ons werk als
kinderen om die draaiende te houden.
Om de beurt een half uur”, vertelt hij
alsof het de dag van gisteren was. Later
hoorde hij dat onder de garage een
regenkelder zat en dat zijn vader angst
had dat die geraakt zou worden.
“Dan hadden we leren zwemmen.”
Tijdens de oorlog ging Nico
naar de jongensschool waar nu de
Schouwburg staat. “Omdat er Duitse
troepen in gelegeerd werden, moesten we verhuizen naar Sint Servaas.
Dat was een kleinere locatie waardoor we maar halve dagen school
hadden.” Maar Nico hielp ook mee
in het gezin, want er was met een
heleboel kinderen genoeg te doen.
Zo liep hij aan het einde van de oorlog iedere dag om 06.00 uur naar de
Meulenhofweg in Leunen om melk
te halen. “Ik liep dan door paadjes,
maar ik moest altijd controleren of
er niemand was. Mijn vader leerde
me om te gaan liggen en van daaruit omhoog te kijken”, vertelt Nico.
Als kind kreeg hij veel mee, onder
andere over de NSB’er. “Ik hoorde
thuis natuurlijk van alles, dus we
wisten precies wie het waren. Als
kinderen zetten we die NSB-kinderen
gewoon aan de kant. Zeker na de
oorlog is dat voor hen geen pretje
geweest.”
Eind 1944 werd Venray bevrijd.
“Ik weet het nog goed. We zaten in
de kelder. Ineens kwamen er soldaten binnen, maar die hadden een
andere helm op. Dat had ik nog nooit
gezien. We moesten allemaal met
de handen omhoog, ook de kinderen. De Engelsen waren bang dat
de Duitsers zich tussen de mensen
zouden verstoppen. Toen we hoorden dat het goed was, voelde ik me
echt bevrijd.” Net nadat de Engelse
kapitein zijn goedkeuring gaf, werd
hij weggeroepen. “De Duitsers scho-

ten vanaf Sint Servaas waarbij
granaten in onze tuin terecht
kwamen. Daarbij hebben zes
Engelse soldaten in onze tuin het
leven gelaten.Dat gebeurde dus
precies op het moment dat wij
bevrijd werden.” Het illustreert
des te meer hoe dicht oorlog en
vrijheid bij elkaar lagen op dat
moment. Een van dingen die hij
zich nog het beste herinnert van
de oorlog is een bezoekje aan
de kapper net na de oorlog. “Ik
kreeg een hoederand op. Alles
wat onder de rand zat, ging er af
en alles wat er boven zat, bleef
staan. Dat maakte wel indruk”,
lacht hij. 10 augustus 1944 werden ze geëvacueerd naar een
boerderij tussen Sint Anthonis en
Elzendorp. Op de weg daarnaar
toe, kwamen ze door Overloon.
“Ik zie het nog zo voor me, alles
was kapot geschoten. Er was niks
meer van over”, vertelt hij. Nico
deed later op het evacuatieadres
een ontdekking. Op een dag liep
hij de boer achterna, en kwam
hij er achter dat het overgebleven voedsel naar varkens ging die
illegaal onder de grond werden
gehouden. “Dat was natuurlijk
illegaal, zij verdienden daar vel
geld mee. Maar toen dat bekend
werd, werden de regels snel aangepast waardoor wij meer te eten
kregen.”
Veel praat hij niet over de
oorlog. “Achteraf denk ik dat ik
wel heel erg geluk heb gehad. Als
klein kind was het een interessante periode, maar dat komt ook
omdat je dan geen angst hebt”,
vertelt Nico. “Af en toe dan vraagt
mijn kleinzoon ernaar en hebben
we het er even over. Ieder jaar
kijk ik de film Band of Brothers.
Waarom ik dat doe, kan ik niet
zo goed uitleggen. Maar het is
belangrijk dat de verhalen verteld blijven worden en dat het niet
vergeten wordt.”

Scootmobiel Service Nederland
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Speerpunt

Paul Kronenberg

Ontwikkelingswerker
ontvangt cheque
Paul Kronenberg was zondag 1 september te gast in het Auditorium
van het Venrays Museum. Kronenberg, ontwikkelingswerker in India en
eerder in onder andere Nepal, ontving van Winkel van Sinkel een
schenking. Hij ontving deze na afloop van een presentatie over zijn
werkzaamheden in de ontwikkelingslanden.

VVD: meer actie bij
Venray Vergroent
Het procesplan Venray Vergroent beschrijft hoe gemeente Venray omgaat met de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. CDA, PvdA en VVD toonden zich woensdag 28 augustus in de commissie Werken
en Besturen kritisch over de voortgang.
De coalitie van CDA, D66 en Venray
Lokaal heeft duurzaamheid tot het
belangrijkste speerpunt benoemd voor
de komende jaren. Henk Bisschops
(PvdA) waarschuwde dat de doelen voor 2030 of 2035 nu nog ver
weg lijken. “Maar schijnt bedriegt.
We lopen al behoorlijk achter en we
moeten oppassen dat we straks niet
te laat zijn. Er is nog veel werk te
doen”, zei Bisschops die meer wilde
weten over de concrete deelprojecten. Beleidsmedewerker Mat van den
Beuken meldde dat de deelplannen
nog niet klaar zijn. “Het is complex en
veel dingen zijn nog niet duidelijk.”

‘Intern gericht’
Bas Künen (VVD) vond het plan
Venray Vergroent ‘heel erg intern

Kronenberg, geboren en getogen in Venray, was tijdens het
koffie-uurtje na afloop van de
Hoogmis aanwezig. Hij werd daar
welkom geheten door zijn oude
schoolkameraad en tevens lid van
het Kerkbestuur, Jan van Goch.
Kronenberg vertelde over het werk
en activiteiten die hij en zijn partner Sabriye Tenberken in Nepal en
India hebben gedaan. In het bijzonder over het non-profitinstituut
dat personen opleidt die te maken
hebben gehad met ongunstige soci-

ale omstandigheden, waaronder
lichamelijke handicaps, armoede,
oorlogsstrijd. Daarnaast sprak hij
over zijn motieven en drijfveren
waarom hij het werk doet. Het
werk dat Kronenberg en zijn partner doen wordt mogelijk gemaakt
door schenkingen die ze krijgen.
Harry Schraven, voorzitter van de
Winkel van Sinkel Venray, gaf hem
samen met enkele vrijwilligers een
cheque van 1.000 euro. Voor meer
informatie over het werk van
Kronenberg kijk op www.kanthari.nl

gericht’. “Het speelt zich af binnen
de muren van het gemeentehuis. We
moeten het omzetten in actie, meer
naar buiten toe gericht.” Künen haalde
het beoogde zonnepark in Smakt als
voorbeeld aan.

Wisseling
“Dat is niet echt handig aangepakt”, zei de VVD’er die opmerkte
dat de Energiestrategie 2030 al in
2013 is vastgesteld. “We zitten op
een kwart van de doorlooptijd. Het
doel is 37 procent energiebesparing.
Waar staan we nu”, wilde hij weten.
Dezelfde vraag stelde de VVD over
het collegeprogramma. “Het college is al zeventien maanden onderweg.” Martijn Direks (CDA) zei dat in
het collegeprogramma ruim vier ton

is vrijgemaakt. “Venray Vergroent
moet meer zijn dan alleen vergaderen. Meer budget zullen we kritisch
beoordelen.” Henk Bisschops vroeg
zich af de wethouderswisseling
voor vertraging heeft gezorgd. Carla
Brugman (Venray Lokaal) vertrok
eind juni naar de provincie. Opvolger
Cor Vervoort treedt op donderdag
12 september aan en hij neemt de
duurzaamheidportefeuille over.
Volgens wethouder Martijn van der
Putten heeft het tijdelijk ontbreken
van ‘een kapitein op het schip’ geen
rol gespeeld. Hij meldde dat duurzaamheid als een majeur project
wordt behandeld, waardoor raadsen commissieleden periodiek op
de hoogte worden gehouden met
voortgangsrapportages.

Veel wegen niet geschikt voor fietsers

Lagere snelheid op
wegen tussen dorpen
Op de verbindingswegen tussen de dorpen in de gemeente Venray gaat een maximumsnelheid gelden van
60 kilometer per uur. De dorpsverbindingsweg is een nieuwe wegcategorie, meldde verkeerskundige Siemen
Halbersma woensdag 29 augustus in de commissie Werken en Besturen.

In Nederland is de transitie naar 100% groene energie in
volle gang. In het hele land worden initiatieven genomen
om op een duurzame manier in onze energiebehoefte te
voorzien.
Momenteel onderzoekt Tomorrow Energy, ontwikkelaar
van zonneparken, wat de mogelijkheden zijn voor het
realiseren van een zonnepark aan de Spurkt in Venray.
Het project heeft als werknaam Zonnepark Smakt.
Om u persoonlijk over de plannen te informeren en
vragen te beantwoorden organiseren wij een

INLOOPBIJEENKOMST
Datum en tijd: 12 september tussen 16.00 en 20.00 uur
Locatie: Hotel Asteria Maasheseweg 80A 5804 AD
VENRAY
U kunt op elk moment tussen 16.00 en 20.00 uur
binnenlopen om met ons projectteam van gedachten te
wisselen. Bij binnenkomst ontvangt u van ons een
reactieformulier zodat u uw mening ook schriftelijk met
ons kunt delen.
Mocht u voorafgaand aan de bijeenkomst vragen hebben
dan kunt u contact met ons opnemen via
telefoonnummer 040-7820171 of via de mail:
r.vanvelthoven@tomorrowenergy.nl
We zijn benieuwd naar uw reactie en ideeën, zowel over
zonne-energie in het algemeen als over Zonnepark Smakt
zelf. U bent van harte welkom.

Op enkele wegen is de maximumsnelheid al verlaagd naar 60 kilometer.
“Maar op een aantal straten mag nog
80 kilometer per uur worden gereden.
Ook op deze wegen gaan we de snelheid terugbrengen naar 60 kilometer per
uur. Het zijn vaak straten waar bomen
dicht op de weg staan en waar dodelijke
ongelukken zijn gebeurd”, zei Siemen
Halbersma. Hij noemde de Horsterweg
(Leunen-Castenray), Overloonseweg
(Venray-Overloon), Oirloseweg (OirloOostrum), Maasheseweg (Venray-

Maashees), Blitterswijckseweg
(Blitterswijck-Wanssum) en Helling
(Wanssum-Meerlo).

Iedereen zijn
eigen route
Halbersma zei dat de gemeente
het fietsen wil bevorderen maar dat
veel wegen in het buitengebied niet
zo geschikt zijn voor fietsers. Zoals de
Heidseweg in Heide. “Al het verkeer
uit de dorpen komt over die weg, ook

van bedrijven. Een oplossing is fietspaden aanleggen of de weg verkeersluw
maken.” Daarbij kan worden gekozen voor een splitsing tussen fietsers
en autoverkeer. Siemen Halbersma
noemde de Groeneweg, tussen
Heide en Ysselsteyn, als voorbeeld.
“Fietsers kunnen over de Groeneweg
terwijl auto’s van de Ysselsteynseweg
gebruik maken. Zo heeft iedereen zijn
eigen route. Dat is veiliger dan al het
verkeer samenvoegen op een stuk
asfalt van 6 meter breed.”
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Voorzitter Jan
Nelissen stopt bij
dorpsraden
Jan Nelissen (59) stopt in het voorjaar van 2020 als dorpsraadvoorzitter van Oirlo. Ook legt hij rond de jaarwisseling de voorzittershamer
neer van het dorpsradenoverleg. De bijeenkomst van maandag 2 september werd al voorgezeten door interim-voorzitter Leon Janssen.

Burgemeester sluit achtste
drugspand dit jaar
Burgemeester Hans Gilissen van Venray heeft in augustus een woning voor drie maanden gesloten omdat
er drugs werden verhandeld en/of geproduceerd. Het ging om een woning in het buitengebied waar een
hennepkwekerij was aangetroffen. Het was het achtste pand dat op slot ging in 2019.
De politie is de hennepkwekerij op
het spoor gekomen naar aanleiding
van een melding bij Meld Misdaad
Anoniem. Meld Misdaad Anoniem is
een onafhankelijke instantie die meldingen doorstuurt naar onder andere
politie en de FIOD. De anonimiteit
van de melder staat daarbij voorop.
Venray is in juli van dit jaar de eerste
gemeente in Noord-Limburg die een
samenwerkingsovereenkomst heeft
gesloten met Meld Misdaad Anoniem.
Hiermee heeft gemeente Venray
toegang tot de anonieme meldingen
die bij M. binnenkomen. De Venrayse
burgemeester ziet Meld Misdaad
Anoniem als een waardevolle aanvulling op de middelen die de overheid
heeft om criminaliteit te bestrijden.

“Burgers zijn de oren en ogen van de
politie”, aldus de burgemeester.
Behalve de acht sluitingen,
kreeg één eigenaar van een pand
een waarschuwing. Bij de sluitingen
in 2019 ging het in zeven gevallen
om softdrugs, één keer om harddrugs. Vijf panden gingen voor drie
maanden op slot, in drie gevallen
was de sluiting een half jaar. Vier
van de gesloten panden lagen in
een kerkdorp, drie in de kern Venray.
Het ging om woningen, een schuur,
een loods en een bedrijfs/winkelpand. In 2018 sloot burgemeester
Gilissen drie panden, in 2017 ging
het om elf panden.
De burgemeester kan panden sluiten in het kader van de Wet

Damocles. Het sluiten van een woning
kan betekenen dat de bewoner zijn
huis kwijtraakt. In dat geval mag de
woningstichting namelijk de huur
opzeggen. Mogelijk komt de bewoner de eerste jaren zelfs niet meer in
aanmerking voor een huurwoning.
Bovendien kan de bewoner vervolgd
worden vanwege criminele activiteiten,
kan de Belastingdienst extra aanslagen
opleggen en kan een eventuele uitkering worden ingetrokken. Wanneer
u iets verdachts ziet, kan dat gemeld
worden bij de politie (0900-8844) of
als u anoniem wilt blijven bij Meld
Misdaad Anoniem (088-7000).
Voor meer informatie over de risico’s van illegale drugspraktijken kijk
op www.watstaaterophetspel.nl.

Vliegbasis De Peel
“Volgend jaar word ik zestig.
Ik merk dat de combinatie van beide
functies heel veel tijd vergt. Het is
een drukke agenda. Vrijwel iedere
avond is er wel een vergadering of
een andere bijeenkomst. En ook in
het weekeinde ben ik vaak bezig”,
zegt de Oirlonaar die werkzaam is als
verkoopadviseur bij Vitelia Voeders.
“Ik merkte dat de energie afneemt in
de avonduren. Ik wil meer vrije tijd
krijgen en meer tijd vrijmaken voor
mijn gezin. Mijn vaderrol wil ik ook
vervullen, al gaan de kinderen bijna
het huis uit.”

Opvolging
Nelissen vindt het een goed
moment om te stoppen. Begin
volgend jaar zijn er dorpsraadverkiezingen in Oirlo. “Met de opvolging zit het wel goed. We hebben
in Oirlo enkele actieve jonge mensen die flink aan de weg timmeren.
Zij kunnen het stokje overnemen.”
Ook stopt Jan Nelissen als bestuurslid van OOC, de ondernemersvereniging van Oirlo en Castenray die hij

zelf oprichtte. “Het is druk geweest
de laatste jaren. De kar trekken wil
ik niet meer. Het kan zijn dat ik nog
bij de dorpsraad betrokken blijf als
lid van een commissie.” Hij kijkt
met plezier en voldoening terug.
“Het werk binnen de dorpsraad heb
ik altijd heel leuk gevonden. Het
heeft veel fijne contacten opgeleverd. Maar in een publieke functie
krijg je ook te maken met kritiek.
Dat weet je van tevoren want je
doet niet alles goed.”
Jan Nelissen was zeven jaar
voorzitter van carnavalsvereniging
De Spurriemök in Oirlo waarvoor hij
ook prins en vorst was. Ook bij sportvereniging SVOC’01 was hij lange tijd
actief als vrijwilliger en ook twaalf
jaar als bestuurslid, onder meer als
jeugdvoorzitter. In 2006 kwam hij
in de dorpsraad. Hij werd vertegenwoordiger van Oirlo in het dorpsradenoverleg. Begin 2018 volgde hij
Theo Zegers op als interim-voorzitter.
Twee jaar eerder werd hij dorpsraadvoorzitter van Oirlo als opvolger van
Erik Vullings.

Ysselsteyn krijgt
dorpsondersteuner

Dorpen kiezen lid overleggroep
De dorpsraden besluiten begin oktober wie de dorpen rond vliegbasis De Peel in Vredepeel gaat vertegenwoordigen in de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Merselo heeft al een kandidaat op het oog
maar ook andere dorpen kunnen nog iemand voordragen, zo bleek in het dorpsradenoverleg van maandag 2
september in De Gelderkoel in Heide.
Dorpsraadvoorzitter John van
Dijck van Merselo meldde dat hij een
geschikte kandidaat heeft gevonden.
“Het is iemand uit Merselo die van
alle zaken op de hoogte is. Ik ga niet
zeggen dat hij het moet worden,
misschien is er ook een andere
kandidaat”, zei Van Dijck. Interimvoorzitter Leon Janssen van het
dorpsradenoverleg stelde voor in de
volgende vergadering van maandag

7 oktober mogelijke kandidaten uit te
nodigen. “Dan kan iedereen zich even
voorstellen.”
In de COVM, het officiële
overlegorgaan van het ministerie
van Defensie, hebben acht
gemeenten zitting. Venray mag
twee leden, wethouder Martijn van
der Putten en iemand namens de
inwoners, afvaardigen. De nieuwe
burgemeester van Venray, die per

1 januari 2020 in dienst treedt, zal
Van der Putten straks vervangen.
Ook van de andere gemeenten
heeft de burgemeester zitting in
het overlegorgaan dat op woensdag
16 oktober voor de eerste keer bij
elkaar komt. Staatssecretaris Barbara
Visser (VVD) van Defensie zal bij de
eerste bijeenkomst aanwezig zijn
evenals een gedeputeerde van de
provincie Limburg.

Nieuwe voorzitter
kerngroep Blitterswijck
Mark Roosengarten is de nieuwe voorzitter van kerngroep Blitterswijck. Hij is de opvolger van Roger Verberkt
die onlangs zijn functie neerlegde.
Roosengarten is voorlopig
interim-voorzitter en hij was al
penningmeester van de kerngroep
die begin 2018 werd opgericht.
“Mijn eerste prioriteit is nieuwe
leden te werven voor de kerngroep”,
zei hij maandag 2 september

in het dorpsradenoverleg. Mark
Roosengarten is al heel lang actief in
het Blitterswijckse verenigingsleven.
Hiervoor ontving hij in februari 2019
de onderscheiding Roek van Verdienste
van carnavalsvereniging De Ruuk.
De dorpsraad van Blitterswijck

stapte medio 2016 op vanwege de
perikelen rond de komst van het
asielzoekerscentrum op recreatiepark
Het Roekenbosch. De kerngroep
is na een impasse van bijna twee
jaar ontstaan als doorstart van de
dorpsraad.

Ysselsteyn krijgt als eerste dorp in de gemeente Venray een dorpsondersteuner. De dorpsraad heeft de financiering rond voor de
komende drie jaar. Dat meldde dorpsraadsecretaris Rob Keijzer maandag 2 september in het dorpsradenoverleg.
De dorpsondersteuner is een
betaalde functie voor 12 uur per
week. “Het wordt iemand uit
Ysselsteyn die het dorp goed kent.
Zijn taak is in het algemeen het
bevorderen van de sociale cohesie”,
zei Keijzer. In veel andere gemeenten, zoals Gennep, Horst aan de Maas
en Peel en Maas, zijn al dorpsondersteuners actief om hulp te bieden
aan inwoners bij vragen over zorg,
welzijn en leefbaarheid. Daarbij
kan de ondersteuner als bemiddelaar optreden en contact leggen met

de gemeente, een zorginstelling
of organisaties zoals de KBO of de
Zonnebloem.
Het is een initiatief van de
werkgroep Maatschappelijke
Ondersteuning Ysselsteyn. De werkgroep signaleert een verborgen
zorgvraag bij inwoners, terwijl er
vrijwilligers zijn die hulp willen bieden. De dorpsondersteuner kan de
koppeling tussen vraag en aanbod
maken. Keijzer zei dat de dorpsondersteuner in dienst komt van de
nog op te richten dorpscoöperatie.

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een
enthousiaste en betrokken:

ALLROUND (FIELD) ENGINEER
Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga voor meer informatie naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?
Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem telefonisch
contact op met Johan van Rens, 077-230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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GEPLUKT Toon Poels

Hij is het enige nog levende lid dat betrokken was bij de oprichting van SV Merselo in 1959. Zondag 1 september werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. Naar eigen zeggen was
hij geen goede voetballer, waardoor hij al snel koos voor een carrière als scheidsrechter. Jarenlang was hij eigenaar van Intratuin Venray. Deze week wordt Toon Poels (82) uit Venray geplukt.
In het bijzijn van de familie werd
Toon zondag 1 september benoemd
tot erelid van SV Merselo. “Dat was
toch wel een verrassing, maar wel erg
leuk. Als je dit soort dingen op mijn
leeftijd nog mag meemaken, mag je
absoluut niet klagen. In mijn speech
heb ik gezegd dat SV Merselo trots

mag zijn waar het nu staat”, aldus
Toon.
Het voetbal zit in de genen.
Toon komt uit een gezin met elf kinderen, hij heeft vijf broers en vijf zussen.
Toon is de oudste. “Mijn broers konden
veel beter voetballen. Ik kon er niet
zoveel van. Ik heb nog in het tweede

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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van Merselo gespeeld, maar dat mag
geen naam hebben”, zegt hij. Het verhaal over de oprichting van SV Merselo
weet hij zich nog goed te herinneren.
Toon was destijds 18 jaar en groot fan
van VVV-Venlo. “We gingen op zondag
met het busje van winkelier Harry van
Dijck uit Merselo naar Venlo. Omdat
SV Merselona ter ziele was gegaan en
we allemaal graag in ons eigen dorp
wilden voetballen, hebben we een
vereniging opgericht. Fantastische tijd
was dat. Dat raad ik overigens ook
iedereen aan, geniet van de tijd dat
je jong bent.” In 1963 verhuisde hij
met zijn vrouw Mia naar Venray, maar
SV Merselo is altijd zijn club gebleven.
“Die club zit in mijn hart”, aldus Toon
die onder meer secretaris en jeugdleider was bij de vereniging.
Een carrière als voetballer op het
veld was niet voor hem weggelegd.
Daarom besloot hij als leidsman in het
veld te gaan staan. Dat beviel hem
beter. “Ja, fantastisch. Dat is geweldig om met die jongens op het veld te
staan. Het gaat erom dat je de spelmomenten goed aanvoelt.” Toon vertelt dat er in de tijd dat hij floot geen
rode kaarten gehanteerd werden.
“Maar die had ik ook niet nodig. Ik
ben ruim veertig jaar scheidsrechter
geweest en heb er niet meer dan tien
mensen uitgestuurd”, vertelt de in
Merselo geboren Toon die nog altijd lid
is van de scheidsrechtersvereniging.
“Ik heb een prachtige carrière gehad
als scheidsrechter. Daarvoor ben ik
heel dankbaar.”
Terwijl hij door de oude foto’s en

krantenartikelen bladert, haalt hij herinnering op aan zijn scheidsrechterstijd.
Zijn eerste wedstrijd was Melderslo 3
tegen Meterik 3 in de onderafdeling van
het amateurvoetbal. Later floot hij in de
hoofdklasse. “Kijk, hier fluit ik RKONS
tegen Sittard”, zegt hij terwijl hij naar
een foto wijst waar de jonge Toon over
het veld rent. “Daar stonden zo’n 3.500
mensen. Schitterende tijd”, zegt hij.
Wat is dan volgens Toon de kunst van
het scheidsrechter zijn? “Tja, ik denk dat
je goed overzicht en ‘feeling’ met het
spel dient te hebben. Daarnaast moet je
goed kunnen omgaan met de jongens
op het veld. Maar dat was niet zo’n probleem, want volgens mijn vrouw kan ik
goed ‘buurte’”, lacht hij. Scheidsrechter
zijn kostte veel tijd. Hij deed dat allemaal naast het bedrijf. Hij maakte
daarom met zijn vrouw een afspraak.
“Ik ‘moest’ naar huis als de wedstrijd
klaar was. Dan konden we daarna nog
samen met de kinderen iets leuks gaan
doen.”

Kleinzonen
Dat het fanatisme nog altijd diep
zit, blijkt wel wanneer hij spreekt
over een van zijn vier kleinzonen Stan
(18) die bij VVV-Venlo speelt. “Hij is
aanvoerder van het tweede team en
beschikt over een fantastische mentaliteit. Ik volg hem precies en spreek
vaak met hem over het voetbal.” Even
later komt Toon een foto tegen waarop
hij met ex-profvoetballer Dirk Marcellis
uit Horst op staat. “Daar lijkt hij op, hij
heeft ook zo’n mentaliteit. Kleinzonen
Tom en Guus voetballen bij SV Venray,

en doen het ook fantastisch”, vertelt
hij. De jongste kleinzoon Sjors heeft
één seizoen mee gedaan, maar heeft
nu andere interesses.

Tuincentrum
Na elf jaar op de veiling gewerkt
te hebben nam hij in 1976 de boerderij van zijn schoonouders over. “En kijk
maar eens wat het nu geworden is”,
zegt hij trots. Zijn beide dochters en
een van de schoonzonen hebben de
leiding binnen het bedrijf. “Die doen
het hartstikke goed”, stelt hij. Destijds
was het bedrijf bekend onder de naam
Poels Bloemengroothandel en tuincentrum Thuylshof. In een krantenartikel uit 1990 werd het omschreven als
‘Intratuin: Het groene warenhuis van
Venray’. Toon trad toe tot de Intratuin
Formule en het bedrijf groeide uit tot
een compleet Tuincentrum, waar de
familiare sfeer behouden bleef.

Fitnesskelder
Om fit te blijven begint hij iedere
dag met een half uur gymnastiek.
“Ik doe allerlei oefeningen waarvan ik denk dat het goed is voor mijn
lichaam. Verder hebben we thuis een
kelder met sportapparaten en ga ik
één keer in de week naar de fitness.
‘s Middags ga ik vaak wandelen”,
aldus Toon. Aan het einde van het
gesprek laat hij in de kelder de trofeeën zien die hij als scheidsrechter
verzameld heeft. Het is tevens de plek
waar hij begon met de verkoop van
bloemen en planten. Nu dient het als
fitnessruimte. “Een symbolische plek.”
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Heel Holland lacht om Venrays lachgas
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Lachgas is op last van de rechter in 2016 van de geneesmiddelenlijst gehaald zodat het gebruik van lachgas sindsdien onder de warenwet valt en
legaal mag worden gebruikt. In de praktijk blijkt dat het gebruik sindsdien enorm is toegenomen. Het kan overal gekocht worden voor het gebruik van
slagroomspuiten.
Maar de jongeren kopen die patronen niet als ze in hun vrije tijd een
taart willen bakken. Er blijken, vooral landelijk, veel meldingen te zijn van
gezondheidsklachten door lachgasgebruik.
In de lachgaswinkel Valse Lucht in Venray worden geen patronen
verkocht, maar men kan een ballon met lachgas laten vullen die in de winkel
gebruikt kan worden. Omdat de opening van die lachgaswinkel in Venray
zelfs landelijke bekendheid genoot, zijn er nogal wat reacties in de media
verschenen. Daarbij werd vooral gewezen op de gevaren voor de gezondheid
bij het overmatig gebruik van lachgas.

De Stichting Burgers van Venray is nieuwsgierig naar het standpunt
van de inwoners van Venray hierover en heeft informatie van een
aantal organisaties op deze website geplaatst als begeleiding van haar
maandelijkse peiling van meningen. De stelling luidt: Heel Holland lacht om
Venrays lachgas.
Gedurende de maand september kunnen de burgers van Venray op de
website www.burgersvanvenray.nl aangeven het eens of oneens te zijn met
deze stelling. Vanzelfsprekend kan iedereen naast het stemmen ook zijn of
haar mening over de verkoop van lachgas op deze site plaatsen.

Bespreking stelling Burgers van Venray augustus

Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap
worden gewekt
Inwoners van Venray hebben tijdens de maand augustus hun mening kunnen geven op de stelling van de Burgers van Venray. De stelling luidde:
Vliegbasis De Peel mag niet uit haar slaap worden gewekt. Het resultaat van de peiling is dat 58 procent voor is en 42 procent tegen. 830 mensen
bezochten de website en bijna 200 mensen brachten hun stem uit.
Het ministerie van Defensie gaat onderzoeken of de vliegbasis weer
in gebruik kan worden genomen. De start- en landingsbanen moeten
dan worden vernieuwd om daarna de geplande vluchten van zowel de
huidige starfighters (F16) als de Jointstrikefighters (F35) te kunnen laten
plaatsvinden. Uit de ‘eens’ reacties blijkt dat met name onderwerpen als
geluidoverlast en luchtvervuiling vrijwel steevast worden genoemd. Ook is
er vrees voor de leef- en woonomgeving.
Stan vindt dat de oefeningen welke regelmatig worden gehouden met
twee vliegtuigen al een oorverdovende herrie produceren. Hij houdt zijn
hart vast als dit straks met enige regelmaat gaat plaatsvinden met twaalf
of in het ergste geval achttien vliegtuigen. Veerle is het eens, voornamelijk
uit angst voor de gevolgen en consequenties voor het wonen. Venray is
een rustig dorp waar je rustig kunt wonen. Als de vliegbasis weer open
gaat en er veel geoefend wordt, heeft dat gevolgen en consequenties
voor de rust en met name de geluidsoverlast. Ook ontstaat er meer
luchtverontreiniging wat invloed heeft op de ‘schone’ lucht en ademhaling.
Wim heeft zich in de materie verdiept en stelt dat de JSF een modern
vliegtuig is, dat meer geluid produceert dan de F16. Ongeveer 130 decibel

maar ook een zwaarder geluid dan de F16. Dit geluid dringt de huizen
binnen als een enorme bas.
Bij de ‘oneens’ stemmers worden aspecten als werkgelegenheid,
(inter)nationale veiligheid en de noodzaak om te oefenen als reden voor
hun stem genoemd. Erik is het oneens en vindt dat omwille van onze
en uw veiligheid er luchtmachtbases moeten blijven. Dat men eerder
andere bases opgeruimd heeft, doet volgens hem niet zo veel ter zake.
Venray ligt er. Er zal wel een en ander moeten gebeuren om de baan weer
operationeel te krijgen. Voor de rest is alles redelijk compleet. Striepke
vindt dat men daar moet kunnen blijven oefenen en/of controleren of
alles in orde is. Nu wordt er direct geroepen over luchtvervuiling en herrie.
Mocht er in Nederland iets misgaan, dan is men blij dat men vanaf deze
vliegbasis de strijd kan aangaan, om ons veilig te stellen. Wellicht is het
mogelijk, om zoveel mogelijk rekening te houden met de omwonenden.
Inmiddels zijn er vanuit diverse organisaties zogenaamde zienswijzen
naar het ministerie van defensie gestuurd. Het is afwachten op welke wijze
deze zienswijzen op hun merites zullen worden beoordeeld en of dat zal
leiden tot het afblazen van de plannen.

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

College B&W en democratie
Twee artikelen aangaande een (on)democratische houding van het
College van B&W van gemeente Venray in HALLO Venray van donderdag
29 augustus vielen mij op.
Als eerste viel mij het artikel
met de titel ‘De Raad buitenspel bij
gevoelige onderwerpen’ op. Het college wil de regel afschaffen dat de
raad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven bij gevoelige
onderwerpen. De regel zou tot onnodige vertragingen leiden. Met het
afschaffen van deze regel wordt de
raad buitenspel gezet. Immers, het
college neemt dan een besluit buiten de raad om. Vreemd. Immers,
de raad besluit en het college voert

uit binnen door de raad aangegeven kaders. En niet andersom! Als we
afwijken van dit wettelijke besluitrecht
begeven we ons op een afglijdende
schaal van democratie naar dictatuur.
En wie zou dan wel mogen bepalen
wat een gevoelig onderwerp is? Hoe
vaak komt een gevoelig onderwerp
voor? Als ergens haast bij is, regel dan
een extra raadsoverleg. Ten tweede
viel het artikel ‘De Raad betrekken
bij de zienswijze van heropening
Vliegveld De Peel’ op. Het is onduide-

lijk hoe gemeente Venray zich opstelt
in het proces van heropening vliegveld
De Peel. Ondanks dat ambtenaren al
met de voorbereiding van een zienswijze bezig zijn, besluit het College
van B&W pas begin september of men
wel of geen zienswijze indient bij het
Ministerie van Defensie.
Vervolgens op dinsdag 27 augustus meldt de wethouder dat de daad
ook een stem krijgt over de inhoud
van de zienswijze. Waarom pas ‘vijf
voor twaalf’ de raad erbij betrekken?
Sinds 26 juni weten we al dat er een
zienswijze kan worden ingediend.
De burger verwacht dat de Gemeente
Venray wel een zienswijze indient.

En wel een zienswijze die het belang
van de samenleving centraal stelt
en kan rekenen op draagvlak van de
samenleving. Waarom niet van meet
af aan de raad bij het proces en zienswijze betrekken? Vakantie en frequentie van raadsvergaderingen kan
bij een dergelijk belangrijk topic niet
als excuus worden gebruikt om maar
even niets te doen of op een onmogelijk tijdstip de raad erbij te betrekken. Ook zou je verwachten dat de
Gemeente Venray haar burgers vooraf
informeert wat zij als zienswijze gaat
indienen. Raadsleden, laat uw recht
niet afnemen.
Jan Hartman, Ysselsteyn

Beroemde
baarden
Onze koning draagt
sinds kort een baard! Nou,
het misstaat hem niet als ik
eerlijk ben. Sterker nog, hij
knapt er wel van op! Echter,
geheel risicoloos is het
dragen van een dergelijke
haardracht niet.
In de literatuur
benoemde Roald Dahl, in zijn
boek ‘de griezels’, al de
nodige risico’s: “Etensresten
blijven gemakkelijk hangen
in baarden”, zodat je al gauw
van een lopend buffet, of in
het geval van de koning, een
lopend staatsbanket kan
spreken. Zo ook waarschuwde Drs. P. onze baarddragers voor de
“Zuid-Chinese baardmijt”,
in één van zijn gevreesde
liederen: “Het is bepaald
geen voorrecht om een
baardmijt te ontmoeten.
Ze wassen nooit hun handen
en ze vegen nooit hun voeten. En praten met een volle
mond. Ze leven steeds in
onmin met hun vele bloedverwanten. Ze plegen ook
zich onder zacht geritsel
voort te planten. En kijken
daarbij loerend rond.” Weest
dus allen op uw hoede!
Nu we het toch over
beroemde baarden hebben.
Bruno Lord, wie kent hem
niet? Deze Venraynaar zong
onlangs de sterren van de
hemel in ‘The Voice Senior’.
Wat u waarschijnlijk niet
weet, is dat Bruno ook fantastische teken- en schilderingen maakt. Met gepaste
trots kan ik u meedelen dat
het leescafé (waar Bruno
overigens een graag geziene
gast is) vorige week beslag
heeft weten te leggen op
een zeer uniek krantje uit
1980 met daarin een vroeg
kunstwerk van hem, een
collectors-item als ik het zo
mag zeggen. Voor geïnteresseerden ligt het ter inzage
alhier op st. Anna.
Maarten
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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.

Een nieuwe burgemeester, hoe gaat dat?
Onze burgemeester heeft, na zich tien jaar vol overgave voor Venray
te hebben ingezet, te kennen gegeven per 1 januari 2020 te stoppen.
Eind van dit jaar zal hij met een terecht eerbetoon worden uitgezwaaid.
De gemeenteraad moet dus een
nieuwe burgemeester aanbevelen.
Hoe gaat dat nu? Wettelijk is het
(nog) niet mogelijk de burgemeester door de inwoners van Venray te
laten kiezen, dus wordt de geldende
procedure gestart. Over het democratische gehalte kun je van alles
vinden, maar het is nu eenmaal
nog zo geregeld. Per 1 april is de

zogenaamde vertrouwenscommissie ingesteld bestaande uit de acht
fractievoorzitters in de gemeenteraad
aangevuld met de raadsgriffier en in
een later stadium met de locoburgemeester als adviseur. Vanaf het
instellen van de vertrouwenscommissie zijn alle gesprekken geheim
en wel gedurende 75 jaar. Wordt dit
vertrouwen geschonden dan komt het

Openbaar Ministerie in actie. Tja, het
is me wat. De Venrayse vertrouwenscommissie heeft de profielschets
samengesteld van de nieuwe burgemeester. Onze inwoners hebben
daarbij in april de kans gehad ideeën
aan te leveren. De schets is vervolgens in mei met de gemeenteraad
en de gouverneur openbaar besproken. Na publicatie in de Staatscourant
heeft iedereen kunnen solliciteren.
De oogst hiervan wordt met de gouverneur en de vertrouwenscommissie
besproken waarna een aantal wordt

geselecteerd voor een tweetal sollicitatiegesprekken. Hierna doet de
vertrouwenscommissie de aanbeveling, die in een besloten vergadering
met de gemeenteraad wordt besproken. In de openbare raadsvergadering
van 12 september wordt de aanbeveling bekend gemaakt. Via de gouverneur en de minister van Binnenlandse
Zaken volgt er dan een koninklijk
besluit. Nog even geduld dus.

delijk niveau is er regelmatig overleg.
Onze fractie neemt daarnaast deel
aan landelijke congressen en VVDopleidingen.
In november brengen we een
werkbezoek aan de Provinciale Staten
in het Gouvernement te Maastricht.
Alles bij elkaar wordt daarmee een
mooi netwerk opgebouwd, waar we
ook voor Venray ons voordeel mee
kunnen doen. Juist door overleg is het
soms mogelijk besluitvorming bij provincie en landelijk bij te sturen, voor-

dat die als gegeven wordt opgelegd
aan de gemeente. De afgelopen jaren
heb ik als vicevoorzitter VVD ZuidNederland regelmatig mogen ervaren dat deze samenwerking over de
grenzen van gemeente en provincie
zorgt voor een betere besluitvorming.
Dit alles om het wonen, werken en
leven ook in Venray er nog beter op
te maken, nu en voor in de toekomst.

Tino Zandbergen,
fractievoorzitter VENRAY Lokaal

Grenzeloos
Dat is tegenwoordig wonen, werken en leven in Venray. Was het
vroeger zo dat generaties eeuwenlang leefden in hetzelfde dorp of stad;
tegenwoordig zijn we allemaal wereldburgers. Wie herinnert zich nog
het Spel zonder Grenzen? En onlangs was er het veelzijdig cultureel
evenement Schijt aan de Grens.
Ook voor het bestuur en de politiek in Venray houdt het niet op bij
de gemeentegrens. We hebben te
maken met provinciale en landelijke
overheden en bestuurlijke samenwerkingsverbanden in de regio, die
een behoorlijke invloed hebben op

wat er in Venray allemaal gebeurt.
Dat is voor VVD Venray een belangrijke reden om hard te werken aan
goede contacten met partijgenoten,
politici en bestuurders buiten Venray.
Er is veel contact en afstemming in de
regio, maar ook provinciaal en op lan-

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray € 10,00
Merselo € 7,50

John Niessen,
VVD Venray

Enthousiaste collega gezocht!
Boerderij Vorster Hand is een multifunctioneel familiebedrijf gelegen in het
lommerrijk buitengebied van Sevenum. Naast onze groene bedrijfstak bieden
we ook geïndiceerde hulp en begeleiding aan diverse doelgroepen.
Binnen onze doelgroep hulpboeren ontvangen we (jong-) volwassen mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige en
activerende werkzaamheden waarbij de hulpboer wordt begeleid op zowel lichamelijk als sociaalemotioneel gebied. Hierbij wordt de hulpboer in gelegenheid gesteld om zich als individu te ontwikkelen en door te groeien in
zijn of haar autonomie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Groepsbegeleider (36 uur)
We zijn op zoek naar:

Oostrum € 15,00

Een enthousiaste collega met een afgeronde zorg gerelateerde
opleiding MBO niveau 4, SPW, MMZ of vergelijkbaar.

Oirlo € 10,00

Je hebt ervaring in de hulpverlening (gehandicaptenzorg),
bent sociaal en communicatief vaardig en beschikt over
een professionele beroepshouding. Je begeleidt mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, hun
cliëntsysteem en draagt zorg voor het opstellen van een
individueel begeleidingsplan. Je kunt zelfstandig werken,
bent empowerment, probleemoplossend en ondernemend.

bedrag per week

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

Je bent breed inzetbaar en hebt ook affiniteit met de andere
doelgroepen en de groene, agrarische omgeving met zijn
boerderijdieren. Je deinst er niet voor terug om samen met
onze hulpboeren je handen uit de mouwen te steken binnen de
diverse werkzaamheden in ons bedrijf.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Aangezien de omgeving en groepssamenstelling in ontwikkeling
is vragen wij om een collega die flexibel is en die kan
meewerken en -denken in een lerende en veranderende
omgeving.

Wij bieden:

Een regelmatige en afwisselende baan in een bijzondere
omgeving. Een hecht en betrokken team. Ruimte voor
ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Een salaris
conform de CAO-VVT Functieschaal 45. In eerste instantie voor
bepaalde tijd met uitzicht voor onbepaald.
Ben je enthousiast en sluiten je kwaliteiten aan bij het
omschreven profiel? Schrijf of mail dan voor 12 september
een brief met je CV naar: hulpboeren@vorsterhand.nl of
naar: Boerderij Vorster Hand, t.a.v. Eefje Kersten, De Vorst 3,
5975 PH Sevenum.

www.vorsterhand.nl
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Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Nikola Malek
15 jaar
Oostrum
Raayland College

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag kunnen teleporteren, omdat ik dan makkelijk op mijn
bestemming kom. Zonder het gedoe
van treinen en vertraging. Daarnaast is
het ook erg simpel en snel. Ook is het
erg vervelend om tegen de wind in te
moeten fietsen, dus dan is dat probleem er niet meer.
Als je elk willekeurig fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou je

dan kiezen?
Ik zou Ella Lopez willen zijn, omdat
zij coole dingen doet, zoals moorden
onderzoeken bij de politie. Ook is zij
een leuk persoon. Ella Lopez is van de
serie Lucifer.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik van de trap af ben gereden op
een plastic autootje toen ik klein was.
Gelukkig stonden toen de deuren open
anders was het slecht afgelopen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben eigenlijk nergens aan verslaafd,
maar ik lees wel graag in mijn vrije
tijd. Het liefst Engelse boeken, want
die hebben een mooiere taal en zijn
op een bepaalde manier veel beter

jongeren 11

aan
Nikola Malek

dan de Nederlandse boeken. Ook heb
je veel meer keus in het Engels dan in
het Nederlands.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag opnieuw naar het concert
van 5SOS willen gaan. Dit is een band
van vier jongens en de band heet 5
Seconds of Summer, voor de echte
fans 5SOS. Ik zou dan wel een betere
plek uitkiezen, want ik zag niet erg
veel. Wel vond ik het een fantastische
ervaring en superleuk.
Wat is je favoriete vak op school?
Engels, for sure. Ik ben goed in Engels
en daarom is het makkelijk. Ook lees
en praat ik veel in Engels met vriendinnen. Ook zijn mijn series altijd in

het Engels. Ik haat daarom ook series
in andere talen. Een serie die ik graag
kijk in het Engels is op het moment
Brooklyn 99.
Wat is je droombaan?
Ik wil graag later de economie
in, maar dan wel de muzikale
kant. Daarom ga ik de opleiding
Commerciële Economie International
Event, Music and Entertainment doen.
Ik hou erg veel van muziek, maar ik
ben er niet zo goed in. Daarom ga ik
de economische kant op.
Wat is je slechtste en beste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik voor
anderen klaar sta en er ook altijd ben.
Ik ben gezellig en medelevend. Dit is
wat vriendinnen over mij vertellen.
Ook zeggen ze dat ik loyaal en aardig
ben. Soms kan ik wat veeleisend zijn,
maar dat is eigenlijk maar soms. Dit is
vooral als mensen door mij heen gaan
praten.
Introvert of extravert?
Ik zit er een beetje tussen in. Ik kan
heel extravert zijn in de buurt van
mijn vriendinnen en natuurlijk op
werk. Ook in de buurt van kinderen
kan ik erg extravert zijn, maar zodra
ik ergens ben waar ik niemand ken,
sla ik dicht en dan ben ik weer heel
introvert.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een wereldreis willen
maken, omdat ik erg veel van reizen
hou. Ik zou dan beginnen in Europa en
de landen afgaan, daarna ga ik naar
Amerika en doe ik daar een roadtrip door alle staten. Vanuit daar ga
ik naar Zuid-Amerika om even uit te
rusten en wat plekken te bezoeken.
Vanuit daar zou ik naar Afrika gaan
om op safari te gaan en landschappen bekijken. Dan wil ik naar Azië om
de grote steden te bezoeken en alle
bezienswaardigheden te bekijken.
En dan wil ik eindigen in Australië en
daar de grote steden bezoeken, en
uitrusten op de stranden voordat ik
weer terug ga naar huis.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van alle lesuren bij ons op
school met de normale tijden erachter.
Iemand had die nodig dus had ik die
op geschreven en doorgestuurd.
Wat is je favoriete hobby?
Ik vind het leuk om Netflix te kijken,
en dan vooral series. Ik ben niet zo
van de films, ze duren mij te lang.
Ik kijk dan vooral comedy-drama
series.
Wat staat boven op je bucketlist?
Disneyland Parijs, dat is echt iets waar
ik graag naar toe zou willen. Ik hou
namelijk al van kleins af aan van
Disney. We hadden plannen gemaakt
met de vriendinnengroep om erheen
te gaan, maar die gaan niet meer
door. Dus dat moet ik nog een keer
doen.
Wat is het eerste waar mensen aan
denken als ze jouw naam horen?
‘Hoe spreek je het uit?’
Waar heb je echt spijt van?
Ik weet zo even niets. Natuurlijk heb
ik wel dingen die ik anders had willen
doen, maar ik heb nergens spijt van.

Kermis
Veulen
Afgelopen weekend
was het weer kermis in
Veulen. Tijdens de kermis
zie je iedereen uit het dorp
weer even en vooral op de
zondag komen er honderden mensen naar onze
carpush toe. Terwijl Veulen
een klein dorp is, komt
toch iedereen wel minstens een dag naar de
kermis.
Toch lijkt onze kermis erg
klein en saai. Met een draaimolen, snoepkraam, touwtje
trekken, schieten, gokken,
suikerspinnen en botsauto’s
is het toch altijd gezellig.
Met op zaterdag de tent en
op zondag de carpush waar
elk jaar weer honderden
mensen op af komen.
Op maandag is biercantus en
op dinsdag is de barbecue.
De carpush is altijd leuk om
naar te kijken. Auto’s rijden
dan tegen elkaar om elkaar
van de baan te krijgen.
Als dit dan goed gaat, win je.
Het is leuk, maar wel altijd
met een hoop kabaal. De
finale afgelopen zondag was
wel echt fantastisch.
De chauffeurs van beide
auto’s wilden zo graag
winnen dat er veel rook
vrijkwam. Zelfs zoveel dat
wij niets meer konden zien.
Zelf ben ik niet zo’n fan van
de kermis. Terwijl ik dit
schrijf is het dinsdag en dus
is de barbecue in het dorp.
Ook is er een ballonnenclown en een wedstrijd
waarbij we ballonnen de
lucht in laten. Wie de ballon
het verste krijgt wint. Helaas
moet ik werken dus kan ik er
daar niet bij zijn. Toch kan ik
elk jaar wel genieten van de
kermis en om even een
praatje te maken met de
mensen uit het mooie dorpje
Veulen.
Jacky
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Ysselsteyn-trainer Ruud Jenneskens

‘Iedere training moet een feest zijn’
De amateurvoetbalclubs staan te trappelen om het nieuwe seizoen af te trappen. Dat geldt zeker ook voor
Ysselsteyn-trainer Ruud Jenneskens (38) uit Venray. Hij is begonnen aan zijn zevende seizoen als hoofdtrainer
van de derdeklasser en is met ingang van dit seizoen hoofd jeugdopleiding van SV Venray. Met Jenneskens
spreken we over de verwachtingen voor komend seizoen, zijn ambitie en de werkwijze van de Venrayse trainer.

HALLO-redacteur Robert Hesen
spreekt met Jenneskens op een
zonnige dag aan de rand van het
verlaten hoofdveld in Ysselsteyn.
“Toeschouwers zitten hier lekker dicht
op het veld. Vaak spelen we in de
tweede helft richting de supporters,
dat werkt altijd motiverend”, stelt
Jenneskens. Ysselsteyn promoveerde
in 2017 naar de derde klasse. Zowel
vorig jaar als in het seizoen 2017/2018
eindigde de club op een zesde plaats.
“Afgelopen seizoen stond het allemaal
ongelooflijk dicht bij elkaar. In het

paasweekend stonden we even onderaan, maar van de laatste zes wedstrijden hebben we er vier gewonnen
waardoor we snel uit de gevarenzone
raakten”, stelt de Ysselsteyn-trainer.

Verwachtingen
Komend seizoen wordt een uitdaging. De routiniers Wout Gommers,
Ronnie Bovee en Gijs Dinghs zijn lager
gaan spelen en Stef Koonings is weggevallen vanwege een kruisbandblessure. “Zeven spelers uit de JO19-1 zijn
nu onderdeel van de selectie. We gaan

bouwen aan een nieuw team. Voor mij
als trainer is dit de meest interessante
periode. Nu kan ik sturen en bekijken hoe jongens in bepaalde situaties reageren”, stelt Jenneskens. Of hij
zich zorgen maakt dat de club tegen
degradatie moet strijden? “Nee, acuut
degradatiegevaar zie ik niet. Ik ben er
van overtuigd dat we ons prima op dit
niveau kunnen handhaven. We bouwen nu naar een nieuwe prestatiepiek
toe. Maar goed, als het zo is dat we in
de winter onderaan staan, dan hoeft
dat de ontwikkeling van de spelers

niet in de weg te staan.”
Dit seizoen wordt zijn zevende
jaar als hoofdtrainer. Daar waar bij de
meeste verenigingen de houdbaarheidsdatum van een coach na een
paar jaar verstreken is, lijken er voor
Jenneskens andere wetten te gelden.
Hij legt uit dat de voetbalomgeving
die in Ysselsteyn staat een belangrijk onderdeel is van zijn langdurige
dienstverband. “Die zit hier goed in
elkaar. Ik ben geen type trainer die
ergens heen gaat voor een half jaar
om iets te ‘presteren’. Ik heb de drive
om continue te verbeteren en ben
iemand die graag onderdeel uitmaakt
van een proces. De spelers en bestuurders hier hebben diezelfde instelling,
dat werkt goed”, vertelt Jenneskens.
De trainer legt met name het accent
in zijn trainingen. Met impliciete
oefenvormen, waarbij het onderbewustzijn getraind wordt en hij spelers
veelal zelf laat ontdekken, probeert
hij continue te zorgen voor prikkels.
“Iedere training moet een feest zijn.
Ik probeer ervoor te zorgen dat een
training nooit hetzelfde is, want dan
valt de uitdaging al snel weg. De ontwikkeling van spelers moet dus echt
tijdens de trainingen plaatsvinden.
Wedstrijddagen zijn voor de spelers.
Dat zie ik als een soort ‘uitleefmoment’ voor de spelers.”

Achtergrond
Met ingang van dit seizoen is
Jenneskens ook hoofdopleidingen bij
SV Venray. De laatste drie jaar was hij
in die functie actief bij NWC Asten.
De voornaamste taak is het begeleiden van trainers en coaches van jeugdelftallen. “Het gaat dan bijvoorbeeld
om het bespreken van oefenstof, maar
ook over houding van een trainer tij-

dens de wedstrijden of trainingen.
Het is met name hulp bieden daar waar
behoefte aan is.” Het is een rol die de
Venraynaar wel ligt. “Laat mij maar op
de achtergrond werken, dat past mij
het beste.” Daar liggen voor de toekomst ook zijn ambities. Een rol zoals
Pepijn Leijnders bij Liverpool heeft of
zoals Alfred Schreuder tot vorig jaar bij
Ajax had, dat ziet Jenneskens wel zitten.
“Een rol in de technische staf bij een
betaald voetbalorganisatie zou uiteindelijk een mooie uitdaging voor mij zijn.
Maar het is geen must, alles draait voor
mij om de omgeving waarin ik werk.
Het niveau is daarin minder belangrijk.”

Kennis
Jenneskens probeert continue kennis te vergaren zodat hij zichzelf als
coach ook blijft ontwikkelen. “Ik blijf
op zoek naar nieuwe prikkels. Ik spreek
veel met trainers. Daarnaast bezoek
ik regelmatig conferenties, zo ben ik
afgelopen jaar nog in Praag geweest.
Ook heb ik voorbereidingen meegelopen en uitgezet bij de profclubs”,
vertelt Jenneskens. Voor zichzelf ziet
hij ook nog genoeg punten waarin
hij moet verbeteren. Jenneskens,
die tijdens wedstrijden altijd de rust
zelve is, stelt dat hij zijn leidingsstijl
komend seizoen vanwege de jonge
spelersgroep enigszins moet aanpassen. “Ik zal meer moeten communiceren vanaf de zijlijn en soms eerder
moeten ingrijpen. Daarin kan ik me
zeker verbeteren”, stelt hij. Tot hoever
de Ysselsteyn-trainer het uiteindelijk
schopt als trainer moet de tijd leren,
maar dat hij volledig gemotiveerd
is voor het volgend seizoen is zeker.
Jenneskens start het seizoen zondag
22 september met een thuiswedstrijd
tegen VV Baarlo.

Voorhoede geblesseerd

Venray laat langs
Someren in bekerduel
In de blessuretijd kwam Venray op gelijke hoogte (2-2) in het bekerduel met tweedeklasser Someren op zondag 1 september.
In het eerste pouleduel ontbraken de geblesseerde voorhoedespelers Armend Shala, Niek Versteegen
en Bram Vievermans. De nieuwkomers, doelman Bryan Roox (VCH) en
Koen Verlinden (SSS’18), verschenen
in de basis.

Counter
doelpunt
Venray trok in Someren met
mooi combinatievoetbal het spel
naar zich toe. De Venraynaren kregen na een kwartier een penalty
toen na een vlotlopende aanval
Jesse Rommen werd neergelegd.
Koen Verlinden schoot de strafschop niet slecht in, maar doelman
Maarten Werts voorkwam met een
uitstekende reflex een doelpunt.
Vlak daarna brak Someren uit een
counter de score open, 1-0. Er kwa-

men nog voor rust prima kansen
voor Koen Verlinden en de ingevallen Stan Kersten, maar de gelijkmaker bleef uit.
Het hardwerkende Venray
bleef de combinaties zoeken maar
het spel verliep steeds moeizamer. Someren kwam in het begin
van de tweede helft op een 2-0
voorsprong. Dat was tevens de
laatste kans voor de Brabanders.
De Venrayse ploeg verhoogde de
druk en halverwege de tweede
helft viel de aansluitingstreffer.
Aanvoerder Stijn Brinkman rondde
een vloeiende aanval met een
bekeken schot af, 2-1. In de extra
tijd scoorde Robert Willemse de
2-2 gelijkmaker. Het tweede duel
in poule 70 speelt Venray op zaterdag 7 september thuis om 18.00
uur tegen tweedeklasser Volkel dat
startte met een 2-1 zege op Heer.

Jubilarissen SV Merselo
SV Merselo vierde in het weekend van vrijdag 30 augustus tot en met zondag 2 september haar
60-jarig jubileum. Naast een groot feest, activiteiten voor jong en oud werden diverse jubilarissen in
het zonnetje gezet. Toon Poels (niet op de foto), één van de vier oprichters van de vereniging, werd
benoemd tot erelid van SV Merselo. Poels staat in deze editie van HALLO Venray met een uitgebreid
interview in de rubriek Geplukt.
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Venrayse zwemt het Kanaal over

Lisa Dreesens overwint kou
Lisa Dreesens (27) uit Venray heeft haar ultieme uitdaging volbracht. Ze zwom van Dover in Engeland naar Calais in Frankrijk in tien uur en 19 minuten.
Haar grootste uitdagingen onderweg waren de kou en de metershoge golven. Ze vertrok zondag 1 september om 14.15 uur in Dover en kwam rond 01.00
uur uitgeput in Frankrijk aan.

3 uur en 50 minuten was. Een uur later
was het 3 uur 30 minuten. Dan ga je je
afvragen of je nog vooruit komt. Dat is
mentaal wel heel zwaar geweest.
Zeker als je merkt dat de kou vat op je
lichaam heeft.”
Haar ‘broertje’ en eveneens topzwemmer Dion Dreesens was naar
Calais gereden om haar zus te zien
finishen. “Ik kreeg door dat het nog
10 minuten was. Maar het was helemaal donker en ik had geen idee waar
ik naartoe zwom. Ik geloofde het niet.
Maar ze wezen me op de lampen van
de auto van Dion. Die kon ik in de verte
zien. “Dat stukje gaat nog wel lukken
dacht ik toen.” Maar het laatste stuk
moest ze zich een weg banen tussen
rotsen en stenen. Dat zorgde voor verschillende verwondingen. Even later
zette ze voet op Franse grond en had ze
haar tocht vervolmaakt.

Terugkeer

Het was allerminst zeker of de
tocht door zou gaan. Lisa had de hele
week spanning of ze al dan niet zou
mogen starten. “Op zaterdag belde de
kapitein met de vraag of ik mogelijkheden had om een andere keer terug
te komen. De voorspellingen waren te
slecht en hij durfde het niet aan. Dat
was behoorlijk deprimerend”, vertelt
Lisa vanuit Dover. Maar zaterdag om
23.00 uur kwam een telefoontje van de
kapitein. “Hij vertelde dat er een kleine
kans was dat we zondagmiddag kon-

den vertrekken. Zondagmorgen 06.00
uur zou hij terugbellen, maar nadat hij
om 06.45 uur nog steeds niet gebeld
had, heb ik zelf gebeld”, zegt Lisa. Het
verlossende woord kwam eruit. Er
kon gestart worden, maar de kapitein
maakte wel duidelijk dat het vanwege
de stormachtige weersomstandigheden
een zware tocht ging worden. “Maar ik
wilde het ongelofelijk graag en was
bereid om risico’s te nemen.”
De voorspellingen die de kapitein
deed kwamen uit. Windkracht 6 werd

gemeten en de golven werden naarmate de avond inviel steeds hoger.
“Mijn ouders, vriend en coach moesten reddingsvesten aan op de boot. De
kapitein had enkele malen laten vallen
dat hij de tocht wilde staken. Achteraf
vertelde mijn coach dat hij niet meer
naar de kapitein op het dek ging om de
discussie te vermijden. Maar het was
echt gevaarlijk, op de boot moesten ze
opletten dat ze er niet afvielen”, zegt
Lisa.
Naast de hoge golven en sterke

Oostrum wint bekerderby
van Ysselsteyn
Oostrum is het bekertoernooi op zondag 1 september uitstekend gestart tegen derdeklasser Ysselsteyn.
De Oostrumse vierdeklasser kwam op een 0-1 achterstand, maar nam na een halfuur het initiatief over van de
Ysselsteyners. Door treffers van debutant Joost Rongen en Kees Gommans trokken de rood-witten de derbyzege naar zich toe, 2-1.
Zowel Oostrum als Ysselsteyn
heeft afscheid genomen van een
aantal routiniers. Zo moet Oostrum
verder zonder topschutter Chris
Wilschut terwijl Ysselsteyn een fikse
aderlating leed door het stoppen van
centrumverdediger Wout Gommers.
De trainers Ron Spruit (Oostrum) en
Ruud Jenneskens (Ysselsteyn) zien
de wisseling van de wacht hoopvol
in. “We hebben een jonge, gretige
groep. Het zit wel goed voor de
toekomst”, zei Spruit. Volgens Ruud
Jenneskens zat het ‘oude’ Ysselsteyn
aan zijn plafond. “Deze groep heeft
de prikkel om zich te verbeteren. Over drie, vier jaar kan er een
nieuwe piek komen”, verwacht hij.
Ysselsteyn kwam het beste uit
de startblokken en belaagde het
Oostrumse doel dat verdedigd werd
door de debuterende Poolse doelman Adrian Wolniak (33). Hij heeft in
Polen op een hoog niveau gespeeld
en hij traint sinds eind vorig seizoen mee. Oostrum-captain Marwin

Hermans loste halverwege de eerste helft een verrassend schot dat
op de lat belandde boven keeper
Mark Swinkels. Het was het allereerste Oostrumse gevaar. Uit de tegenaanval ontstond de openingstreffer.
Bas Mertens, overgekomen uit de
eigen jeugd, maakte een overtreding op Ysselsteyn-aanvoerder Paul
Jeurissen net binnen het strafschopgebied. Arbiter Krekels wees naar de stip
en Dennis Teunissen schoot raak, 0-1.

‘Positieve dingen’
Na de achterstand kroop Oostrum
steeds meer uit zijn schulp. De actieve
Bo Verrijth brak door over rechts en
uit zijn voorzet schoot debutant Joost
Rongen, afkomstig van Venray-jeugd,
de 1-1 gelijkmaker binnen. Vlak voor
rust mikte Ysselsteyner Bas Coopmans
vlak langs het doel. “Bij Ysselsteyn lag
aanvankelijk het tempo hoger”, zei
Oostrum-trainer Spruit. “De 1-0 voorsprong was terecht, al was de penalty
licht gegeven. Daarna toonden we

meer durf en in de tweede helft
namen we het over.” Kees Gommans
zette een kwartier na rust de thuisploeg op een 2-1 voorsprong na
een goede actie over de linkerkant.
Ysselsteyn probeerde een tandje
bij te schakelen maar het vastberaden Oostrum hield stand. Sluitpost
Wolniak moest eenmaal gestrekt naar
de hoek om de gelijkmaker te voorkomen. Het slotoffensief van Ysselsteyn
leverde ook niets meer op. “We zijn
niet echt in de problemen geweest.
Ik heb positieve dingen gezien”, zei
Spruit tevreden.
Ruud Jenneskens, trainer van
Ysselsteyn, tilde niet zwaar aan het
bekerverlies. “Het belangrijkste is
dat we eerst de organisatie goed
neerzetten. Dat ging ruim een halfuur heel goed”, vond hij. “We hebben veel wisselingen in het elftal.
Dat merk je bij balbezit, dat we verkeerde keuzes maken. Daar trainen
we op en dat komt het vanzelf wel
goed.”

windkracht was er nog een grote
tegenstander: de kou. De temperatuur
van het water was 18 graden, waar
16 graden het minimum is. “Maar
door de zware omstandigheden ging
veel energie naar het zwemmen en
dus minder naar het warm houden
van het lichaam”, vertelt ze. Vanaf
de boot kreeg ze tijdswaarnemingen
door. Waar ze vooraf nog dacht aan
een recordpoging, had ze dat bij de
start al uit haar hoofd gezet. Dat was
simpelweg onhaalbaar vanwege de
zware omstandigheden. Finishen was
het belangrijkste. “Op een bepaald
moment kreeg ik door dat het nog

Haar prestatie kon niet meteen
gevierd worden. Het strand in Calais
was donker en haar broer Dion kon ze
niet bereiken. Vanwege de immigratieregels moesten ze meteen terugkeren.
“Ik ging de boot op, kreeg een paar
knuffels en binnen vijf seconden gaf
de kapitein vol gas terug naar Dover”,
vertelt ze. Het was inmiddels 01.00 uur.
De terugreis duurt normaal gesproken
twee uur, maar vanwege het slechte
weer deden ze er 4,5 uur over. Na een
autorit van 45 minuten op Engelse
bodem kon ze haar uitgeputte lichaam
eindelijk rust geven.
Voorlopig gaat de Nederlands kampioene marathonzwemmen even niet
trainen. “Nee, mijn lichaam is erg moe.
Samen met mijn vriend ga ik eerst nog
even van de omgeving hier genieten.
Ik ben heel blij dat het gelukt is.”

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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Agenda t/m 12 september 2019
vr
06
09
za
07
09

Pop Up Galerie: A State of No Mind

Expositie 40/45 Blitterswijck

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Kapelaanspad 38, Venray

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: Veerweg 14, Blitterswijck

Season Kick-Off Jera 2019
Tijd: 20.00-02.30 uur
Locatie: OJC Jera, Ysselsteyn

zo
08
09

Art is a shelter
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Odapark Venray

di
10
09
wo
11
09
do
12
09

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

Bijeenkomst rouwverwerking
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Stadswandeling Venray

Herdenking Kevin van de Rijdt

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Rooyse Gidsen Gilde
Locatie: VVV-Kantoor Venray

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Schouwburgplein/Kevin van de
Rijdtplantsoen, Venray

Cursus Start to Run

Dagfietstocht

Raadsvergadering

Locatie: ATV Venray
Organisatie: ATV Venray

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren-Venray
Locatie: Restautant Vink, Well

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Venray

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

ma
09
09

SV Venray-Volkel
Tijd: 18.00 uur
Locatie: Sportpark De Wieën Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Alzheimer Café Venray
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: De Kemphaan, Venray

Bijeenkomst ‘mooie en plezierige
plekken in Venray’
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Venrays Museum Venray

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

Synthese Venray

Training voor m
 antelzorgers
Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Welzijnsorganisatie Synthese organiseert een training voor mantelzorgers. Deze vindt plaats op de woensdagen 2, 9 en 23 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur en vindt plaats bij Synthese in Venray.
“Zorgen voor iemand kan veel
voldoening geven, maar langdurig
zorgen kan ongemerkt steeds zwaarder worden. Het is niet altijd gemakkelijk om balans te houden in het
dagelijks leven als je intensief voor
een naaste zorgt. Deze training maakt

mantelzorgers bewust van patronen
en helpt te ontdekken hoe de balans
kan worden behouden en/of hersteld. Er wordt informatie en advies
gegeven en mantelzorgers kunnen
ervaringen en tips uitwisselen”, aldus
de organisatie. Aanmelden voor de

training kan tot en met woensdag
18 september. Er zijn geen kosten aan
de training verbonden. Voor meer
informatie kan er contact worden
opgenomen met Saar Bloemers via
groepswerk@synthese.nl Aanmelden
kan via www.synthese.nl

Taalcafé in teken van muziek
Zanggroep de Liederentafel is donderdag 12 september aanwezig bij het Taalcafé dat BiblioNu elke donderdag
organiseert. De Liederentafel is een groep van twintig enthousiaste zangers waaronder een accordeonist en gitarist.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl

De uitdaging ligt op donderdag
12 september in het aanleren van
één liedje aan het gemengde, internationale publiek dat bestaat uit
mensen die de taal leren en mensen van wie Nederlands de moedertaal is. Onderzoeken wijzen uit

dat het leren van een andere taal
sneller gaat door liedjes te zingen. Dat geldt zowel voor volwassenen als kinderen. Het Taalcafé
gaat vooral om ontspannen en het
ontmoeten van nieuwe mensen.
Iedereen die Nederlands wil leren

is van harte welkom. Het Taalcafé
is elke donderdag van 13.00 tot
14.30 uur geopend in de bibliotheek Venray.
Deelname is gratis en vooraf
aanmelden is niet nodig. Kijk voor
meer informatie op www.biblionu.nl
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Lezing over
ademhalingstechniek
Buteyko-ademhalingscoach Jan van Zuijlen geeft op woensdag 18 september een lezing in de
Bibliotheek van Venray. Hij legt op basis van wetenschappelijke kennis uit hoe ademhaling werkt en het
wat het doet met het lichaam.
In navolging van de lezing is er
een mogelijkheid om wekelijks lessen te volgen. In de lessen ‘Adem en
Eva’ wordt geleerd om via ademhaling
processen in het lijf weer in balans te
brengen.

Methodes
Hiervoor zijn verschillende oefeningen uit de Buteyko ademhalingstechniek, de Wim Hof-methode, Yoga en

Pilates, tai chi en chi gong samengevoegd. De lessen zijn vooral geschikt
voor mensen die problemen hebben
met ademhaling, chronische klachten
en burn-out verschijnselen, zo laat
Van Zuijlen weten.
De lezing op woensdag 18 september wordt gehouden van 19.30
tot 21.30 uur in de Bibliotheek
Venray. Aanmelden voor de gratis
lezing kan via jan@buteyko-leudal.nl

Peters Bouw en Onderhoud is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en (zorg)instellingen. Onze aanpak
draait om waarde creëren, kwaliteit staat voorop. We bouwen op een stevig fundament van jarenlange ervaring en een team betrokken, vakbekwame medewerkers en
vaste partners.

www.petersbno.nl

“Nog nooit was er zoveel interesse in ademhaling als de afgelopen
jaren. Hoe komt de juiste hoeveelheid zuurstof op de juiste plaats in je
lichaam? Hoe werkt de zuurstofvoorziening en de balans met koolzuur in
het lichaam? Welke processen vinden
er plaats en wat gebeurt er als het
lichaam in onbalans raakt? Verzuring
is een van de grootste factoren van
chronische ziekte”, aldus Van Zuijlen.

Voor onze vestiging in Horst zijn we op zoek naar een:

Muziek in het
centrum Venray
Zoals ieder weekend is er zaterdag 7 september weer muziek in
het centrum van Venray. Dit vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur.
Deze keer trekt het duo Chapieter rond door de straten. Chapieter,
dat wordt gevormd door Charles van Dommelen en Pieter Simons,
een duo met een breed repertoire en proberen met hun concerten
voor een sfeervolle en feestelijke sfeer te zorgen. De heren zingen
graag en vaak meerstemmig. Het instrumentarium bestaat uit
gitaar, ukelele, sttrijkpsalter, accordeon, mondharmonica, low
whistle, doedelzak, basgitaar en ritme-instrumenten. Het tweestemmig doedelzak spelen is een van de specialismen van het duo.

PROJECTLEIDER ONDERHOUD
Of het nu gaat om herstelwerkzaamheden, een interne verbouwing, een aanbouw of uitbreiding, als projectleider onderhoud ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van projecten
vanaf opname tot en met realisatie. Meestal gaat het om utiliteitswerken voor opdrachtgevers
waarmee we een jarenlange relatie hebben, een deel is woningbouw gerelateerd. In alle
gevallen werk je samen met ervaren timmerlieden, die hun vak verstaan.
Zoek je afwisseling in projecten, die je van begin tot eind begeleidt? Een bedrijf dat vertrouwd
is in de regio en de cultuur heeft van een familiebedrijf? Een professionele werkomgeving
waar volop ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling? Ben je woonachtig in
de regio en heb je ervaring in een vergelijkbare rol?
Stuur dan je cv en korte motivatie naar mco@petersbno.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi
Meer informatie?
077 398 40 96 of 06 52 40 51 21

BiblioNu

Bijeenkomst over
rouwverwerking
De lotgenotengroep ‘Momenten van Herinnering’ organiseert op
woensdagmiddag 11 september van 13.30 tot 16.30 uur een inloopmiddag in de Bibliotheek Venray. De bijeenkomst is bedoeld voor
mensen die steun en herkenning zoeken bij het omgaan met rouw en
verlies.
Samen met lotgenoten worden
tastbare herinneringen gemaakt
van kleding en andere persoonlijke
spullen van overleden dierbaren.
Dit wordt gedaan onder begeleiding van een creatieve therapeute
en handvaardige vrijwilligers.
Gedurende de middag laten vrijwilligers en deelnemers van Momenten

van Herinnering zien wat er allemaal
gemaakt kan worden. “Denk aan een
tas van een oude overall, kussens
van een spijkerbroek, een wandkleed van stropdassen, een tafelloper van kledingstukken, fotocollages
en nog meer”, aldus de organisatie.
Kijk voor meer informatie op
www.momentenvanherinnering.nl
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4K TV / TX65FXW654
• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Adaptive Backlight Dimming
• Switch Design-voet: aanpasbaar op elk meubel • Multi HDR

• Energieklasse A++ • 1400 rpm • Vulgewicht 7 KG
• Push&Wash • Water Balance Plus • Express Cleaning
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Genius 8900

-32%

• Werkt met een app die real-time
feedback geeft over het poetsen
• Met extra body en
telefoonhouder (excl. telefoon)
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Magnetron / MW7890

Stoomgenerator / IS2043

• Inhoud 20 liter • 700 Watt vermogen • 5 vermogensstanden

• Hoge stoomafgifte van 110 g/min. • 3DPlus-strijkzool

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

* Na €30,- cashback via Braun

Elek. tandenborstel

Wasmachine/ BWE71452

