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Vreato op het toneel
Toneelvereniging Vreato uit Vredepeel speelde op vrijdag 27 en zondag 29 oktober haar toneelstuk ‘Twee kippen en een schaap’. Het stuk werd opgevoerd in gemeenschapshuis De Kleine Loef in Vredepeel. De spelers van toneelvereniging Vreato uit Vredepeel speelden een blijspel in drie bedrijven, waarin Sjaan streed om een carrière bij de
Boerenvakbond Limburg Noord. Het stuk van Vreato werd geregisseerd door Leo Claessens. Toneelvereniging Vreato is in 1984 opgericht en probeert elk jaar een stuk op de
planken te brengen.

Weer gelijkspel

Plan Melkfabriek van tafel
De stemming van de gemeenteraad van Venray om een verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de Oude Melkfabriek in Leunen, eindigde tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 oktober opnieuw in een gelijkspel. Met 13-13 werd het plan alsnog verworpen.
Tijdens de raadsvergadering van
september staakte de stemming
ook door een gelijkspel. Ondanks
een felle lobby vanuit de dorpsraad
Leunen en Stichting Passend Plan
Melkfabriek Leunen veranderde de
stemming in deze raadsvergadering
niet: CDA, PvdA en D66 bleven
voor. SP, Samenwerking Venray,

PP2, InVENtief en VVD stemden tegen
het afgeven van een verklaring van
geen bedenkingen. De fractie van
Samenwerking Venray was met
aanwezigheid van raadslid Bernie
van Lierop weer op volle sterkte.
Maar omdat Wim Schellen, die
onlangs uit de SP-fractie werd gezet,
‘wegens verhindering’, afwezig was,

bleef de uitslag van de stemming
onveranderd.

Verzet vanuit het dorp
“De gemeentewet schrijft voor dat
het voorstel nu wordt geacht niet te zijn
aangenomen. Het is dus verworpen”,
concludeerde burgemeester Gilissen.
Applaus uit de zaal, waar onder

andere dorpsraad Leunen en Stichting
Passend Plan Melkfabriek Leunen
vertegenwoordigd waren.
Voorafgaand aan de
gemeenteraadsvergadering had
Stichting Passend Plan alle raadsleden
een ‘spiekbriefje’ verstrekt,
waarop zij alle nadelen van het
plan nogmaals onderstreepte. Ook
spraken dinsdagavond de stichting,
de dorpsraad en omwonenden in.
Dorpsraadvoorzitter Jeroen van de
Leur: “Durven terug te komen op een

verkeerd genomen eerder besluit
getuigt van moed en lef.”
Ook deed een arbeidsmigrant
vanuit zijn eigen ervaringen een
oproep tegen grootschalige huis
vesting van arbeidsmigranten.
Hij gaf aan dat het niet prettig
wonen is in een dergelijke
omgeving. Ook geeft hij aan
dat het niet goed is voor de
integratie van de arbeidsmigranten.
Hun standpunten hadden echter
geen invloed meer op de stemming.
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Dorpsraad krijgt tijd voor opstellen alternatief

Via Venray: door op ingeslagen weg
De stuurgroep Via Venray heeft
op donderdag 26 oktober de kaders
voor het project rondom de N270
vastgesteld. Eén van haar besluiten
houdt in dat het viaduct over de
Leunseweg tussen Venray en Leunen
gesloopt wordt.
De stuurgroep Via Venray, waar
onder andere gemeente Venray en
provincie Limburg in vertegenwoordigd
zijn, heeft de omvang, het budget en
de projectplanning voor de herinrich
ting van de N270 tussen Deurne en
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Wanssum vastgesteld. Eén van haar
beslissingen is om het viaduct over
de Leunseweg te vervangen door
een zogenaamde turborotonde met
fietstunnels. Ook komt er een parallel
weg voor landbouwverkeer en worden
de op- en afritten naar de A73 anders
ingericht.
“Ongelofelijk”, noemt dorpsraad
voorzitter Jeroen van de Leur de beslis
sing. “Wij zijn als dorpsraad inderdaad
zeer teleurgesteld over de huidige gang
van zaken.” Ze gaat zich nog beraden
hoe ze hiermee verder wil. De dorps

raad had afgelopen week nog een
brandbrief naar de stuurgroep gestuurd
met het verzoek geen besluit te nemen
voordat duidelijk is gemaakt welke
knelpunten de sloop van het viaduct
veroorzaakt.
Gemeenteraadslid Joep Gielens
(SP) heeft in de raadsvergadering van
dinsdag 31 oktober de vragen van
de dorpsraad herhaald. De gemeente
geeft aan op de hoogte te zijn van de
bedenkingen van de Leunse dorpsraad.
Wethouder Jan Loonen noemt het
besluit van de stuurgroep Via Venray

een voorwaardelijk besluit. “We gaan
niet slopen voordat er een plan is
vastgesteld.” Hij geeft aan dat de
gemeente in gesprek gaat met de
Leunse dorpsraad en dat zij hen twee
maanden de tijd geeft om met een
alternatief te komen. “Voorwaarde is
onder meer dat huidige en toekomstige
knelpunten in de verkeersdoorstroming
moeten worden opgelost. Maar de
voorkeursoplossing gaat uit van de
sloop en deze voldoet in onze ogen het
beste.” Mogelijke knelpunten worden
in de komende fase bekeken. “We gaan

maatwerkoplossingen zoeken waar
nodig”, aldus Loonen.
In de volgende fase van het
project wordt het ontwerp volgens de
stuurgroep “samen met de omgeving”
verder uitgewerkt. De provincie en
gemeente laten de komende periode
technische en milieukundige onder
zoeken uitvoeren en zij moeten grond
aankopen. Zij hopen dit in het tweede
kwartaal van 2019 afgerond te hebben.
Eind 2019 zou dan de schop in de grond
kunnen, zodat de aanpassingen eind
2020 afgerond kunnen worden.
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Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen
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.

Talentencampus Veltum

Speciaal Onderwijs Geijsteren
alvast naar Venray
In afwachting van de komst van de nieuwe Talentencampus in de Venrayse wijk Veltum, willen Speciaal Onderwijs Geijsteren en sbo Focus in Venray
dit najaar al samen op één locatie hun intrek nemen. SO Geijsteren wil daarvoor verhuizen naar het pand van sbo Focus.
Gemeente Venray is al meer
dan 10 jaar bezig om al het spe
ciaal onderwijs in de gemeente
onder te brengen op één loca
tie. Deze Talentencampus wil de
gemeente vestigen bij basisschool
De Keg en Coninxhof in Venray.
Oorspronkelijk zou de Talentencampus
bij de start van het schooljaar 20172018 al in gebruik genomen worden,
maar het realiseren van het project
liep vertraging op. “We moeten
zoeken naar een balans die voor alle
samenwerkende partners werkt.
Daarvoor dienen er keuzes gemaakt
te worden die komende maanden
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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op het programma staan”, aldus een
woordvoerder van gemeente Venray.
Als opmaat naar de
Talentencampus wil SO Geijsteren
met ongeveer 35 leerlingen zo snel
mogelijk intrek nemen in het pand
van sbo Focus. “Door de leerlingen van
het speciaal onderwijs en het speciaal
basisonderwijs nu al te laten samen
wonen, wennen zij in een vroegtijdig
stadium aan mogelijke samenwer
kingsvormen en profiteren ze van de
voordelen van het campusconcept”,
aldus Onderwijsgroep Buitengewoon,
waar SO Geijsteren onder valt. Als de
Talentencampus gereed is, verhuizen

24 uur bereikbaar

voor een tweede maal verhuisd
moet worden.”
Om het gebouw van sbo Focus
geschikt te maken voor het gebruik
door beide scholen is een kleinscha
lige verbouwing noodzakelijk. Het
College van B&W is op dit moment
bezig om de middelen voor deze
verbouwing beschikbaar te krijgen.
Zodra de verbouwing is gerealiseerd,
verhuist SO Geijsteren over naar
Venray. Op dit moment wordt er van
uit het dorp Geijsteren een initiatief
onderzocht, waarbij het vrijgekomen
pand in het dorp wordt omgebouwd
tot vijf woningen voor ouderen.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Kantoor Venray
Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

beide school naar de nieuwe locatie
in Venray.
Eigenlijk zou SO Geijsteren in
afwachting van de Talentencampus het
huidige gebouw in Geijsteren slechts
één jaar gebruiken. ”Het gebouw is te
klein en biedt onvoldoende facilitei
ten om de verschillende doelgroepen
op adequate wijze te huisvesten”,
geeft een woordvoerster namens
Onderwijsgroep Buitengewoon aan.
“Het positieve effect van de verhui
zing, waaronder betere faciliteiten
en de meerwaarde van inhoudelijke
samenwerking, weegt ruimschoots op
tegen het feit dat in een later stadium

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl
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Liberation Route

‘De geschiedenis
levend houden’
Het is bijna 75 jaar geleden dat Venray en heel Nederland bevrijd werden na de Tweede Wereldoorlog.
Die bevrijding wordt in 2019 en 2020 uitgebreid gevierd, ook in Venray. Reden voor de Stuurgroep Liberation Route
Venray-Weeze om nu al aan de slag te gaan met evenementen en projecten in het kader van de bevrijding.
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Patiënt Rooyse
Wissel steekt matras
in brand
In een van de patiëntenkamers van Forensisch Psychiatrisch Centrum
(FPC) De Rooyse Wissel in Oostrum brak maandag 30 oktober rond
16.45 uur brand uit. Eén van de patiënten stak het matras in zijn kamer
in brand.
Nadat de brand was aangestoken
in de kamer van het psychiatrisch
centrum werd de bewoner door de
bedrijfshulpverleners geëvacueerd.
Volgens De Rooyse Wissel werd het
brandje daarna snel door hen geblust.
De brandweer werd rond 16.45 uur
gealarmeerd door een automatisch
brandalarm bij De Rooyse Wissel,
aan de Wansumseweg in Oostrum.
De brandweer reageerde met een snel
interventievoertuig, een tankautospuit
en de officier van dienst. De brand
was echter snel onder controle.
Vanwege fikse rookontwikkeling deed
de brandweer nacontroles. De afde
ling waar de rook hing werd geven

tileerd. Daarnaast deed zij metingen
voor koolmonoxide. Volgens De
Rooyse Wissel raakte niemand
gewond. De Veiligheidsregio geeft
aan dat enkele personeelsleden en
de bewoner van de kamer tijdens de
evacuatie rook hadden ingeademd.
Zij werden ter plaatse onderzocht door
het opgeroepen ambulancepersoneel.
Niemand hoefde uiteindelijk naar het
ziekenhuis. Het is niet de eerste keer
dat een patiënt brand in zijn kamer
veroorzaakt door een matras in brand
te steken. Vorige maand blusten de
medewerkers een brandje in een van
de slaapvertrekken nadat een patiënt
papier in brand had gestoken.

De Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn,
die deel uitmaakt van de Liberation Route. (Foto: Liberation Route)
De Liberation Route is een route
die voert langs plekken in Europa
die te maken hebben gehad met de
bevrijding in de Tweede Wereldoorlog.
In 2013 werd in Venray een stuurgroep
voor deze route opgericht, met daarin
vertegenwoordigers van gemeente
Venray, gemeente Weeze, Historisch
Platform Venray, het oorlogsmuseum in
Overloon, de Duitse militaire begraaf
plaats in Ysselsteyn en het Toeristisch
Platform Venray. De stuurgroep wilde
ook in deze regio aandacht schenken
aan de bevrijding met het plaatsen
van zogenaamde ‘luisterstenen’, die
overal langs de Liberation Route te
vinden zijn. Deze stenen geven meer
uitleg over specifieke plekken die een
rol speelden tijdens de bevrijding.
In Venray zijn deze stenen te vinden
bij het kasteel in Geijsteren, bij de kerk
in Venray en bij de Duitse militaire
begraafplaats in Ysselsteyn. “We merk
ten al snel: we moeten het niet bij deze
stenen laten”, vertelt Sjoerd Ewals, die
namens de Duitse militaire begraaf
plaats in Ysselsteyn bij de stuurgroep
hoort. “Er is veel belangstelling voor
de geschiedenis van Venray uit de tijd
van de Tweede Wereldoorlog. We wil
den ook op de langere termijn iets
realiseren.”
Na een paar jaar voorbereiding
wil de stuurgroep nu echt werk gaan

maken van haar plannen. Voorzitter
André Tonen: “We willen met het oog
op 75 jaar bevrijding in Venray en
Nederland in 2019 en 2020 een aantal
dingen gerealiseerd hebben, zodat
mensen dan ook naar Venray komen.”

Bevrijdingsdag op
18 oktober
De stuurgroep heeft verschillende
werkgroepen onder zich. Zo wil Cultura
Venray mensen oproepen ideeën in te
sturen voor evenementen en herden
kingen rondom de bevrijding die in
de komende twee jaar plaats kunnen
vinden. Een andere werkgroep houdt
zich bezig met het in kaart brengen en
opknappen van allerlei plekken in de
gemeente die te maken hadden met de
Tweede Wereldoorlog. Tonen: “Dat zijn
er heel veel en daar moet een
goede selectie van gemaakt worden.
Denk maar aan de Peel-Raamstelling
en er zijn plekken in Castenray waar in
die tijd vliegtuigen zijn gecrasht. Bij dat
soort locaties die de geschiedenis van
Venray vertellen, willen we kijken of
die al geschikt zijn om toeristen te
ontvangen en zo niet, dan moeten we
daarvoor zorgen.” Een derde werkgroep
houdt zich bezig met het maken van
fiets- en autoroutes door de omgeving
langs dit soort locaties en ten slotte

wordt er gewerkt aan een doe-boek
voor kinderen. “We willen het verhaal
van de Tweede Wereldoorlog in Venray
op een simpele manier aan leerlingen
kunnen vertellen”, legt Tonen uit.
Ewals: “De regio heeft erg veel te
bieden. De Duitse militaire begraaf
plaats en het Oorlogsmuseum in
Overloon zijn de grote trekkers, maar er
zijn nog veel meer plekken. Die zijn nu
nog een beetje verstopt, maar wij wil
len deze voor de historische jaren 2019
en 2020 weer zichtbaar maken voor
iedereen.” Ook het geplande nieuwe
bezoekerscentrum bij de Duitse mili
taire begraafplaats gaat een belangrijke
rol vervullen. André vult aan: “Met het
levend maken van de geschiedenis
kan Venray zich onderscheiden van
andere gemeentes.” Dat de geschiede
nis van de Tweede Wereldoorlog hier
nog zo leeft, is volgens de twee heren
heel belangrijk. Sjoerd: “Het is al bijna
75 jaar geleden, maar het blijft mensen
interesseren. En dat is ook goed, want
over een tijdje is er niemand meer die
de oorlog nog echt heeft meegemaakt.
Dan zijn het alleen de historische
plekken zoals we die in Venray zoveel
hebben die nog herinneren aan de
oorlog. Die geschiedenis willen we
levend houden, zodat we niet vergeten
wat er in die jaren allemaal is gebeurd
en hiervan leren.”

Vier generaties
Met de geboorte van Yza Kusters uit Wanssum zijn er vier
generaties in haar familie compleet. Yza is de dochter van Ariana
Kusters-Gruntjens uit Wanssum. Oma is Joke Gruntjens-Rutten
uit Horst, overgrootmoeder is Mia Rutten-Custers uit Horst.
Gefeliciteerd namens het hele team van HALLO Venray.

Plan De Sprank goedgekeurd
Laco blijft zwembad De Sprank in Venray de komende twintig jaar exploiteren. De gemeente betaalt hen hier
225.000 euro per jaar voor. De gemeenteraad stemde op dinsdag 31 oktober in met het voorstel.
Zwembaduitbater Laco wil De
Sprank de komende twintig jaar
blijven exploiteren, maar voorzag
een jaarlijks gat in de begroting,
dat nu opgevuld moet worden door
de gemeente. De raad stemde in
met een jaarlijkse bijdrage van

225.000 euro. Van dit bedrag wordt
7 procent, of 15.000 euro, pas
uitgekeerd als Laco heeft bewe
zen dat jaar aan de eisen van de
gemeente te voldoen. De overige
210.000 euro krijgt zij e
 chter gega
randeerd jaarlijks.

Het voorstel werd onlangs nog
aangepast op verzoek van lokale
politieke partijen PP2 en InVENtief.
Zij eisten dat vijf jaar voor het
aflopen van de afspraak al gekeken
wordt naar de toekomst van het
zwembad in Venray. Laco zou dan

niet automatisch de eerste gega
digde zijn om mee in zee te gaan.
Ook onderzoekt de gemeente elke
vijf jaar de staat van het gebouw en
de installaties, om de onderhouds
status in de gaten te kunnen houden.
Laco investeert zelf ruim twee
miljoen om ervoor te zorgen dat het
zwembad de komende twintig jaar
nog gebruikt kan worden.

Laco is inmiddels bezig met een
onderzoek naar de haalbaarheid
van zogenaamde ‘natte gymles
sen’, zwemlessen. Zij betrekt bij dit
onderzoek onder andere gemeente
Venray en basisscholenkoepel
SPOVenray. Het wel of niet door
gaan van deze zwemlessen heeft
echter geen invloed op de jaarlijkse
vergoeding van de gemeente.
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Venrays cultureel erfgoed

Jongeren
mishandelen man
na opmerking

RooyNet bestaat 10 jaar
Rooynet.nl ging tien jaar geleden, op 2 november 2007, de lucht in. Historisch Platform Venray (HPV) wilde een
website ontwikkelen, waardoor het Venrays cultureel erfgoed beschikbaar werd voor het grote publiek. Deze week
viert de site haar tiende verjaardag.

In de Fagotstraat in Venray vond maandag 30 oktober rond 21.10 uur
een mishandeling plaats. Kort daarvoor sprak het 33-jarige slachtoffer een
paar jongeren aan op hun gedrag in de speeltuin in de straat. De jongeren
kwamen een uur later verhaal halen en mishandelden de man.
De jongeren kwamen rond
21.10 uur naar een woning aan de
Fagotstraat, waar de man op dat
moment was. De 33-jarige man werd
hier door enkele personen geslagen
en geschopt. Hij liep daarbij licht
letsel op, geeft politie Venray aan.
De politie geeft aan dat de
leeftijd van de dader(s) rond de
16 jaar ligt. Zij geeft aan de zaak te
onderzoeken en de jongeren in de
gelegenheid te willen stellen om
zich te melden. “Bij vaststelling van
de vermoedelijke identiteit van de

dader(s) zal, in overleg met justitie,
mogelijk over gegaan worden naar
een aanhouding”, geeft de politie
aan. “Hetgeen wil zeggen dat we
waarschijnlijk op enig moment in de
heel vroege ochtend tot aanhouding
over zullen gaan.”
Zij vraagt daarnaast mensen
die getuige zijn geweest van de
mishandeling of die de jongeren bij
het speelveld hebben gezien of meer
weten, zich te melden bij politie
Venray via 0900 88 44 of via meld
misdaad anoniem op 0800 70 00.

Ondertekening van het RooyNet-convenant op 13 september 2006

Sammie bezorgt de HALLO
In Venray en Leunen is een hele bijzondere bezorger van HALLO
Venray actief. Samen met baasje Paula Sijbers zorgt Sammie er iedere
week voor dat het nieuwsblad bij alle adressen op hun route door het
centrum van Venray, Brukske, de Leunseweg en in Leunen op de
deurmat ligt. Dankjewel Sammie en Paula!

De lancering van de website was
de bekroning van ruim drie jaar studie,
planning en haalbaarheidsonderzoe
ken. Historisch Platform Venray wilde
door gebruik te maken van de eigen
tijdse informatie- en communicatie
technologie informatie over het
erfgoed van Venray niet alleen
vastleggen, bewaren en behouden,
maar ook beschikbaar maken voor
het grote publiek. Vanuit die gedachte
ging zij in Venray partners zoeken,
die zij vond in het Venrays Museum,
het Gemeentearchief Venray en de
bibliotheek van Venray. Daarbij werden
zij ook ondersteund door Stichting CAI.
In het najaar van 2005 werd het
plan RooyNet gepresenteerd. In totaal
zou dit zo’n 52.000 euro gaan kosten.
Provincie Limburg was in het kader
van de bibliotheekvernieuwing bereid
90 procent van deze kosten te subsidi

ëren. De partners van RooyNet beslo
ten hun samenwerking vast te leggen
in een convenant dat op 13 september
2006 door de verschillende partijen
werd ondertekend. Op 2 november
2007 ging RooyNet uiteindelijk in de
lucht.

Bijna 25.000 foto’s
“Sindsdien is RooyNet gegroeid
en is het als informatiebron over
Venrays verleden niet meer weg te
denken”, vertelt de organisatie achter
RooyNet. Sinds maart vorig jaar, toen
de site werd vernieuwd, is RooyNet
door 25.000 mensen geraadpleegd die
meer dan 400.000 pagina’s door
zochten. De fotobank bedraagt bijna
25.000 foto’s en daarnaast zijn er
op de site vijftig films, ruim vijfhon
derd geluidsbestanden, 1.600 oude
ansichtkaarten en zestig biografieën te

vinden. Via RooyNet kunnen geïnte
resseerden ook stamboomonderzoek
doen door het gemeentelijk gene
alogisch archief te doorzoeken met
700.000 documenten en 40.000
gegevens van bidprentjes.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt
door de leden van het HPV, daar
bij geholpen door een groep van
dertig vrijwilligers, die in 2016 ruim
13.000 uren besteed hebben aan
het digitaliseren van gegevens.
De organisatie: “Deelnemers van
RooyNet hebben hun archieven
geopend om zo hun cultuurhistorische
rijkdom te kunnen delen met iedereen.
Op deze wijze draagt een hedendaags
medium bij tot behoud en versterking
van onze kennis en belangstelling van
en voor het verleden. Daarom wordt
RooyNet terecht ook wel betiteld als
het digitale geheugen van Venray.”

Nog geen toestemming

Woningbouw Zuidsingel Venray
ligt nog stil
De bouw van 33 appartementen en 17 woningen aan de Zuidsingel in Venray ligt voorlopig nog stil.
Wonen Limburg heeft nog geen toestemming om te starten met de woningbouw.

Keizersveld 50a, Venray | 0478-769059 | info@driessenarchitectuur.nl

AUTOBEDRIJF FRANCKEN Oirlo
www.autobedrijf-francken.nl
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In het voorjaar werden de flats
die daar oorspronkelijk lagen al
gesloopt. SP Venray vroeg zich in
haar algemene beschouwingen op
de begroting van gemeente Venray
voor 2018 af wanneer er weer
wordt begonnen met de bouw.
“Het project lijkt stil te liggen.
Inmiddels is zelfs het fietspad
aan die kant weer opengesteld.
Dit doet vermoeden dat er voorlopig
geen bouwactiviteiten gaan
plaatsvinden”, aldus de SP.

Gemeente Venray laat weten
dat zij contact heeft gehad met
Wonen Limburg over de vertraging
van de bouw. Wonen Limburg kan
nog niet starten, omdat zij nog geen
toestemming heeft van de Autoriteit
Woningcorporaties. De verwachting
is dat de toestemming dit jaar nog
wordt afgegeven. Inmiddels is wel
gestart met de civieltechnische
werkzaamheden en de aanleg van
de bouwwegen. De bouwtijd van de
woningen, inclusief de aanleg van de

infrastructuur, is ongeveer anderhalf
jaar. De appartementen zijn met de
kopse gevel gericht op de Zuidsingel
en komen verspreid over drie
blokken te liggen. Aan weerzijden
van de blokken worden twee rijen
van drie woningen gebouwd.
Het eerste blok aan de rechterkant
van het appartementengebouw
gaat uit twee in plaats van drie
woningen bestaan. Ook komt er
een parkeerplaats op het terrein
te liggen.
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Toekomstonderzoek

Beslissing Roekenbosch komt dichterbij
Een definitieve beslissing over de toekomst van vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck lijkt dichterbij te
komen. Het bestuur van de coöperatie Het Roekenbosch legt op zaterdag 4 november de resultaten van een
onderzoek naar die toekomst voor aan haar leden. In dezelfde week gaat gemeente Venray ook in gesprek met de
werkgroep Roekenbosch, waar inwoners van Blitterswijck in vertegenwoordigd zijn.

van de voorzieningen niet meer
voldoende was. Het werd toen
nog twee jaar verhuurd door
Hogenboom vakantieparken.
Toen de berichten kwamen dat
gemeente Venray voornemens was
er vluchtelingen op te laten vangen,
stopte ook die organisatie met
verhuur van bungalows. Sinds 2016
is het park deels in gebruik als
asielzoekerscentrum en is een deel
in gebruik door arbeidsmigranten en
woonurgenten. Ook dat bleek geen
langdurige oplossing: het Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
heeft het huurcontract opgezegd en
de langdurige bewoning is in strijd
met het bestemmingsplan van de
gemeente, die al eerder een einde
aan de situatie eist.

Tussentijds met de
sloop beginnen

In het rapport werd gekeken
welke toekomstscenario’s voor het
vakantiepark haalbaar zijn. Het werd
opgesteld door de vitaliteitsmanager
van de provincie, Frank Verkoijen, in
opdracht van de provincie Limburg

en het bestuur van de Coöperatie
het Roekenbosch. Het Roekenbosch
is één van de zes pilots in een
project van provincie Limburg om
iets te doen aan de kwaliteit en
overcapaciteit van vakantieparken in

Limburg. De rapportage werd vorige
week definitief.
Bungalowpark Het Roekenbosch
in Blitterswijck werd tot 2012
gerund door Landal Greenparks.
Die vond echter dat de kwaliteit

Van de vier scenario’s die
onderzocht werden, bleek er
volgens het rapport maar één
levensvatbaar: stoppen met het
park. Dat zou betekenen dat het
eind 2027 volledig ontmanteld
wordt. “Waar mogelijk en haalbaar
wordt tussentijds al met de sloop
van bungalows begonnen”, is in het
advies te lezen.
Voordeel voor de gemeente
is dat zij het terrein leeg krijgt
opgeleverd. Risico van dit plan, aldus
het rapport, is onder andere dat
de gemeente de situatie wel gaat
handhaven: officieel mag er geen

langdurige bewoning plaatsvinden
op het park. Tot 2027 zou gemeente
Venray arbeidsmigranten op het
park moeten gedogen. Verhuur aan
hen via een ‘professionele partij’
is nodig om genoeg kapitaal te
realiseren om het park te kunnen
afbouwen. “Vanuit het oogpunt van
de eigenaren van de bungalows was
het rendement uit de recreatieve
markt de afgelopen jaren te laag”,
aldus het rapport. “Geconcludeerd
wordt dat dit scenario haalbaar is,
een redelijk tot goed rendement
voor de bungaloweigenaren oplevert
en leidt tot een terrein dat schoon
kan worden opgeleverd.”

Terrein schoon
opleveren
Het bestuur van de coöperatie
Het Roekenbosch legt het rapport
op 4 november 2017 voor aan
haar leden. In een eerdere brief
aan hen gaf ze al aan achter het
advies van het rapport te staan.
Een provinciewoordvoerder geeft
aan dat in dit rapport nog niet
gekeken is wat dat zou betekenen
voor omwonenden en de omgeving.
“Dat is een taak van de gemeente
en het park.”
Een gemeentewoordvoerder
meldt dat de gemeente in dezelfde
week in gesprek gaat met de
werkgroep Roekenbosch, bestaande
uit inwoners van Blitterswijck.
Zij kon desgevraagd nog geen inzicht
geven in de insteek van dat gesprek.

Locatieonderzoek

Nog geen duidelijkheid nieuwe locatie Aldi
Supermarktketen Aldi is al sinds maart bezig met locatieonderzoek voor
een nieuwe vestiging van de supermarkt in Venray. Er is echter nog veel
onduidelijkheid of en waar die nieuwe locatie komt en wat er gebeurt met
de twee huidige vestigingen. Gemeente Venray wil geen nieuwe vestiging
van de supermarkt op bedrijvencentrum De Brier, maar juist wel in
het centrum.
Op dit moment heeft Aldi twee
vestigingen in Venray: één in Veltum
en een tijdelijke supermarkt op het
Servaas-terrein in Brukske. Die laatste
zou weer verdwijnen als het nieuw
te bouwen winkelcentrum daar klaar
is. De bouw van dat winkelcentrum is
nog steeds niet begonnen. Toch moet
de noodlocatie van Aldi nog steeds
voor 1 januari 2018 verdwijnen uit de
wijk, gaf verantwoordelijk wethouder
Jan Loonen in oktober aan.
Aldi meldde vorig jaar al dat de
twee vestigingen in Venray kwalitatief
niet meer voldoen aan de eisen die de
keten aan haar winkels stelt. Samen
met de gemeente wil zij daarom een
locatie kiezen die voor de komende
decennia een duurzame exploitatie
oplevert. Aldi overweegt dus om
uiteindelijk één duurzame vestiging in
Venray te houden. Wat er met de Aldi
in Veltum gebeurt, is nog niet bekend.

Veltum of Brukske
Een nieuwe locatie in de wijk
Brukske is één van de opties die wordt
meegenomen in het locatieonderzoek.
Gemeente Venray gaf echter al in

2016 dat er hier eigenlijk onvoldoende
ruimte is voor een nieuwe supermarkt.
De gemeente verwacht dat dit ook
blijkt uit het locatieonderzoek. De wijk
Veltum, waar nu ook een Aldi is
gehuisvest, is wel nog een optie voor
een nieuwe supermarkt.

Niet op De Brier
Bedrijvencentrum De Brier is in
ieder geval géén optie, vindt het
College van B&W van gemeente
Venray. Onder andere politieke partij
inVENtief pleit in haar algemene
beschouwingen voor de gemeentelijke
begroting van 2018 voor deze locatie,
omdat die locatie volgens de partij
wel een upgrade kan gebruiken.
Ook geeft Aldi zelf aan zich daar
graag te vestigen. “Die uitgestoken
hand moet worden aangenomen”,
vindt inVENtief. Het college wil
niet dat de supermarkt zich op
dat terrein vestigt. Dat past niet
binnen het gemeentelijkbeleid over
detailhandel, stelt zij. “Supermarkten
zijn alleen gewenst in of aansluitend
aan het kernwinkelgebied, in de
bestaande wijkwinkelcentra of in de

Supermarkt Aldi op de huidige locatie in Brukske
noordwesthoek van Venray, waar op
dit moment nog geen supermarkt is.”

Naar het centrum?
In het centrum van Venray is echter
wel nog ruimte voor een supermarkt.
“Naar verhouding zijn er maar weinig
supermarkten in het centrum”, stelt het
college nu. Zij wil daarom onderzoe
ken of het mogelijk is om een derde
supermarkt toe te voegen aan het
winkelgebied. D66 verbaast zich over
deze mogelijkheid. “Dat zou wederom

een forse toevoeging aan het aantal
vierkante meters winkelvloeroppervlak
betekenen”, stelt zij. “Dit terwijl is
afgesproken daar zeer terughoudend in
te zijn, omdat er op dit moment geen
gezonde verhouding is tussen vraag en
aanbod van het winkelvloeroppervlak
in het centrum.” Als de supermarkt
gevestigd zou worden in het centrum,
maar buiten het kernwinkelgebied,
zou dat geen probleem moeten zijn,
denkt het college. “Het kernwinkel
gebied moet inderdaad compact

 lijven, zodat bezoekers een aantrek
b
kelijk, o
 verzichtelijk rondje kunnen
lopen.”
Wanneer het onderzoek van Aldi
wordt afgerond, is nog niet bekend.
Afhankelijk van de voorkeurslocatie
van Aldi zal de politiek hier nog
een beslissing over moeten nemen.
Een woordvoerster van de gemeente
geeft desgevraagd aan: “Dit is vooral
het geval indien de locatie niet past
binnen het bestemmingsplan op die
locatie of het beleid van de gemeente.”
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Politie
zoekt getuigen
mishandeling
Politie Venray is op zoek naar mensen die getuige waren van een
mishandeling op donderdag 26 oktober in Venray. In de buurt van de
kruising Kastanjestraat-Zuidsingel in Venray werd een 45-jarige man
geslagen.
De mishandeling vond volgens een
ooggetuige plaats aan de ventweg van
de kruising. Het 45-jarige slachtoffer
was hier aan het werk toen hij belaagd
werd. Omstanders hielden de dader
al snel onder bedwang tot de politie
arriveerde.

Deel 1 gepresenteerd

‘Venray t ussen Peel en Maas’
overhandigd
Het boek ‘Venray tussen Peel en Maas – De Dorpen’ werd op vrijdag 27 oktober gepresenteerd in Hotel
Asteria in Venray. Het eerste exemplaar van het boek over de geschiedenis van de dorpen van Venray werd door
Diny Franssen van museum Het Zonnelied uit Wanssum overhandigd aan burgemeester Hans Gilissen van
gemeente Venray.

Volgens de politie vond het voorval
rond 16.30 uur plaats. Waarom de man
mishandeld werd, is nog niet bekend.
De politie komt graag in contact
met meer mensen die iets gezien of
gehoord hebben. Zij kunnen bellen
naar 0900 88 44.

Alle mensen die hebben meegewerkt aan het boek

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.
Voor onze klant Nijsen/Granico
in Veulen zijn we op zoek naar een

Heftruckchauffeur productie
Vac.nr. P018610 / P018237 | 2- of 3-ploegendienst

Met de heftruck verzorg je de toe- en afvoer van grondstoffen voor de
productielijn. Deze lijn bedien je met twee collega’s per ploeg en verwerkt restproducten uit de foodsector tot een kwalitatief eindproduct.
Je bent een ervaren heftruckchauffeur en betrouwbaar en loyaal. Het
betreft een uitdagende baan met goede arbeidsvoorwaarden. In eerste
instantie ga je aan de slag via AB Werkt. Bij gebleken geschiktheid volgt
een aanstelling bij het bedrijf zelf.
Verder zijn we voor andere opdrachtgevers op zoek naar:

Parttime productiemedewerker champignonkwekerij
Vac.nr. P018689
Productiemedewerker afvalverwerking
Vac.nr. P017991
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl

Het boek is het eerste deel van
het tweedelige ‘Venray tussen Peel en
Maas’. Burgemeester Gilissen roemde
in zijn toespraak het werk van de uitge
vers, de auteurs en de redactie, maar
bovenal dat van de fotografen. Namens
de redactie vertelde Koos Swinkels
hoe het boek tot stand gekomen was.
Uit alle dorpen is een auteur gezocht
die een stuk algemene geschiedenis
van het dorp schreef en daarnaast een
thema behandelde dat specifiek voor
het betreffende dorp was. Het werd
bij alle dorpen een mix van verleden
en heden, waarbij de vrijwilligers van

het Historisch Platform Venray een
wezenlijke bijdrage leverden met het
zoeken en scannen van oude foto’s en
de fotografen met actuele foto’s het
heden belichtten.

Mix van verleden
en heden
Redactielid Jan Strijbos gaf daarna
een karakteristiek van de dorpen met
hun historische gebouwen, wegkruisen
en kapellen, monumentjes, idyllische
plekjes en schitterende natuurgebieden
en dat alles op fietsafstand.

Aan het slot van de presentatie
kregen alle auteurs en fotografen uit
handen van het echtpaar Frans en Truus
Jansen van uitgeverij Pictures Publishers
een exemplaar in ontvangst.
Het tweede deel van het boek,
met hoofdstukken over onder meer
archeologie, over Venray in de
middeleeuwen en in de 17e, 18e,
19e en 20e eeuw, over de kloosters,
de Grote Kerk, de Schaapscompagnie,
de Peel, de psychiatrische instituten,
bekende Venrayse families, de oorlog
enzovoort, verschijnt in het najaar
van 2018.

Niet doormodderen

College: The B heeft meer
hulp nodig dan jeugdsozen
Er is minder sociale cohesie tussen Venrayse jongeren dan bij de jongerensozen in de dorpen, stelt het College
van B&W van gemeente Venray. Daarom vindt zij het gerechtvaardigd dat het jongerencentrum The B meer
ondersteuning van de gemeente krijgt dan de sozen in de dorpen.
Het college wil de komende drie
jaar The B jaarlijks ondersteunen met
60.000 euro. Niet eerlijk tegenover de
sozen die veel minder geld krijgen,
vonden de meeste politieke partijen
in hun reactie op de begroting van de
gemeente voor 2018. “Kan het college
uitleggen aan de andere jeugdsozen
waarom men voor verschillende
maten kiest?”, vroeg PP2. “Wij kunnen
dat zeker uitleggen”, reageert het
college nu. “Eerder is vastgesteld dat
er professioneel beheer en begeleiding
nodig is voor een jongerencentrum
op de schaal van Venray. Deze schaal

maakt dat de sociale cohesie tussen
Venrayse jongeren veel minder is dan bij
een jongerensoos bij één van de dorpen,
die ook nog een jarenlange traditie
hebben van vrijwilligerswerk. (…)
Door de moeilijke aanloopjaren, heeft
The B zeker niet het brede bereik van
een open jongerencentrum op de schaal
van Venray kunnen halen.” Vanwege de
grootte en de samenstelling van de
Venrayse bevolking is er daar meer
ondersteuning van de gemeente
nodig om tot een goed functionerend
jongerencentrum te komen, stelt het
college.

Met het jaarlijkse bedrag
van 60.000 euro moet The B een
culturele basisvoorziening worden
van gemeente Venray, hoopt het
college. “Wij hebben vertrouwen in
de voorgestelde en ingezette richting
bij The B. De komende jaren zal
moeten blijken of dat vertrouwen
ook bevestigd wordt.” SP vroeg onder
andere om de steun aan The B jaarlijks
te evalueren en de gemeenteraad
hierbij te betrekken. “Nog eens drie
jaar doormodderen kunnen we ons
niet permitteren”, stelde zij. Het
college stemt in met dit voorstel.
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Verhalen van de straat
4/14

Jaegerhofweg Veulen

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun
namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook
pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Venray
dook de archieven in en zocht het verhaal achter de Jaegerhofweg in Veulen.
Hubert Theodoor Jaeger werd op 31 decem
ber 1867 geboren in het Duitse Boslar. Vanaf
1919 tot zijn dood en ook nu nog is zijn naam
onlosmakelijk verbonden met de ontginningen
in de Peel en in Veulen.
Hij trouwde in 1901 met Bertha van
Ophoven en kreeg met haar dochter Thea.
Zijn schoonouders hadden grote landbouwon
dernemingen en samen met zijn vrouw zette
Theodoor hun activiteiten voort. In 1919 kocht
Jaeger 272 hectare heidegrond net onder het
gehucht Veulen, van gemeente Venray. Hij was
niet de eerste ontginner die in Veulen aan de
slag ging, maar wel degene met de grootste
invloed op het dorp. Hij ging daadkrachtig aan
de slag: er werden graanschuren gebouwd, er
kwamen stallen en een loods voor de machines
die bij de landbouw gebruikt werden. Ook ver
rezen een smederij en boerderijen in zijn
opdracht en liet hij een huis bouwen voor zijn
bedrijfsleider. Er verschenen diverse boerde
rijen en de bevolking van Veulen groeide door
zijn ondernemingen.

Theo de Ven-kèl
Hij woonde met zijn familie in de buurt van
Keulen, maar woonde doordeweeks op de plek
waar hij bezig was met ontginningen. In 1920
gingen zij in Vierlingsbeek wonen en in 1926
werd hij officieel Nederlander. Zijn naam werd
toen veranderd van Jäger naar hoe hij nu in
de geschiedenisboeken staat: Jaeger. Hij was

een ‘heer van stand’, maar ten tijde van zijn
ontginningen ook heel betrokken bij Veulen.
Daar stond hij bekend onder zijn bijnaam,
‘de Ven-kèl’, de veenman. Hij toonde zijn
betrokkenheid bij de inwoners van het dorp
onder andere door in 1946 3 hectare grond ter
waarde van 4.500 gulden te schenken voor de
oprichting van een kerk.

Pionier in mechanisatie
van landbouw
Jaegers bezittingen breidden steeds verder
uit door vererving en aankoop. Behalve groot
grondbezitter stond Jaeger echter ook bekend
als pionier op het gebied van de mechanisatie
van de landbouw. Hij zette stoomtractors in en
was vroeg met het inzetten van zelfbinders,
dorsmachines en combines op zijn bedrijf.
Hij heeft ook daarmee grote invloed gehad op
de ontwikkeling van de landbouw in de regio
Venray.
In 1943 stopte hij op 76-jarige leeftijd
met werken. Hij overleed op 4 mei 1954
op een van zijn boerderijen, Pepinushof, in
Echt en werd begraven in Mill. Zijn naam is
verbonden aan een boerderij in Veulen met
de naam Jaegerhof en is vereeuwigd in de
straatnaam Jaegerhofweg.
Bronnen: Veulens Historie Herleeft via RooyNet.nl en
Cultuurbehoud Milsbeek
(Foto: Veulens Historie Herleeft)

Bibliotheek Venray

Renoveren of naar Albert Heijn-pand
Het voormalige Albert Heijn-pand in het centrum van Venray is op dit moment de enige optie voor een mogelijke verhuizing van de bibliotheek. De andere optie voor de bieb is het grondig renoveren van het huidige pand,
maar BiblioNu-directeur Jimmy Hendriks geeft aan een verhuizing naar het centrum, en in het bijzonder het Albert
Heijn-pand, een aantrekkelijke optie te vinden.

Het voormalige Albert Heijn-pand waar de bibliotheek zich mogelijk gaat vestigen
De mogelijke verhuizing van de
bibliotheek maakt deel uit van de plan
nen uit de centrumvisie voor Venray.
Deze visie gaat uit van een compacter
centrum met meer reuring. De bieb
kan deze reuring leveren, verwacht de
gemeente. Daarnaast is het huidige

gebouw aan de Merseloseweg toe
aan groot onderhoud. Redenen voor
gemeente Venray om te overwegen
om de bibliotheek te verhuizen naar
een pand in het centrum. Eerder werd
al bekend dat het voormalige Albert
Heijn-pand in het centrum van Venray

het biebconcept en voldoet aan de
gewenste eis uit de centrumvisie, laat
de gemeente via een woordvoerster
weten.
BiblioNu ziet een verhuizing naar
het centrum wel zitten. Directeur van
BiblioNu Jimmy Hendriks geeft aan
een pand nodig te hebben dat kan
blijven beantwoorden aan wettelijke en
lokale eisen. “Het huidige pand vraagt
om groot onderhoud, energetische
aanpassingen en investeringen in
duurzaamheid en inrichting die in
vergelijking met de investeringen die
met een verhuizing gepaard gaan,
wellicht buiten proportioneel zijn.”
Ook is BiblioNu zich ervan bewust dat
een eventuele verhuizing naar het
centrum van grote maatschappelijke en
economische waarde kan zijn. Hendriks:
“Wie zijn wij dan om een dergelijk
scenario niet te toetsen?” Hendriks geeft

daarnaast aan een verhuizing naar het
centrum een interessant scenario te
vinden. Het voormalige Albert Heijnpand is volgens hem in dat geval een
aantrekkelijke optie. “Het pand kent
een fors aantal vierkante kilometers.
Die ruimte moet je niet als standalone bibliotheek willen exploiteren.
Wel interessant is een samenwerking
met andere maatschappelijke
organisaties waarbij wij elkaars aanbod
in diensten en producten weten te
versterken.”
Het College van B&W is op dit
moment nog bezig met het uitwerken
van een voorstel, zodat de gemeenteraad uiteindelijk kan beslissen over
een mogelijke verhuizing. Wanneer dat
voorstel af is en of de bibliotheek extra
subsidie of een financiële bijdrage van
gemeente Venray nodig heeft, is nog
niet duidelijk.

Print & Sign in Venray
één van de mogelijke nieuwe locaties
zou kunnen zijn voor de bibliotheek,
maar inmiddels zijn behalve het
huidige pand behouden alle andere
opties die de gemeente op het oog
had, afgevallen. Het Albert Heijn-pand
heeft de gewenste oppervlakte voor
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Visie veehouderij Venray

Gemeente wil meer mogelijkheden om
geureisen aan te scherpen
Gemeentes krijgen vanaf 2021 meer mogelijkheden om eisen te stellen aan de geuruitstoot van veehouderijen.
Gemeente Venray wil bij wijze van proef deze mogelijkheden al eerder krijgen.
Gemeente Venray gaat de kaders
voor vergunningen van veehouderijen
flink strenger maken, stelt zij in haar
visie veehouderij Venray. In de nieuwe
Omgevingswet, die in moet gaan
in 2021, krijgen gemeentes al meer
mogelijkheden om strengere eisen te
stellen aan de geur die een bedrijf mag

uitstoten. “Om het woon- en leefklimaat
te verbeteren, is een aanscherping van
de geurnormen noodzakelijk”, stelt de
gemeente in haar visie. “Vanwege de
grote concentratie veehouderij in delen
van Venray, is de geurbelasting in enkele
kernen en vooral in delen van het bui
tengebied van Venray erg hoog, ook ten

Gemeentelijke bijeenkomst

Meepraten over
subsidiebeleid
Gemeente Venray nodigt verenigingen uit om mee te praten over het
nieuwe subsidiebeleid. Eerder werd in dat kader gesproken rond het
thema jeugd en jongeren, in december is het de beurt aan alle andere
organisaties die subsidie ontvangen.
De gemeente geeft jaarlijks ruim
6 miljoen euro uit aan subsidies voor
verenigingen en maatschappelijke
organisaties. “Daar is niets mis mee,
zolang de subsidie bijdraagt aan het
bereiken van de doelen van onze
gemeenschap. En daarover twijfelt
men bij de gemeente”, stelt zij. Ze wil
niet bezuinigen, maar wel kijken of
het anders en beter kan. De gemeen
te gaat daarom in gesprek met alle
betrokkenen om te kijken of subsidies
in hun geval de beste oplossing is.
“De zoektocht naar een vernieuwd
subsidiebeleid gebeurt door samen in
dialoog te gaan.”

Drie vragen staan centraal tijdens
de dialoog: wat zijn jullie ervaringen
met het subsidiebeleid? Wat zijn
jullie wensen? Wat vinden jullie van
de kaders en uitgangspunten die de
gemeente hanteert voor het vernieu
wen van het subsidiebeleid?
Alle verenigingen en stichtingen
die subsidie ontvangen, krijgen een
uitnodiging. Organisaties en initia
tieven die zonder subsidie werken,
zijn ook welkom. Zij kunnen zich via
mieke.peeters@venray.nl aanmelden.
De dialoogbijeenkomsten vinden
plaats op woensdag 6, dinsdag 12 en
woensdag 13 december.

opzicht van andere gemeenten met veel
intensieve veehouderijen.”
Op dit moment leidt het over
schrijden van geurnormen niet tot een
verplichte aanpassing van een bedrijf.
De geurbelasting op de omgeving
is in de afgelopen periode gedaald,
maar is in delen van de gemeente nog
aanzienlijk hoger dan de gemeente
lijke normen en de advieswaarden van
de GGD. Bij wijze van experiment wil
gemeente Venray daarom eerder al
meer mogelijkheden om eisen te stel
len aan de geurnormen van bedrijven.
Meerdere gemeentes hebben aan het
rijk gevraagd om alvast in te spelen
op de Omgevingswet, vaak met de

vraag om via bestemmingsplannen
extra te kunnen sturen. Venray is de
eerste gemeente die die toestem
ming heeft gevraagd bij het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu voor een
speciale pilot. “Via de pilot kunnen
we al op kortere termijn inspelen op
de Omgevingswet dan alleen via de
bestemmingsplannen”, geeft een
woordvoerder van de gemeente aan.
Het verzoek om een pilot is nog niet
officieel geaccepteerd door het
ministerie, maar wethouder Martijn
van der Putten (D66) laat weten dat de
reacties die zij hebben ontvangen op het
voorstel al positief zijn.
Door de vernieuwing van de
Omgevingswet in 2021 wordt het voor
gemeentes mogelijk om een aantal
aanpassingen in de eisen door te

voeren, die nu nog niet mogelijk zijn.
Die aanpassingen wil de gemeente dus
al eerder door kunnen voeren. Zo wil zij
oude stallen eerder aanpassen dan nu
mogelijk is. Daarnaast wil zij beter op
kunnen treden in situaties waar omlig
gende woningen meer overlast ervaren
dan de norm. “Nu mag de ondernemer
bij aanpassing van zijn bedrijf nog
steeds de normen overschrijden”, geeft
een woordvoerster van de gemeente
aan. Verder wil de gemeente de achter
grondbelasting, de totale geurbelasting
van alle veehouderijen in de omge
ving, ook mee kunnen nemen bij een
vergunningaanvraag. Dat is nu nog niet
het geval.” Het kan nog wel een jaar
duren voordat er daadwerkelijk gestart
kan worden met de pilot, geeft de
gemeente aan.

Arriva in overleg met wensbus
In haar nieuwe dienstregeling gaf vervoerder Arriva aan buurtbussen in te willen zetten. Deze bussen zouden de
huidige OV-shuttlediensten in Merselo, Veulen, Geijsteren, Blitterswijck en Heide vervangen. Nu lijkt de introductie
van deze buurtbussen nog niet definitief: Arriva gaat in overleg met de wensbusorganisatie.
De buurtbus 798 zou gaan rijden
van Merselo via het ziekenhuis VieCuri,
het Venrayse centrum en het station
naar Blitterswijck. Na contact met de
wensbusorganisatie in Vredepeel en
Merselo zegt deze dat de start van de
buurtbussen uitgesteld is.
In de regio Venray zou een aantal
kerkdorpen die nu een ov-shuttlevoorziening hebben, een vaste ovvoorziening op werkdagen krijgen.
Het gebruik van de ov-shuttle was zo
hoog dat Arriva een vaste route met
kleine busjes overwoog. “Bij voorkeur
zal een uitvoering als buurtbus worden
voorbereid, onder de randvoorwaarde
dat er ook voldoende vrijwilligers

geworven kunnen worden”, zei Arriva
daarover bij de bekendmaking van haar
nieuwe dienstregeling.
In overleg met gemeente Venray
zouden onder andere bushaltes moeten
worden bepaald. Verder faciliteert de
gemeente de zoektocht naar vrijwil
ligers. “Onlangs hebben we een eerste
bijeenkomst gehad met de gemeente
Venray om het tot stand brengen van
de twee buurtbuslijnen verder vorm te
geven”, geeft een woordvoerder van
Arriva aan. “De activiteiten, zoals het
organiseren van informatiebijeenkom
sten voor de nieuwe verenigingen,
lopen dus gewoon.”
“Wel zullen we nog nagaan hoe

deze nieuwe buurtbuslijnen zich ver
houden tot de wensbus die op initiatief
van de provincie ook in deze regio rijdt.
Beide vervoerssoorten verschillen welis
waar in de dienst die wordt geboden en
ook de doelgroep waarvoor dit vervoer
wordt ingezet, maar het is verstandig
om te bekijken of er een combinatie
mogelijk is”, aldus de woordvoerder
van Arriva. De wensbusorganisatie
stelt dat Arriva in overleg gaat met de
wensbusorganisatie en de dorpsraden
van Merselo en Vredepeel. De ov-shuttle
blijft rijden tot er overeenstemming
is over de frequentie en incidenteel
vervoer van en naar kerkdorpen, geeft
Wensbus Merselo aan.
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Vier generaties in Veulen
De 96-jarige Handrie Classens uit Castenray, die vier weken geleden nog in HALLO Venray stond met
zijn vijftigste achterkleinkind, kon onlangs weer een viergeneratiesfoto maken. Xem werd geboren in
de boerderij in Veulen, die Handrie rond 1950 zelf bouwde. Overgrootvader Classens stichtte hier zijn
gezin met zijn vrouw, Nella Janssen. De boerderij werd hierna voortgezet door Toon Classens (63) en
Tiny Classens-Knijnenburg (62). De derde generatie zit sinds 2010 op de boerderij en nu is daar ook een
vierde generatie geboren. Xem is het vierde kind van Sjef Classens (33) en zijn vrouw Corien (32).
Gefeliciteerd namens het hele team van HALLO Venray.
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GEPLUKT Dave Edwards

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

ook in april 2018 zijn we weer uitgeno
digd voor twee shows in het befaamde
Cavern Club, in Liverpool waar de
Beatles begonnen zijn.”

Actief blijven

Zijn naam verraadt het al een beetje: Dave Edwards (71) komt oorspronkelijk uit Bristol, Engeland. Nu woont hij al 44 jaar in het centrum van Venray.
Vanaf zijn twaalfde is hij muzikant en volgende week presenteert Dave de 300e editie van zijn eigen radioprogramma SixtiesPopGold bij Omroep Venray.
Deze week wordt hij Geplukt.
Vanuit de Engelse luchtmachtbasis
Laarbruch, wat nu Airport Weeze heet,
stapte Dave in 1965 voor het eerst
Venray binnen. Met een groep jon
gens uit de luchtmacht ging hij ieder
weekend op stap in Venray. “We hadden
maar één doel voor ogen: ‘to charm and
chat up the local Dutch girls’”, vertelt hij
lachend. Flirten met de leuke Venrayse

meisjes, dat was hun doel. “We had
den de meisjes voor het uitkiezen.
Uiteindelijk viel ik voor Annie Janssen uit
Wanssum, met wie ik inmiddels al 50
jaar gelukkig getrouwd ben.”
Vijf jaar woonde het stel in
Engeland en Wales, waar Dave was
opgegroeid. Daarna kwamen ze in
1973 voorgoed terug naar Venray.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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“Onze kinderen, Michael en Mandy, en
hun partners wonen en werken ook
allemaal in Venray.” Zelf heeft hij onder
andere bij Rank Xerox gewerkt op
diverse elektronica-afdelingen. Na tien
jaar wilde hij meer bereiken en zette
hij zijn carrière voort bij verschillende
elektronicabedrijven in Leiden, Houten
en later Utrecht. “Maar gelukkig heb ik
altijd met mijn gezin in Venray kunnen
wonen, mijn thuisfront.”

bruiloften, partijen en carnavalsoptre
den opgeluisterd. Een hele mooie tijd
was dat.” Tegenwoordig is Dave actief
als drummer en zanger bij de Horster
sixties- en seventies-band Predilection,
waarmee hij ook veel optredens in
Engeland doet. “Eerder dit jaar zijn we
vergezeld door 150 fans weer naar
Engeland gereisd voor een optreden en

Nu hij gepensioneerd is, wil Dave
vooral graag actief blijven. “Ik wilde
vrijwilligerswerk doen, maar dan
wel iets uitdagends en dynamisch.”
Uiteindelijk kwam hij in 2010 terecht
bij de Senior Service in Venray, waar
hij groepsleider is van de groep
‘Conversatie Engels voor gevorderden’.
“Na de zomer zijn we voor het achtste
jaar begonnen met nog steeds bijna
dezelfde groep. Als iedereen terug
blijft komen, dan zal ik wel iets goed
doen, toch?”
Engelse les geven was niet genoeg
voor Dave om zijn dagen mee te vullen
en hij meldde zich ook nog aan als
vrijwilliger bij Omroep Venray. “Ik zocht
nog iets waar ik mijn werklust kwijt
kon en waar ik echt iets kon beteke
nen voor anderen. Dit vond ik bij de
omroep, waar ik een sixties-radiopro
gramma presenteer.” Elke maandag
avond om 21.00 uur is zijn programma
SixtiesPopGold te horen. “Als babyboo
mer heb ik de sixties meegemaakt als
tiener en ik ben nog steeds vol van de
gebeurtenissen uit die roerende tijd”,
legt hij zijn fascinatie voor muziek uit
de jaren 60 uit. “Het was een bijzon
dere periode en ik zat daar middenin.
Ik heb zelfs nog een optreden van de
Beatles gezien, net voordat ze echt
heel beroemd werden.” Maandag
6 november is een speciale dag voor
Dave. Dan wordt namelijk zijn radiopro
gramma voor de 300e keer uitgezon
den op Omroep Venray. “Ik hoop dat
zoveel mogelijk mensen dan met mij
genieten van muziek uit die swingende
tijd. Zoals de band de Love Affair uit
Londen in 1968 al zei: ‘Bringing on back
the good times!”

‘Ik drum nog steeds’
Dave’s grootste hobby is muziek
maken. Op 12-jarige leeftijd spaarde
hij al voor een drumstel. “Mijn vader
was pianist en was in eerste instantie
een beetje teleurgesteld dat ik wilde
gaan drummen en niet pianospelen.
‘Dat wordt toch niks’, bleef hij maar
zeggen. Met mijn krantenwijkje had ik
inmiddels 20 pond gespaard voor het
drumstel. Dat was niet genoeg, want
het kostte 29 pond. Na heel veel zeu
ren en een beetje hulp van mijn moe
der heeft mijn vader me toch geholpen
het instrument te kopen. ‘Dat wordt
toch niks’, bleef hij de hele terugweg
in de auto mopperen. Maar ik zette
door en drum nog steeds. Dat vond hij
geweldig.”
De eerste band waarin de
Engelsman speelde was in Malvern,
in Engeland. Daar maakte hij deel uit
van The Falcons, maar hier kwam na
drie jaar een eind aan tot hij bij de
Luchtmacht ging. Tijdens zijn dienstpe
riode speelde hij in diverse bands en
toen zijn luchtmachtcarrière in 1976
eindigde, sloot hij zich aan bij het dansen amusementsorkest Aces uit Horst.
“Daarmee heb ik heel veel feesten,

20%
Plak tot

korting op geselecteerde
merken*

PLAK JE

KORTING
Livera Dams
De Bleek 78 | 5801 MD Venray | 0478-581577
Elzaspassage 6 | 5701 RX Helmond | 0492-565111
* Geldig van 30 oktober t/m 12 november 2017 op de merken Chantelle, Passionata, Livera en Femilet.
Niet geldig in combinatie met andere acties of met terugwerkende kracht.
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‘Als ik Zentangle,
denk ik nergens anders meer aan’
Toen kalligrafe Maria Thomas uit de Verenigde Staten patronen om een middeleeuwse letter heen aan het
tekenen was, ging ze daar enorm in op. Haar partner Rick Roberts herkende dit als een meditatieve ervaring.
De rustgevende tekenmethode groeide vanuit daar naar een wereldwijd beoefende hobby: Zentangle. In Venray is
Maria Vennekens gecerficiteerd in het lesgeven in de kunstvorm.

In ‘inktober’, een tekenuitdaging
in de maand oktober, zijn Zentangledeelnemers elke dag aan de slag
om een patroon te tekenen. Ook Els
Bloemen en Martinet Roling uit Venray
en Ina Alink uit Nieuw-Bergen hebben

het geprobeerd. “Elke dag is wel veel
hoor”, geven ze toe. Tijdens een cursus
middag Zentangle bij Maria Vennekens
tonen ze elkaar hun creaties. Krullerige
tekeningen, soms met herkenbare ele
menten als bloemen of blaadjes, soms

met terugkerende patronen of met
beide, worden op tafel gelegd.
“Zentangle is tekenen aan de hand
van patronen”, legt Zentangle-docente
Maria uit. “Iedereen doet er zijn eigen
ding mee. De patronen dienen als lei

draad, ieder kan er een eigen verhaal
mee maken. Zo zit er altijd voor elk wat
wils bij.” “Je hoeft niet eens te kun
nen tekenen, het lukt eigenlijk altijd”,
lacht deelneemster Ina. “Je kunt heel
precies tot heel losjes tekenen, je kunt
eindeloos variëren en geen tekening is
hetzelfde”, zegt Maria.
Bij Zentangle tekenen ze met
watervaste fineliners op een speci
fiek formaat papier, een zogenaamde
‘tile’, van 3,5 bij 3,5 inch. Met potlood
worden schaduweffecten aangebracht.
Officieel zijn de tekeningen zwartwit.
“Variëren kan natuurlijk”, zegt Maria,
“Maar dan heet het ZIA: Zentangle
inspired art, op Zentangle geïnspireerde
kunst.” De dames gaan vandaag met
een rustgevend muziekje op de ach
tergrond aan de slag met het variëren
op patronen. Na een tijdje komt de
theedoos, mét patronen erop getekend,
op tafel. “Maar niet alles in huis heeft
patronen”, lacht Maria, die voor de
Duitse markt ook een boek schreef over
de teken- en meditatiemethode.
De van oorsprong Horsterse vertrok
in 2010 naar de VS voor een oplei
ding in de tekenvorm. Kort daarvoor
tipte een collega-kalligrafe haar over
Zentangle. “Ik was meteen ver
kocht. Toen ik terugkwam, was ik de
tweede leraar in Europa en de eerste
in Nederland. Nu zijn er inmiddels

zeventien in Nederland.” Zentanglebeoefenaars vind je inmiddels over de
hele wereld, van Argentinië tot Taiwan
en van Finland tot Zuid-Afrika.
Het rustgevend tekenen valt
op veel plekken in de smaak.
Deelneemster Martinet legt uit:
“Ik tekende altijd al graag, maar heb er
nooit veel mee gedaan. Mijn man wees
me op een workshop. Ik was met
een gegrepen. Het is leuk om steeds
nieuwe ideeën op te doen. Als ik
ermee bezig ben, denk ik nergens
anders aan. Dan kun je echt je hoofd
leegmaken.” Ina: “Als het lekker gaat,
ben je zo een half uur verder.” “Door de
cursussen zie je weer dingen van
anderen of krijg je een soort oefenin
gen, zo word je echt creatief gemaakt”,
vertelt Els.
De vaste patronen vormen geen
belemmering voor creativiteit, stellen
de dames. “Sterker nog, je hoeft niet
na te denken wat je wilt doen. Mensen
die zeggen ‘ik kan niet tekenen’ of ‘ik
weet niet wat ik moet tekenen’, die
krijgen een handreiking. Het wordt
nooit hetzelfde, omdat je altijd je
eigen draai aan het vertrekpunt geeft”,
zegt Maria. “Je haalt overal inspiratie
vandaan”, vertelt Martinet terwijl ze
haar tekenboek laat zien met vakantiegeïnspireerde Zentangles. “Als je ernaar
zoekt, zie je ze overal.”

Mien eige kräöm opent in Venray
Roel Folkerts uit Venray start in een pand aan de Schoolstraat in Venray binnenkort een winkel. Zijn assortiment is nog niet te omschrijven: hij verhuurt stellingen waar mensen tweedehands, nieuwe en zelfgemaakte
spullen kunnen verkopen.
Iedereen kan een of meerdere
stellingen huren in de winkel van
Folkerts. “Deze kunnen ze zelf
inrichten. Wij verkopen hun spul
len dan weer voor hen”, vertelt hij.
Roel kwam het idee tegen in meer
dere steden. “Oorspronkelijk komt
het uit Finland.” Niet alleen mensen

die hun producten bedrijfs-matig willen
verkopen maar geen winkel kunnen
huren, komen bij Folkerts aan bod.
“Ik bied ook particulieren de kans om
hun zolder of garage leeg te verkopen.
Dat is bij anderen niet mogelijk, daar
werken ze vaak alleen met onderne
mers. ”Hij houdt 10 procent van de

opbrengsten, de rest is voor de huur
der van de planken. In totaal heeft
hij plek voor ongeveer 120 verkoop
plekken. “Inmiddels is 60 procent al
verhuurd”, vertelt Folkerts.
De winkel wordt op 15 november
geopend onder de naam ‘Mien eige
kräöm’.

OM legt bedrijf stil

Inval bij Ysselsteynse biovergister
De politie heeft donderdag 26 oktober twee bedrijfslocaties in Noord-Limburg doorzocht in een onderzoek naar
fraude met mest en afvalstoffen. De invallen vonden plaats bij een biovergistingsinstallatie in Ysselsteyn en het
hoofdkantoor in Venlo. Een dag later besloot het Openbaar Ministerie (OM) het bedrijf tijdelijk stil te leggen.
Het Functioneel Parket, een
specialistisch onderdeel van het
Openbaar Ministerie dat zich richt
op de bestrijding van fraude en
milieucriminaliteit, doet onderzoek
naar het Noord-Limburgse bedrijf.
Zij vermoedt dat het bedrijf sinds 2013
drie keer meer afval en dierlijke mest
verwerkt dan zijn vergunning toestaat.
Ook denkt de politie dat het bedrijf
verwerkte afvalstoffen op een onjuiste
manier uitgeeft als mest. Daarvoor
zouden de verdachten gebruikmaken
van valse transportdocumenten.
Het Openbaar Ministerie schat dat de

bedrijven hier meer dan een miljoen
mee hebben verdiend.

Mestfraude
Volgens het Functioneel Parket
bestaat het vermoeden dat het
verdachte bedrijf naast vergunde
afvalstoffen, ook niet-vergunde stoffen
in de installatie verwerkt. Wanneer
afvalstoffen de installatie ingaan, of
wanneer verkeerde verhoudingen
gebruikt worden in de afvalstoffen,
kan het restproduct van de biovergister
niet meer als mest verkocht worden.
Het kan bijvoorbeeld chemicaliën

bevatten of er zijn niet voldoende
bacteriën uit verwijderd. Dat kan een
gevaar voor de dier- en volksgezond
heid opleveren. Ook leidt fraude met
mest tot concurrentievervalsing, geeft
de politie als een van de redenen voor
het onderzoek.

Interne processen
niet op orde
“Voor de verwerking van afval
moet betaald worden, terwijl met
de afzet van mest geld verdiend kan
worden. Er kan verwevenheid tussen

onder- en bovenwereld ontstaan, met
alle risico’s van dien. Daarom treedt
de overheid hier tegen op”, aldus het
Functioneel Parket.
Bij de inval heeft de politie
administratie in beslag genomen.
Het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) heeft monsters genomen van
stoffen in de installatie en op het ter
rein. Tijdens de doorzoeking consta
teerde de politie dat de interne proces
sen bij het bedrijf onvoldoende op orde
zouden zijn. “Er is onvoldoende zicht op
welke stoffen er worden ingenomen,
hoe deze worden verwerkt en hoe deze
vervolgens worden doorverkocht.”
Het OM constateerde dat er een risico
bestaat dat het bedrijf inderdaad stof
fen verhandelt als mest of bodemver

beteraar die hier niet voor geschikt zijn.
Om risico’s uit te sluiten, heeft het OM
besloten dat tot nader order geen stof
fen meer mogen worden aangevoerd
en de op het terrein opgeslagen stoffen
niet meer mogen worden afgevoerd.
De politie werkt in haar onder
zoek onder andere samen met
Waterschap Limburg, de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit en de
Inspectie Leefomgeving en Transport.
Het Waterschap onderzoekt een incident
van eind september, waarbij vloeibaar
stikstof uit een lekkende silo van het
bedrijf het riool en de Maas in liep.
Provinciale statenlid John
Verhoijsen van CDA Limburg heeft
vrijdag 27 oktober vragen gesteld aan
gedeputeerde staten over de situatie.
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Informatiemarkt

Open dag Activiteitencentrum Venray
SGL organiseert op zaterdag 4 november een open dag in haar activiteitencentrum (AC) in Venray. In het centrum worden activiteiten georganiseerd
voor mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke beperking.
Tijdens de open dag worden
demonstraties gegeven van de diverse
activiteiten van het activiteitencentrum.
Tijdens de presentaties van sport tot
creatieve bezigheden, van koken tot
bewegen op muziek en van geheugen
training tot fitness, kunnen bezoekers
zelf aan de slag.
Er wordt ook een informatiemarkt
georganiseerd, waar bijvoorbeeld
mogelijkheden voor mensen met afasie
of beginnende dementie en diverse
behandelmethoden aan bod komen.
Bezoekers kunnen door middel van een

korte film zien hoe deelnemers het
maximale uit hun mogelijkheden halen.
Producten die door cliënten gemaakt
worden, zoals keramieken beelden,
vogelhuisjes en mozaïeken worden
getoond en verkocht. SGL helpt mensen
met een lichamelijke beperking of
hersenletsel om een zo normaal en
zelfstandig mogelijk leven te leiden en
deel te nemen aan de maatschappij.
De open dag duurt van 11.00 tot
15.00 uur en wordt gehouden in het acti
viteitencentrum aan de Dr. Poelsstraat in
Venray. Toegang is gratis.

Directeur Rabobank
stopt
Rob Knoops vertrekt als directievoorzitter van Rabobank Horst Venray
vanaf 1 januari. Wie hem op gaat volgen, is nog niet bekend. De Raad van
Commissarissen heeft de procedure gestart om een opvolger te benoemen.

Medewerkers en cliënten van het AC Venray

Castenrayse voorzitter

Varkenshouders
bundelen krachten
Varkenshouders in Limburg die zijn aangesloten bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), hebben
de krachten gebundeld in een eigen regiobestuur. John Marcellis uit Castenray is op woensdag 25 oktober gekozen
tot voorzitter van POV Regio Limburg.

Knoops was de afgelopen
negen jaar directievoorzitter bij
Rabobank Horst Venray. Hij gaat
nu naar Rabobank Weerterland en
Cranendonck. Rob Knoops: “De afgelo
pen jaren hebben we te maken gehad
met stevige uitdagingen.” Hij verwijst

daarbij onder andere naar de fusie
van twee banken. Knoops was als
boegbeeld van de bank onder andere
betrokken bij de Horster ‘Gezondste
Regio 2025’ en de ontwikkeling van
het equestrian centre De Peelbergen
in Kronenberg.

Walk&Talk bij
BiblioNu Venray
BiblioNu Venray organiseert op dinsdag 7 november een Walk&Talkbijeenkomst in de bibliotheek. Het thema is robotisering en de bijeenkomst start om 09.00 uur.
Het thema sluit aan bij het thema
van Nederland Leest. Daar wordt dit
jaar het boek ‘Ik, robot’ van Isaak
Asimov besproken. Ook voor de
werkgelegenheid is robotisering een
thema waar over nagedacht kan wor
den. Daarom krijgen alle bezoekers
van de Walk&Talk het boek cadeau.
Marita Peeters zal kort vertellen over
het boek en Nederland Leest. Daarna
gaat Ton van der Sande in op het
thema robotica. Een Walk&Talk is een

koffiepauze voor werkzoekenden.
Deelnemers kunnen hun sollicitatieervaringen delen met elkaar, contac
ten leggen en suggesties krijgen en
geven die helpen in de zoektocht naar
een geschikte baan.
De inloop is vanaf 09.00 uur.
De start is om 09.30 uur en de
bijeenkomst duurt tot 11.30 uur.
Deelname aan de Walk&Talk is gratis.
Graag vooraf aanmelden via
mpeeters@biblionu.nl

Verzamelpand
Wanssum vergund
Het nieuwe regiobestuur met helemaal links John Marcellis
POV is opgericht door varkenshou
ders om onder andere de positie van
de Nederlandse varkenshouders bij de
markt te versterken. John Marcellis uit
Castenray is de nieuwe voorzitter van
de POV Regio Limburg. Hij heeft een
zeugen- en vleesvarkensbedrijf in
Castenray. Ook Marco Botden en
Antoon van Hoof uit Vredepeel en
Maarten Meulendijks uit Ysselsteyn
horen bij het nieuwe bestuur.
Marcellis: “Mijn eerste uitdaging als
voorzitter wordt om samen met de

andere bestuursleden de Limburgse
varkenshouders een stem te geven
zodat de belangen van de varkenshou
ders in Limburg ook landelijk gehoord
worden.”
“Het is van belang dat var
kenshouders in heel Nederland de
krachten bundelen”, legt Marcellis uit.
“Jarenlang waren er diverse belan
genbehartigers voor varkenshouders
in Nederland. De varkenshouders
hebben in 2012 via een petitie deze
opgeroepen om niet meer apart van

elkaar belangen te behartigen, maar
om samen te werken.” De POV is
opgedeeld in regio’s, waarvan Limburg
er één is. Samen met de andere zes
regio’s vormt zij straks het Landelijk
Bestuur van de POV. “Het is belangrijk
dat Limburg een eigen POV-regio heeft,
omdat wij dan samen met Limburgse
varkenshouders onze standpunten kun
nen inbrengen in het Landelijk Bestuur.
In Limburg spelen andere kwesties
dan bijvoorbeeld in Brabant”, geeft de
nieuwe voorzitter aan. “

De pluimveehouderij van de heer Jenneskens aan de Postbaan in
Wanssum mag nu ook officieel als bedrijvenverzamelgebouw gebruikt
worden. De gemeenteraad heeft het voorstel hiervoor op dinsdag
31 oktober in de raadsvergadering van gemeente Venray goedgekeurd.
Voor de verandering van pluim
veebedrijf naar bedrijvenverzamel
gebouw moest het bestemmingsplan
aangepast worden. Daar heeft de
gemeenteraad nu mee ingestemd.
De bebouwing kan nu worden omge
vormd. In het verzamelpand is ruimte
voor ‘lichte bedrijvigheid’ en opslag.
Daarbij stelde gemeente Venray een
aantal eisen. Zo moet de helft van

het oppervlak bestaan uit bedrijven
met een statische opslag. Ook heeft
ze aangegeven welk type bedrijven
hier mogen zitten. Een groothandel
en reparatie van motorvoertuigen is
bijvoorbeeld alleen mogelijk als er
geen sprake is van aan- en afvoer van
vrachtwagens. Het plan lag eerder ter
inzage, maar de gemeente heeft er
geen bezwaren op ontvangen.
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Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 43

Extra subsidie voor The B is oneerlijk
Drie kwart van de stemmers op onze poll is het niet eens met de
stelling ‘Extra subsidie voor The B is oneerlijk.’ Op Facebook vroegen we
lezers naar het voornemen van het College van B&W van gemeente Venray
om de komende drie jaar 60.000 euro subsidie per jaar schenken aan
jongerencentrum The B in Venray. Daarnaast gaan de jongerenwerkers van
Synthese zich meer bemoeien met het centrum en wordt het in het weekend
omgetoverd tot poptempel.
Politieke partij Venray Lokaal (voorheen PP2 en InVENtief) reageerde
op Facebook met ‘eens’: “Uiteraard moeten we als gemeente goed zorgen
voor onze jeugd. Zij zijn tenslotte de toekomst van ons mooi Venray.

Goede ontwikkelingsmogelijkheden en vermaak zijn heel belangrijk. Maar om
nou heel gericht ‘The B’ op deze manier te subsidiëren?” Zij noemt het niet
mogelijk om jongerencultuur van bovenaf te maken. Ook stelt zij dat het niet
eerlijk is tegenover andere sozen.
SP Venray is het echter niet eens met de stelling. Zij denkt dat het voorstel
de vrijwilligers helpt hun toekomstplan te verwezenlijken. Zij wil wel de
inzet van het bedrag jaarlijks evalueren, geeft de partij in haar algemene
beschouwingen aan.
Ook meepraten over onderwerpen uit de gemeente? Stem en laat je
mening achter op www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De bieb kan gewoon blijven waar ie zit
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemeente Venray onderzoekt momenteel of een verhuizing van de Venrayse
bibliotheek gewenst is. De bieb zelf wil het liefst verder naar het centrum
verhuizen, naar het voormalige Albert Heijn-pand. In de centrumplannen van de
gemeente wil men toewerken naar een compacter centrum met meer reuring.
De bieb kan deze reuring leveren, verwacht de gemeente. Zij zou daar eventueel
met andere organisaties samen in het pand kunnen trekken. De gemeente onder
zoekt of renovatie van het huidige pand ook een optie is. Het huidige gebouw aan
de Merseloseweg is toe aan groot onderhoud.
De bieb kan gewoon blijven waar ie zit! Verder naar het centrum verhui
zen heeft helemaal geen zin. De bieb ligt al redelijk centraal en het is maar de

vraag of de ‘reuring’ in het centrum nu wel echt van een bibliotheek afkomt.
Daar komen ook weer allerlei kosten bij kijken, net als bij renovatie. En wat moet
er dan weer met het huidige pand gebeuren?
Daarentegen kun je ook stellen dat een compacter centrum betekent dat
ook de bibliotheek centraler kan komen te zitten. Samenwerking met partners is
dan ook aantrekkelijker. En in het kader van stimuleren van lezen is het een plek
waar mensen misschien sneller binnenlopen. De bibliotheekdirecteur schat ook
dat de kosten voor verhuizen lager zijn dan steeds weer renoveren van een ouder
wordend gebouw.
De bieb kan gewoon blijven waar ie zit. Wat vindt u?

4-gangen herfstmenu
voor
op vrijdag, zaterdag en zondag om 17.30 uur met o.a.:
• Portobello • wildpotje
• Pompoensoep • Chocolade nagerecht

24,00
p.p.

Deelnemen kan alleen op reservering. Niet geldig in combinatie
met andere acties en arrangementen.

Financiële administratie
Belastingen
Bedrijfsadvies

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu

0478 533 566

www.mkb-inbalans.nl

Spannend, een column
schrijven voor een krant.
Mensen die me kennen weten
dat ik regelmatig stukjes
schrijf op Facebook. Nu ben ik
gevraagd om één keer per
maand een column te schrijven
voor de HALLO Venray.
Dat is niet alleen spannend
omdat je op veel deurmatten
binnenvalt, maar ook omdat het
schrijfsel niet meer dan
260 woorden mag bevatten.
Dat zal nog wel een uitdaging
worden.
Elke keer een leuk onderwerp zoeken, zal soms best een
opgave zijn. Maar gelukkig zijn
er naast de lengte vrijwel geen
beperkingen. Ik heb er in elk
geval zin in en ik ben vereerd
dat ik mee mag werken aan de
nog jonge krant, althans voor
Venray. In andere plaatsen heeft
de HALLO zich al lang bewezen.
Ook dat is spannend. Een
nieuwe krant uitbrengen in een
tijd waarin veel gedrukte media
lijken te verdwijnen. Veelal
wordt het opdoeken van
weekbladen als gevolg van het
internet gezien. Maar er is meer
aan de hand.
Het is als in de detailhandel.
Er ontstaat leegstand en de
webwinkels krijgen de schuld.
Natuurlijk groeit het online
marktaandeel, maar ik zie ook
winkelbedrijven die er maar niet
in slagen om met verfrissende
nieuwe ideeën aankomen.
Ze stellen zich op alsof ze
denken dat de klanten vanzelf
komen. Weinig gericht op
service, klantonvriendelijk of een
onvolledig assortiment zijn
tekortkomingen die klanten naar
webshops sturen.
Ik denk dat het met weekbladen hetzelfde is. Je moet
verfrissend blijven en nieuwe
dingen uitproberen. Juist dan
krijg je de lezer weg van het
scherm en met zijn neus in je
krant.
Willy
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Venray (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Het kan en moet veiliger: fietsendiefstal
CDA Venray hoort van inwoners dat de politie niet meer zo zichtbaar is
als vroeger. Hierdoor ervaren zij niet meer dat de politie naast de burger
staat en hun beste vriend is. De slogan ‘die pet past ons allemaal’ is
onderaan in de stoffige la komen te liggen. Overigens merken vele
agenten dit ook op.
Zij willen zich graag goed
inzetten voor de Venrayse inwoner,
maar krijgen van hogerhand andere
opdrachten. Wijkagenten kunnen

hierdoor vaak slechts één dag per week
in hun wijk of dorp aanwezig zijn.
De politie moet en wil weer
terug naar de oude rol: schouder aan

schouder met de Venrayse inwoner
staan. Zo moet onder andere het
aantal fietsendiefstallen drastisch
teruggedrongen worden. Gemeente
Venray staat landelijk op de zesde plek
van het aantal geregistreerde aangiftes
over fietsendiefstal. Dit kan zeggen
dat de aangiftebereidheid van de
Venrayse inwoners groot is, maar kan
ook zeggen dat het aantal fietsendief

stallen gewoon relatief groot is. Gezien
de geluiden van slachtoffers die CDA
Venray om zich heen hoort, vermoedt
het CDA het laatste.
Fietsendiefstal mag voor de politie
dan wel lager op de prioriteitenlijst
staan, het grijpt wel in op het gewone
dagelijkse leven van onze inwoners.
De gedachte ‘Ik hoop dat mijn fiets er
nog staat’, zal bij velen wel al eens

door het hoofd gegaan zijn. Dit tast
het veiligheidsgevoel aan. Er dient
gezorgd te worden voor een hogere
pakkans. Cameratoezicht op plekken
waar veel fietsen geparkeerd staan, is
een mogelijke oplossing.

beeld dat het oneerlijk is richting
de andere sozen in de gemeente.
Hiermee spelen zij op een goedkope
manier in op onderbuikgevoelens die
mogelijk in de dorpen leven en creë
ren zij een sfeer van wij (de dorpen)
tegen zij (Venray-kern).
Hoewel de gevoelens ergens best
te snappen zijn, zijn ze tegelijkertijd
ronduit kortzichtig. Naar onze overtui
ging kunnen ook de sozen in de dorpen
indirect gaan meeprofiteren van de
financiële steun aan The B. Door verdere

professionalisering van The B kan tussen
de jongerencentra in de gemeente een
goede samenwerking ontstaan, die alle
centra juist gaat versterken. We hopen
dus dat de sozen in de dorpen dit niet als
een bedreiging, maar als een kans zien
om de pop- en jongerencultuur van de
gemeente Venray als geheel naar een
hoger plan te tillen. We hebben hen als
SP benaderd om hierover het gesprek
aan te gaan.
In plaats van onszelf in de
loopgraven van onze eigen belangen

terug te trekken, zouden we met
zijn allen trots moeten zijn op onder
andere The B, Jera On Air, Zomaarpop,
Dimensions Outdoor en wat er hope
lijk in de toekomst nog meer staat te
gebeuren. Wij hopen daarom dat alle
partijen tot inkeer komen en alsnog
positief besluiten over de volgende
stap van The B.

Petra van Duijnhoven,
gemeenteraadslid CDA Venray

The B (deel 2)
Het gemeentebestuur is er eindelijk achter gekomen dat je een
gebouw van 1 miljoen euro niet alleen door vrijwilligers kunt laten
runnen. Men wil daarom voor de komende drie jaar geld beschikbaar
stellen voor verdere professionalisering.
Dit doen zij op basis van
toekomstplan ‘The Next Step’. Dit
grondig uitgewerkte plan is opge
steld door The B in samenwerking
met Cultura Venray. Dit plan bevat
in grote lijnen de visie die de SP al
vele jaren bij de gemeenteraad heeft
neergelegd. Wanneer wij andere

partijen de laatste jaren vroegen naar
wat hun visie is voor The B bleef het
oorverdovend stil, behalve bij D66 en
PvdA die onze visie delen.
Veel partijen tonen zich op dit
moment helaas nog negatief over de
voorgenomen financiële steun aan
The B. CDA en PP2 zeggen bijvoor

Volg ons bij de programmabegroting 2018
Dinsdag 7 november om 17.00 uur begint de gemeenteraad aan
de Algemene Beschouwingen over de begroting 2018. Een begroting die
nog is opgesteld door de huidige coalitie van CDA, Samenwerking
Venray en D66.
Bij het samenstellen daarvan
heeft deze coalitie op meerdere
onderdelen weinig aangetrokken
van politieke beschouwingen die
gehouden zijn bij de behandeling van
de voorjaarsnota van 4 juli. inVENtief
en PP2 hebben dan ook de hoop,

op veranderen en vooruit, gevestigd
op de nieuwe coalitie na de gemeen
teraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Hopende op een nieuwe coalitie waarin
Venray Lokaal vertegenwoordigd is.
Zeker is namelijk dat de fracties inVEN
tief en PP2 geen deel meer zullen gaan

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

uitmaken van nieuwe gemeenteraad.
Het sterke lokale politieke geluid dat
geklonken heeft zal dan doorklinken in
de nieuwe lokale partij Venray Lokaal.
Venray is toe aan verandering en
vernieuwing en daar zullen wij ons
lokaal sterk voor maken. In de aanbie
dingsbrief bij de begroting staat een
reeks van belangrijke activiteiten en
impulsen die de huidige coalitie, en col
lege, voor 2018 en verder denken uit te
dragen. Goed om ambities te hebben,

maar het is aan de nieuwe gemeente
raad om er al dan niet ook zo over te
denken. Hoe Venray daarover denkt zal
Venray Lokaal de komende maanden
ophalen bij de Venrayse inwoners. U
kan op ons rekenen. Volg inVENtief
en PP2 tijdens de gemeenteraadsver
gadering van 7 novmeber live in de
raadzaal, via internet of Omroep Venray
TV en radio.
Tino Zandbergen (inVENtief) en Carla
Brugman (PP2), Venray Lokaal

Joep Gielens,
gemeenteraadslid SP Venray
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Britt Jans-Beken ActiveRooy
motorcrossKleine verschillen k
 osten
kampioen
volleyballers punten
Door: Jill Deenen, motoramateurclub MAC Wanssum
Iedereen stond op scherp voor de allerlaatste wedstrijden van het
motorcrossseizoen op zaterdag 28 oktober. Op circuit De Dreef in Dongen
ging de strijd in de klasse 85cc grote wielen tussen Britt Jans-Beken en
Amber Simons, allebei lid bij MAC Wanssum. Voor de wedstrijd was het
verschil tussen de dames slechts 10 punten.

Door: Leon Langenhuizen, volleybalvereniging ActiveRooy
Met precies het benodigde zestal reisden de Venrayse volleyballers zaterdag 28 oktober af naar Cuijk om daar
aan te treden tegen het lager geklasseerde VC Volt 2. Gezien het verloop van de afgelopen wedstrijden zegt dat
echter helemaal niets.
Vorige week waren de heren
elkaar in de eerste twee sets gere
geld kwijt en was de spelbeleving ver
te zoeken. Tegen Volt was de start in
elk geval heel wat minder moeizaam
en was het de gehele set stuivertje
wisselen. Het thuisteam wist echter
uiteindelijk de eerste set met 27-25

naar zich toe te trekken.
De overige sets vertoonden een
soortgelijk verloop. De Venraynaren
stevenden telkens op een setwinst
af, maar wisten ze het op het eind
toch niet af te maken. Op de derde
set na eindigden alle sets met het
minst mogelijke verschil (25-23,

25-22 en 26-24). Uiteindelijk moest
ActiveRooy toch puntloos huiswaarts
keren. Er werd door het hele team
hard gewerkt, maar het gemis van
de spelverdeler is groot. De heren
moeten roeien met de riemen die ze
hebben: geen trainer, geen coach en
een noodspelverdeler.

Tegen Achilles uit Nuenen

Eerste thuisnederlaag
Jumpers
Door: basketbalvereniging Jumpers ‘76
De heren van Jumpers uit Venray verloren zaterdag 28 oktober hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen
tegen Achilles uit Nuenen. Afwezigen bij Jumpers waren Thomas Hermsen en Justin Gommans.

Britt met haar ouders John en Erna (Foto: Jan Litjens)
De eerste manche was direct erg
spannend. Amber Simons startte op
kop en Britt Jans-Beken nam al snel de
tweede plaats in. In de achtste ronde
maakte Amber helaas een foutje, dat
ervoor zorgde dat Britt de eerste plaats
over kon nemen. Ze won de manche en
Amber werd uiteindelijk derde.
Joey van der Zanden had geen
makkelijke wedstrijd. Hij finishte als
zevende, nadat hij veel tijd verloor bij
een valpartij. In de tweede manche
nam Joey van der Zanden revanche.
Hij zette de snelste ronde van de
wedstrijd op zijn naam en finishte als
derde. De strijd om de titel was achter
hem nog goed bezig. Amber Simons en
Britt Jans-Beken bleken wederom zeer
aan elkaar gewaagd. Toch was het Britt
die Amber in de tweede ronde voorbij
ging en vervolgens deze plek vast wist
te houden. Amber kwam als zesde
over de finish en Britt werd vijfde.
Met vrienden en familie werd Britt bij

de finish als kampioen ontvangen.
In het eindklassement van de 85cc
jeugdklasse doet MAC Wanssum het
daarmee erg goed. Britt Jans-Beken
is kampioen, Amber Simons wordt
tweede en Joey van der Zanden haalt
de vierde plaats binnen.

Juup Tax tweede
in Meijel
Ondertussen ging in Meijel ook de
laatste wedstrijd van het seizoen van
start, waarbij Juup Tax in de klasse MX2
Junioren op de tweede plaats in het
kampioenschap stond. De leider in de
stand had een voorsprong in punten op
Juup en hoefde enkel de finish te beha
len. Toch liet Juup zien dat hij veel in
zijn mars had. Hij won beide manches
met een ruime voorsprong op de rest
van het veld. Juup Tax werd daarmee
dagwinnaar in Meijel en tweede in het
kampioenschap.

OPEN DAG ZONDAG 5-11-17 (11.OO-17.00 UUR)
KUNST, CURSUS EN TRAINING

voor jou, bedrijven en scholen!
Schilderijen
Training creativiteit als middel
Training kunsteducatie
Cursussen schilderen
Teambuilding

liss

KUNST | TRAINING | COACHING

Foto: Jos Derx

WWW.KUNSTATELIERBLISS.NL

Meerlosebaan 43 | 5861 CP | Wanssum | info@kunstatelierbliss.nl | 06-51401314

Tijdens het eerste kwart waren
beide teams aan elkaar gewaagd
en het spel ging dan ook flink op
en neer. In dit kwart werd er door
beide teams ook veel gescoord. Bij
Jumpers waren het Dirk Laurense en
Peter Hoeijmakers die met 9 en 7
punten in het eerste kwart het voor
touw namen. Tussenstand was 22-21.
Achilles begon het tweede kwart
beter en na één minuut stonden de
bezoekers voor met vier punten.
Vervolgens zorgde Peter Hoeijmakers
er met 7 punten voor dat Jumpers
weer terug in de race kwam. De res
terende tijd van het kwart was het
Jumpers die de leiding over de wed
strijd begon te nemen. Opvallend aan

de kant van Jumpers, en wat ze mede
later in de wedstrijd ging opbreken,
was dat de scores grotendeels van
twee personen afkwamen. De ruststand
werd 50-42.

Controle
Na rust nam Achilles de controle
over de wedstrijd. Zo makkelijk als
Jumpers voor rust scoorde, zo moeilijk
ging het na rust. In het derde kwart
maakte Jumpers dan ook maar 8 pun
ten en liet het maar liefst 26 punten
toe, 58-68.
Het vierde kwart verliep niet veel
anders dan het derde kwart. Jumpers
liet teveel scores toe en het kwam
zelf maar moeizaam tot scoren. In dit

kwart moest Dirk Laurense gaan
vanwege andere verplichtingen
en viel Peter Hoeijmakers ook nog
geblesseerd uit. De eindstand van de
wedstrijd werd 65-92.
Topscoorders van de wedstrijd
waren Peter Hoeijmakers met 25 pun
ten en Dirk Laurense met 23 punten.
“Na vandaag is het weer duidelijk
voor ons dat er nog flink getraind
moet worden. De verdediging stond
na rust niet goed en meer jongens
zullen moeten zorgen dat ze op het
scorebord komen. Daarnaast moeten
we goed gaan kijken naar ons wis
selbeleid om ervoor te zorgen dat
iedereen optimaal kan presteren”,
aldus Dirk Laurense.

Tweede nederlaag

SV Oostrum verliest
na felle strijd
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste team van voetbalvereniging SV Oostrum liep op zondag 29 oktober tegen een tweede nederlaag
aan tegen een zeer gedreven spelend DEV uit Arcen. Het werd uiteindelijk 2-1.
Oostrum begon door blessures
noodgedwongen met enkele wijzigin
gen in de basis elf. Vanaf het begin
wilde het DEV zijn wil op leggen
en afjagen in de hoop een vroege
voorsprong te forceren. Deze bleef uit
en al snel voetbalde DEV zich onder
de eerste druk uit en ontstond een
evenwichtig spelbeeld. Na 20 minu
ten spelen kwam de thuisploeg op
voorsprong toen spits Edvin Besic
buitenspelval ontweek en alleen
voor doelman Plum hard via de
binnenkant paal binnenschoot: 1-0.
Hierna kregen beide elftallen kansen
op een treffer, maar gescoord werd
er tot aan de rust niet meer, al was

Oostrum hier net voor rust tweemaal
heel dichtbij.

Jacht op gelijkmaker
Na de rust ging de jacht op de gelijk
maker door en er ontstonden enkele
hachelijke momenten voor het DEV-doel.
Een bal van de lijn en een schot op de
paal ten spijt, de gelijkmaker bleef uit.
Gaandeweg dit langer duurde kwam ook
DEV gevaarlijker opzetten en een kwar
tier voor tijd werd de voorsprong door
dit team uitgebreid. Na een prachtige
actie over de rechterkant nam aanvoer
der Rick Broeren de gegeven voorzet
ineens op de schoen en liet doelman
Plum andermaal kansloos: 2-0. Oostrum

toog vol op de aanval om nog iets
van de wedstrijd te maken maar de
bal leek er deze middag gewoonweg
niet in te willen gaan. Aan de andere
kant liet Arcen het na om de wedstrijd
definitief op slot te gooien. In de eerste
minuut van de blessuretijd liet de
verder foutloze DEV-doelman een hard
schot los waarna Oostrum speler Jac
Cuijpers er als de kippen bij was om
alsnog de aansluitingstreffer te maken:
2-1. Ondanks een heus offensief bleef
de stand onveranderd en moesten de
punten na een felle maar faire strijd
in Arcen achterblijven. Volgende week
weer een thuiswedstrijd tegen runnerup VVV ’03 uit Venlo.
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Nils en Stef op weg naar Rusland

Venraynaren naar
wereldkampioenschap sambo
Nils Koedam (20) en Stef Jeuken (23) uit Venray leven het leven van topsporters. Ze trainen elke dag, volgen
een sportdieet en reizen de wereld rond voor wedstrijden. Op woensdag 8 november vertrekken zij naar Sotchi in
Rusland om Nederland te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap sambo.

Bij judo weet je dat je verloren hebt
als je ook maar één keer op je rug valt.
Bij sambo is dit niet het geval. Je mag
veel meer, de uitvoering is niet heel
erg van belang en als je zorgt dat je
eindigt met de meeste punten, heb je
gewonnen.” Stef vult aan: “Daarnaast
is er in sambo geen gradatie rondom
banden. Je bent goed of je bent het
niet. Je kunt je altijd ontwikkelen, welk
niveau je ook hebt.”

Kracht stroomlijnen
tijdens trainingen

Nils Koedam en Stef Jeuken
De sport sambo is ontstaan in
Rusland en is te omschrijven als
Russisch worstelen of judo. Toch ver

schilt sambo, volgens de mannen, ont
zettend van deze bekendere vechtspor
ten. “Aan judo zitten heel veel regels”,

vertelt Nils. “Er wordt niet alleen geke
ken naar de gevolgen van een actie,
maar ook naar de uitvoering ervan.

Ter voorbereiding van het
wereldkampioenschap trainen de
mannen meer en letten ze erop dat
ze niet te zwaar of te licht worden.
Ze krijgen techniektrainingen,
maar trainen ook vrij. “Tijdens
techniektrainingen leren we hoe we
onze sterke kanten beter kunnen
gebruiken. Ik ben bijvoorbeeld heel
lomp, ik beuk me gewoon door het
gevecht. Het is wel handig als ik
technieken leer, zodat mijn kracht
wel gestroomlijnd wordt en ik geen
ongeleid projectiel ben”, aldus Nils.
“Stef daarentegen is juist soepel en
doet wat er in hem opkomt. Dit geeft
hem een verrassingselement waar de
tegenstander niet altijd op voorbereid
is.” Tijdens vrije trainingen sparren Stef
en Nils samen. “Het is goed voor onze
ontwikkeling in de sport om samen te
sparren. Omdat Nils een totaal andere
strategie heeft dan ik, leer ik hoe ik
moet reageren op tegenstanders met

een soortgelijke tactiek. Voor Nils geldt
dit andersom ook”, vertelt Stef.

Wereldkampioenschap
geen eindstation
Het wereldkampioenschap is niet de
enige internationale wedstrijd waar Nils
en Stef op de mat verschijnen. Nils stond
onlangs nog op het WK junioren in Novi
Sad, Tsjechië en streed onder andere
op het Europees kampioenschap in
Praag en Minsk. Stef deed mee aan de
President’s Cup op 24 en 25 september
in Londen. Hoewel de mannen hoog
eindigen in het Nederlandse klassement
wordt de wereldtop lastiger te bereiken.
“Sambo is in Nederland nog een
opkomende sport, maar in andere
landen is het erg populair”, vertelt Nils.
“Tijdens de internationale wedstrijden
staan we tegen over tegenstanders
die al sinds hun vierde aan sambo
doen. Het wordt lastig, maar we gaan
natuurlijk voor die podiumplek.”
Het wereldkampioenschap is
voor Nils en Stef niet het eindstation.
“We willen ons ook kwalificeren
voor de European Games, dit is een
soort Olympische Spelen voor nietOlympische sporten. Als we daar
mogen laten zien wat we kunnen, dan
is het hoogtepunt bereikt. We hopen
dat sambo ooit een Olympisch erkende
sport wordt, maar voor ons is het dan
te laat. Dan zijn we oud en versleten.
Voor nu genieten we nog ontzettend
van het feit dat we naar Sotchi mogen”,
aldus Stef.

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl

Finishloop Start to Run geslaagd
Door: ATV Venray
De afsluiting van de cursus Start to Run van ATV Venray vond plaats op zaterdag 28 oktober.
De cursisten hebben met de finishloop laten zien dat ze 20 minuten achter elkaar kunnen hardlopen.
“Bedenk daarbij dat het merendeel van de deelnemers zeven weken geleden nog geen 2 minuten
aaneengesloten kon hardlopen. Kortom: een prima prestatie”, aldus ATV Venray. Start to Run is een
programma van de Atletiek Unie waarmee onervaren lopers de eerste ervaringen met hardlopen
kunnen opdoen. ATV Venray verzorgde de cursus. De cursisten gaan door met hardlopen bij ATV en
onder leiding van trainers bouwen ze verder aan hun conditie en de techniek van hardlopen.
Op zaterdag 10 maart gaat een nieuwe cursus van start. Voor meer informatie over hardlopen of de
cursus, neem contact op met lopersgroep@atvvenray.nl

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters

16

jongeren

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

Soul Community in Venray
organiseerde op zondag
29 oktober een ‘ghost town’,
een halloween-feest voor
kinderen van 6 tot en met
12 jaar. Er werd een zombiedansworkshop gegeven en een
kostuumwedstrijd gehouden.
Griezelige figuren dansten in de
ruimte aan het Schoutenstraatje
in Venray als echte zombies.

Eerste editie

Rens is de Mini Maestro van Oostrum
In Oostrum vond op zondag 29 oktober de eerste editie plaats van Mini
Maestro, georganiseerd door Muziekvereniging SMT. In navolging op de
editie voor volwassenen in 2015 streden nu vijf Mini Maestro’s om te titel,
die uiteindelijk gewonnen werd door Rens Janssen.
Teun Joosten, Dean Spil, Pleun
Schut, Dante Heldens en Rens Janssen
mochten het harmonie-orkest
dirigeren. “De voorbereiding verliep
erg ontspannen en van zenuwen was
geen sprake tijdens de repetities”,
aldus de muziekvereniging. Dirigent
Henk Houben leerde de kandidaten de
fijne kneepjes van het dirigentenvak.

Een puike
prestatie neergezet
Afgelopen zondag mochten
de deelnemers één voor één
plaatsnemen op de bok. De jury,
bestaande uit Leonie Roth,

Noud van de Mortel en Raymond
Starmans, beoordeelden de
jeugdige dirigenten. “Allemaal
hebben ze een puike prestatie
neergezet en wisten ze het orkest
vol enthousiasme te leiden”,
aldus de muziekvereniging.
In de beoordeling telde alles mee:
de opkomst, contact met het
orkest, de inzet, aangeven van
het tempo en natuurlijk het gelijk
laten eindigen. De jury en de leden
van het orkest hadden de taak om
één Mini Maestro als beste aan te
wijzen. Dat bleek Rens Janssen te
zijn, die zijn muziekwerk als toegift
nog een keer mocht dirigeren.

Lions Club

Tekenwedstrijd
in thema vrede
De Venrayse afdeling van de Lions Club organiseert een vredesposterwedstrijd in Venray. In het thema ‘The Future of Peace’ worden kinderen
van de oudste groepen van basisscholen uit de gemeente uitgedaagd een
poster te maken over het thema.
De jongeren kregen afgelopen
zomer bericht om mee te doen aan
de wedstrijd. De Peace Poster Contest
is een wedstrijd voor kinderen van
11 tot 13 jaar en wordt wereldwijd
georganiseerd door Lions Clubs
International. De Nederlandse tak
van de organisatie doet sinds 1994
mee aan het initiatief.

Begrip tussen
volkeren
Door kinderen over de hele
wereld actief aan de slag te laten
gaan met het thema, wil de
organisatie begrip tussen volkeren
stimuleren. In de tekeningen uiten
de kinderen welke gevoelens
zij hebben bij het thema vrede.

Albert Pelser van Lions Club Venray:
“Achter iedere tekening zit een
bijzonder kind met zijn ervaringen.
Je ziet vrede door de ogen van
het kind. Het is iedere keer weer
verrassend hoe vindingrijk kinderen
vorm weten te geven aan vrede.”

Prijsuitreiking
De tekeningen zijn tot en met
dinsdag 7 november te zien in de
Venrayse bibliotheek. De posters
worden beoordeeld door het publiek
en een jury. De prijsuitreiking vindt
dit jaar op woensdag 8 november
plaats in het Theehuis van het
Odapark in Venray. Wethouder
Martijn van der Putten onthult dan
de mooiste poster. De winnaar gaat
door naar de landelijke wedstrijd.

Woningcheckers in Venray
Brandweer Limburg is in oktober gestart met het project Woningcheckers. Leerlingen van
basisschool De Bongerd uit Venray werden opgeleid tot ‘woningcheckers’ en mochten de huizen van
bijvoorbeeld hun opa, oma of buurman controleren op brandveiligheid. Dagmar uit groep 6 checkte
het huis van buurman Bertus. Het doel van het project is het belang van brandveiligheid onder de
aandacht te brengen en bespreekbaar te maken bij twee belangrijke risicogroepen namelijk
basisschoolleerlingen en senioren. Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray sloot op
woensdag 1 november het project af. Alle resultaten en bevindingen werden besproken in bijzijn van
de leerlingen en oma’s en opa’s.
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

jongeren 17

aan Sonny
van der Heijden

Plaatje
van inkt
Het heeft drie uur
geduurd en ontzettend veel
pijn gedaan, maar in mijn
zij staat nu een tatoeage van
een veer met vijf vogeltjes
erbij. Ik ben er ontzettend
blij mee, maar toch staat hij
op een plek waar niemand
hem kan zien. Dit is deels
omdat ik hem voor mezelf
heb laten zetten en niet
iedereen deze altijd hoeft te
zien, maar ook deels door
het stigma rondom
tatoeages.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Sonny van der Heijden
14 jaar
Blitterswijck
Dendron College Horst

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou wel willen ruilen met Lionel
Messi, de beste voetballer van nu.
Ik kies hem omdat hij erg goed kan
dribbelen en zijn mannetje makkelijk
passeert.
Hoe wil je graag dat anderen
jou zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat andere mensen mij aardig
vinden.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik weet nog niet zeker wat ik later
wil gaan doen, maar ik denk dat
ik fysiotherapeut zou willen wor
den. De omgang met mensen en ze
helpen met het krijgen van een betere
houding of herstel van een blessure
spreekt me erg aan.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Het overlijden en de crematie van
mijn oma waren voor mij emotio
neel. Als ik het nummer ‘De Vlieger’
van André Hazes hoor, moet ik ook
altijd aan haar denken.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je lol met
elkaar kunt hebben en op elkaar
kunt vertrouwen.
Wat is je favoriete game?
FIFA18. Dit komt omdat het een
voetbalspel is en je zelf je team kunt
samenstellen door spelers te kopen.
18 is de nieuwste versie waardoor
je het mooiste beeld en de nieuwste
dingen hebt.
Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Deze heb ik ontmoet via school.
Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?

Als ik een fictief persoon zou mogen
zijn, dan kies ik The Hulk. Het lijkt me
heel erg vet als je zo sterk bent.
Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik
te makkelijk ben en mijn slechte
eigenschap is dat ik soms té
makkelijk ben. Dit krijg ik altijd te
horen van mijn ouders.
Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben meestal precies op tijd.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak dat ik heb is gym,
omdat dat heel sportief is. Het stom
ste vak is echt wel geschiedenis.
Het is meestal heel saai door alle
jaartallen die je moet onthouden en
sommige onderwerpen spreken mij
gewoon echt niet aan.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon zou ik nooit wegdoen,
omdat ik die heel erg belangrijk

vind. Hier doe ik alles mee en er
staat alle informatie op die ik nodig
heb.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De herinnering aan toen ik met
mijn oom naar een wedstrijd
van Barcelona in Camp Nou ben
geweest. Dat was echt geweldig.
Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
Ik zou het liefst een hond als
huisdier hebben. Ik kies voor een
hond, omdat we thuis ook een hond
hebben en dat vind ik leuk. Maar
wat voor een hond weet ik echt nog
niet.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Een keer op vakantie gaan naar
Amerika staat hoog op mijn bucket
list. Daar is alles veel groter dan hier
en er zijn heel veel dingen te zien,
die ze hier gewoon niet hebben.
Ik zou alle grote steden graag een
keer willen bekijken.

Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

Zonder afspraak tussen 17:30 - 19:30
Verder enkel op afspraak

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

In deze tijd hebben steeds
meer mensen een tatoeage en
je wordt er minder op aangekeken dan tien jaar geleden.
Maar toch denken heel veel
mensen na over de plek waar
ze er eentje laten zetten. In de
zorg of de horeca is het soms
lastig om een tatoeage te
hebben op een zichtbare plek,
omdat de cliënten, patiënten
of gasten waarmee je werkt er
wellicht moeite mee kunnen
hebben.
Ik moet eerlijk toegeven, ze
zijn echt niet altijd even mooi.
Sommige zijn wat slechter
gezet dan de andere, en er
kunnen ook plaatjes bijzitten
die misschien aanstootgevend
zijn. Maar de persoon die
erachter zit hoeft dit helemaal
niet te zijn! Waarom zien we
het niet gewoon als een
opvallende ketting of een druk
shirt? Het hoeft niets anders te
zijn dan mode.
Dus kunnen we niet
accepteren dat er steeds meer
mensen tatoeages hebben en
ze niet afkeuren op iets wat ze
op hun lichaam hebben
geplaatst, maar op hoe ze als
persoon zijn?
Anne
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verenigingen

02
11

Lei Potten krijgt ’t Silveren Swaentje
Lei Potten uit Ysselsteyn kreeg op zaterdag 28 oktober ’t Silveren Swaentje uitgereikt in gemeenschapshuis
De Smelehof in Ysselsteyn. Hij kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray.

’t Silveren Swaentje wordt ieder
jaar uitgereikt aan een persoon in
gemeente Venray die veel heeft
gedaan om de Venrayse cultuur uit te
dragen. Lei Potten kreeg deze aan
moedigings- en waarderingsonder
scheiding voor het vele werk dat hij op
vrijwillige basis doet om Ysselsteyns
en Venrays cultuur en historie te laten
zien en horen, behouden, bewaren en
verbreiden. Het bestuur van ’t Silveren
Swaentje stimuleert en waardeert
hiermee al het werk dat Lei Potten
voor en achter de schermen doet bij
onder andere Museum de Peelstreek,
Stichting Historie Ysselsteyn, Rooys
Gidsen Gilde, Veldeke Venray, Historisch
Platform Venray en al zijn muzikale
activiteiten zoals bij Zin in Zingen en
De Smelebrothers. Daarnaast zet hij
zich altijd in voor de Ysselsteynse
gemeenschap.

Nar, prins, vorst
en bestuur
Carnavalsvereniging de Piëlreuze
kent hem als nar, prins, vorst,
bestuurder en tot 1997 als voorzit

ter. Daarvoor en voor zijn activiteiten
bij onder andere Muziekvereniging
De Peelklank en toneelvereniging
Cresendo, ontving hij in 2004 de
Reuzekluut, de hoogste onderschei
ding van de vereniging. Vanwege
zijn maatschappelijke verdiensten
voor Ysselsteyn en de LLTB waar
hij jarenlang zaakvoerder was en
secretaris van de toenmalige kring
Venray van de LLTB werd, hij in 2005
onderscheiden met het Lidmaatschap
van de Orde van Oranje-Nassau.
Bij Muziekvereniging de Peelklank
was hij vele jaren leider van de drum
band, bestuurder en voorzitter.
Het is niet zonder reden dat deze
prijs niet in Venray maar in het jubile
rende gemeenschapshuis de Smelehof
in Ysselsteyn werd uitgereikt.
Lei Potten is namelijk meer dan 30 jaar
voorzitter geweest van het bestuur van
dit gemeenschapshuis. Vandaar dat Lei
Potten ’t Silveren Swaentje mocht ont
vangen in ‘zijn’ diamanten gemeen
schapshuis. Lei werd bezongen door
collega-zangers en deze prijsuitreiking
werd ook door andere muziekgroepen
muzikaal opgeluisterd.

235 jaar lidmaatschap

Jubilarissen bij Muziekvereniging SMT Oostrum
Muziekvereniging SMT uit Oostrum heeft op zondag 29 oktober acht jubilarissen gehuldigd. Samen vertegenwoordigen zij 235 jaar lidmaatschap.

Voorzitter Geert Janssen speldde
de insignes op. Tijdens de huldiging
kregen de aanwezige leden leuke
wetenswaardigheden over de jubilaris

sen te horen, bijvoorbeeld over hun
favoriete muziekstuk, mooiste concert
en wie hen geïnspireerd heeft om
muziek te gaan maken. Maar ook met

wie van de vereniging zij graag een
beschuitje zouden willen eten en welk
instrument ze zouden kiezen als ze iets
anders zouden gaan bespelen.

Seniorenwandeling
Ballonzuilbossen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op donderdagmiddag 9 november
een excursie voor senioren bij de Ballonzuilbossen tussen Merselo en
Overloon. Het thema van de wandeling is het bos in al zijn facetten.
De Ballonzuilbossen danken hun naam aan het eerste luchtvaartmonument van Nederland, dat herinnert aan de landing van een ballon uit
Parijs, op 18 januari 1871. Toen die ballon hier landde, was het hier nog
een groot, nat heidegebied. Inmiddels is de heide grotendeels verdwenen
en is er bos voor in de plaats gekomen. Hier en daar vindt men nog
restanten ‘woeste grond’ en stukjes heide, een vennetje en een stuifzandgebiedje. Ook zijn in de Ballonzuilbossen nog verschillende elementen die
aan het verleden herinneren, zoals het Schieeëperskruus, loopgraven,
statige beukenlanen en het afleidingskanaal.Het thema van deze seniorenwandeling van IVN Geijsteren-Venray is het bos in al zijn facetten. Er wordt
ingegaan op het onderscheid tussen natuurlijk bos en productiebos,
waarom bossen werden aangelegd, waarom bossen er tegenwoordig
‘slordig’ uit zien, het beheer en welke bosbewoners je kunt tegenkomen.
De wandeling start om 14.00 uur bij het Ballonzuilmonument in Merselo.

Linda Moorrees en Eric Tönnissen
zijn beide 15 jaar lid. Sjaak Blenckers,
Marja Kessels en Marian Vermeulen
vieren hun 25-jarig lidmaatschap.

Peter Gommans en Frank van de Venne
zijn 40 jaar muzikant. Tot slot is Sraar
Kessels al een halve eeuw actief lid van
Muziekvereniging SMT.
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40-jarig jubileum Fanfare Dorpsklank

‘We maakten eindelijk samen muziek’
Bij de oprichting van Fanfare Dorpsklank uit Castenray in 1977 had het merendeel van de 33 leden nog nooit
een instrument vastgehouden. Eén lid vertrok zelfs al na één dag, omdat zijn vrouw vond dat zijn trombone te veel
herrie maakte. De andere leden zetten door en nu, 40 jaar en vele prijzen verder, vieren zij hun jubileum op
zaterdag 4 en zondag 5 november.

Jubileumweekend
Fanfare Dorpsklank
Fanfare Dorpsklank organiseert op zaterdag 4 en zondag 5 november
haar jubileumweekend ter ere van het 40-jarig bestaan. Op zaterdag vindt
in gemeenschapshuis De Wis in Castenray de Blaos Promotie Cup Venray
plaats, een muzikale competitie tussen bijna alle gemeentelijke
muziekkorpsen. De vakjury bestaat uit dirigent Geert Jacobs en
burgemeester Hans Gilissen. Deze competitie duurt van 14.30 tot 22.00 uur.
De volgende dag, op zondag 5 november, is er om 10.30 uur een brunch
voor genodigden, gevolgd door een reünie en expositie. Om 15.30 uur
geeft de fanfare versterkt door oud-leden en oud-dirigenten een
jubileumconcert in De Wis.

Intocht van Sinterklaas in 1982
“Het dorp wilde graag een muziek
vereniging”, vertelt Jan Strijbos, de eer
ste voorzitter van de fanfare. “Er waren
in Castenray meerdere koren, maar een
instrumentaal muziekgezelschap was
er niet. We besloten een fanfare op te
richten, maar daar hadden we wel leden
en instrumenten voor nodig.” Die leden
volgden al snel, maar voor het geld voor
instrumenten moest wat meer moeite
gedaan worden. Op 25 juni 1977 werd
daarom een grote actiedag in het dorp
georganiseerd om geld op te halen voor
het instrumentarium.

Hele dorp leefde
mee’
“We hadden 31.000 gulden nodig
en met die eerste actiedag haalden we
al bijna 20.000 gulden op. Dat is een
hele hoop geld voor een dorp van toen
zo’n zevenhonderd inwoners.” Met de
hulp van nog meer dorpsbewoners,
aspergeboeren uit Castenray, een vei
ling van schilderijen, een brievenactie
onder oud-inwoners van Castenray
en zakenrelaties werd uiteindelijk
meer dan 31.000 gulden opgehaald.

“Zonder subsidie”, vertelt Strijbos enthou
siast. “Dat was fantastisch. Maar daar
was ook geweldig hard aan gewerkt.”
Samen met de toenmalige pen
ningmeester ging hij naar de wethou
der. “Je gaat in deze tijd toch geen
fanfare meer oprichten”, vond deze.
“Maar dat maakten we zelf wel uit.”
Uiteindelijk werd de gemeenteraad
voorgesteld om 5.625 gulden subsidie
beschikbaar te stellen voor de nieuwe
fanfare. Strijbos: “Maar natuurlijk had
den we van tevoren al wat raadsle
den benaderd. Uiteindelijk besloot
de gemeenteraad dat we 8.750 euro
subsidie kregen, meer dan het eerdere
voorstel van B&W. Dat was waarschijn
lijk nog nooit voorgekomen. De reden
die de raad gaf: alle inwoners stonden
massaal achter de oprichting van de
fanfare. En zo was het ook. Het hele
dorp leefde met ons mee.”
Op 1 september 1977 mochten alle
33 leden hun nieuwe instrument op
komen halen in het café in Castenray.
“Van hen had bijna niemand ooit nog
een instrument in handen gehad”, lacht
Strijbos. “Van tevoren had iedereen
een eerste keuze voor instrument

Wandeltocht

Rondje Ysselsteyn
Café-restaurant Roelanzia in Ysselsteyn organiseert op zondag
5 november de wandeltocht Rondje Ysselsteyn. Een gedeelte van het
inschrijfgeld komt ten goede aan ’t Zorghuus in Ysselsteyn.
Roelanzia organiseert de wan
deltocht door de natuur van het
Peelgebied al een aantal jaar.
De routes van 5, 10, 15, 20 en 25
kilometer worden samengesteld door
vrijwilligers. “Zij kennen inmiddels
elk mooi plekje in en rond de Peel”,
aldus het café-restaurant. “Tijdens de
wandeling komen deelnemers langs
mooie vennetjes, steken ze beekjes en
kanaaltjes over en ervaren ze de rust
van prachtige weidelandschappen.”
Tot 14.00 uur kunnen deelnemers
zich inschrijven bij het inschrijfbureau

voor de verschillende wandeltochten.
Op alle tochten wordt een IVV-stempel
uitgereikt en deelnemers dienen voor
16.00 uur weer binnen te zijn om in
aanmerking te komen voor een afge
stempelde wandelkaart. Een gedeelte
van het inschrijfgeld wordt gedoneerd
aan ’t Zorghuus, een zorginstelling in
Ysselsteyn waar mensen met demen
tie of mensen met een beperking
verblijven in hun eigen, vertrouwde
omgeving. Neem voor meer infor
matie contact op met Roelanzia via
0478 54 12 21 of info@roelanzia.nl

mogen doorgeven. De saxofoon bleek
veel te populair, terwijl bijna niemand
een bugel wilde. Toen moesten we
heel wat aanmelders overreden: zo’n
bugel is ook hartstikke leuk, zeiden
we dan.” Toen de verdeling gemaakt
werd met hulp van de eerste dirigent
van de fanfare, Jan Bartels uit Meerlo,
kon er begonnen worden met spelen.
“Blaas maar eens, zei hij dan. Bij de
meesten kwam er alleen lucht uit. Toen
zag je wel wat gezichten betrekken”,
weet de oud-voorzitter nog. “Als dat
maar goed gaat, dachten we toen.”

voor een getraind oor, maar voor de
fanfare was het fantastisch. We maak
ten eindelijk samen muziek.” De fan
fare werd steeds beter. Tijdens haar
eerste bondstoernooi in 1981 deed
Dorpsklank met 52 muzikanten mee en
haalde ze de eerste prijs met promotie
naar de derde afdeling.
Huidig voorzitter René Duijkers is
sinds 1978 bij de fanfare. Het hoogte
punt van de vereniging weet hij nog
goed. “Dat was in 1993 tijdens het
Wereld Muziek Concours in Kerkrade.
Daar werden we wereldkampioen
in de derde divisie.” Dat was inmid
dels onder leiding van dirigent
Chris Cuppen uit America, die het
niveau van de fanfare tot grote hoogte
wist te brengen. Duijkers: “We had

den al een goede fanfareklank, maar
dankzij hem kon je wel zeggen dat
er maar weinig corpsen waren die
zo afgestemd op elkaar en mooi in
balans konden spelen. Daar stonden
we in die periode echt bekend om.”
Na het vertrek van Cuppen in 1994
belandde de fanfare in een dip. “Het
niveau bleef redelijk, maar liep wel
terug. De fanfare stond op instorten
met nog maar 22 leden”, vertelt
Strijbos. De toenmalige voorzitter
Louis Vroemen trok de vereniging
weer uit het slop en inmiddels zijn er
weer 32 leden, net zoveel als waar
men 40 jaar geleden mee startte.
“Zeven daarvan zijn er al sinds het
begin bij”, vertelt Duijkers trots.
“Je ziet, we zijn een hele hechte club.”

Bekend om
goede fanfareklank
Die zorgen bleken niet nodig, werd
al snel duidelijk. De fanfare leerde met
muzieklessen van Jan Bartels spelen
en een jaar later waren ze al met meer
dan veertig leden. De eerste geza
menlijke repetitie klonk nog ‘vreselijk’,
maar al snel had de fanfare haar eerste
officiële optreden, tijdens een com
muniedienst in de kerk van Castenray
in maart 1978. Strijbos: “In het begin
klonk het misschien nog afgrijselijk

Op zaterdag 3 september 1977
kon iedereen zijn of haar instrument ophalen
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Rotary Venray

Mantelzorgbrunch in Venray
Rotary Venray organiseert op zaterdag 11 november een brunch voor mantelzorgers in Dans en Partycentrum Anno 54 in Venray. Deze begint om
12.00 uur en duurt tot 14.15 uur.
In Venray zijn ongeveer 4.300
mantelzorgers. “Zij doen hun werk vaak
gedurende lange tijd in stilte”, stelt
Rotary Venray. Daarom wil zijn in de
Week van de Mantelzorger aandacht
besteden aan deze groep vrijwilligers.
Op en rond de Dag van de Mantelzorg
op vrijdag 10 november worden er in
heel Nederland activiteiten georgani
seerd waarbij de mantelzorger in het
zonnetje wordt gezet. Rotary Venray
organiseert de mantelzorgbrunch,
waarbij de gelegenheid is om ‘op adem
te komen’, te luisteren naar muziek en
ervaringen uit de delen.
Rotary Venray is een serviceclub
die zich dienstbaar wil inzetten voor
de gemeenschap en het liefst met
projecten in eigen omgeving. Zij willen
door fundraising geld bij elkaar brengen
om deze projecten uit te kunnen
voeren. Daarnaast willen zij zich ook
persoonlijk inspannen om projecten
te verwezenlijken. Rotary Venray:
“Deze brunch is zo’n project, hobbykoks
van de Rotary vertonen hun kunsten
in de keuken, andere leden zorgen
voor de bediening. Het thema van

Oirlo
Handwerken hobbytentoonstelling
De handwerkclub uit Oirlo
organiseert op zaterdag
4 november haar jaarlijkse
handwerk- en hobbytentoonstelling. Deze vindt plaats van
10.00 tot 16.00 uur in basisschool
Eigenwijs in Oirlo.

Verschillende
loterijen

de dag van de mantelzorger is
‘mantelzorg doe je samen’. Deze dag
wordt de mantelzorger verzorgd in
plaats van dat hij zorgt.” Rotary Club

Venray organiseert deze brunch in
samenwerking met Synthese.
Deelnemers kunnen zich
opgeven tot vrijdag 3 november bij

Steunpunt Mantelzorg Venray via
mantelzorg@venray.nl of bij het
Zorgloket van gemeente Venray via
0478 52 33 33.

Op de tentoonstelling zijn
verschillende kerstspullen en
kaarten aanwezig en er is ook
een cadeautafel. Ook zijn er deze
dag verschillende loterijen,
waarvan de trekking plaatsvindt
in aanwezigheid van pastoor
Te Plate om 16.00 uur. De op
brengst van de dag gaat naar de
kerk in Oirlo. Met het geld werd
in het verleden bijvoorbeeld al
het kruis op het kerkhof geheel
hersteld.

Workshop ’Doe meer
met Herfstvruchten’
IVN Geijsteren-Venray organiseert op woensdag 8 november een work
shop ‘Doe meer met Herfstvruchten’, die wordt begeleid door Madeleine van
den Hoek en start om 19.00 uur bij Zorgboerderij Boer Hans in Venray.

FTNON Horst produceert en verkoopt machines voor de vers verwerkende industrie, alsmede voor
het kweken van champignons. Onder onze klanten bevinden zich vooruitstrevende telers, maar ook
internationaal bekende industriële verwerkers van groente en fruit zoals Heinz, Domino’s Pizza,
Bonduelle en Cêla Víta. De machines en productielijnen van FTNON worden wereldwijd afgezet.
Wegens groeiende werkzaamheden, mede in de champignon teelt, zijn wij op zoek naar een fulltime
medewerker als:

(SERVICE-)

BUITENDIENSTMONTEUR M/V
Als (service-) en buitendienstmonteur word jij het
aanspreekpunt voor FTNON Horst bij installaties,
storingen en onderhoud van watergeefsystemen bij
onze klanten in de champignon industrie.
Je bedient onze klanten, voornamelijk in de
regio, maar ook start je projecten mee op in het
buitenland (10-20% van de tijd). Daarnaast is het
mogelijk om in de tussentijd mee te werken aan de
bouw van onze machines. Uiteraard zullen we je
goed ondersteunen met een inwerktraject, zodat je
er niet alleen voor staat.
Je profiel
Wij zijn op zoek naar iemand met ervaring in een vooral mechanische werkomgeving. Met daarbij enige kennis
van elektrotechniek. Je durft de leiding te pakken, kunt

goed alleen werken, maar ook prima functioneren in
een team. Doorzettingsvermogen en dynamiek spreken
je erg aan en hier wil je dan ook in uitblinken.
Verder is het belangrijk dat je:
• MBO werk- en denkniveau hebt
• Engels en Duits spreekt
• In bezit bent van Rijbewijs B(E)
• Gezonde inzet hebt en iets wil leren
Voldoe je aan dit profiel
solliciteer dan vandaag nog!
Voor sollicitaties en nadere informatie kun je terecht
bij Rolf Hendriks via
telefoonnummer 077-399 98 88
of per e-mail aan horst@ftnon.com

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

FTNON Horst B.V. • Nijverheidsstraat 11 • 5961 PJ Horst • +31 (0)77-3999888 • www.ftnon.com

De nazomer en de herfst zijn de
tijd om te oogsten. De organisatie
IVN Geijsteren-Venray ziet de rijkdom
in wortels, zaden, vruchten en noten.
“Het is elk jaar weer genieten en
herboriste en natuurgeneeskundige
Madeleine van den Hoek staat dan ook
met liefde in de keuken om alle schat
ten te verwerken tot heerlijke gerech
ten, zonnige beloften voor de winter en
zaken voor de ‘medicijnkast’.”

Van den Hoek deelt tijdens de workshop
haar kennis over kruiden, vruchten,
zaden en van alles wat in de natuur te
vinden is. Tijdens de workshop gaat ze,
samen met de deelnemers, praktisch aan
de slag met najaarsbessen, noten, zaden,
kweeperen, kastanjes en allerlei wortels.
Denk bijvoorbeeld aan de mierikswortel,
de paardenbloem of de pastinaak. Mail
voor meer informatie en aanmelding
naar info@ivn-geysteren-venray.nl

‘Het fenomeen
van de genezing’
In het wijkcentrum ’t Stekske in Venray wordt op zaterdag 4 november de
documentaire ‘Het fenomeen van de genezing – de wereldwijde activiteiten
van de Bruno Göring-Vriendenkring’ vertoond. De film start om 11.00 uur.
Bruno Göring werd in de jaren
50 van de vorige eeuw bekend door
wat men buitengewone genezingen
noemde. “Toen hij stief in 1959 geloof
den veel mensen dat daarmee alles
voorbij was, maar door toepassing van
zijn leer gebeuren genezingen die uit
medisch oogpunt onverklaarbaar zijn”,
aldus de Bruno Göring-Vriendenkring.
Grete Häusler richtte in 1979 de
Bruno Göring-Vriendenkring op. Zijzelf
beleefde door Bruno Gröning de gene
zing van drie als ongeneeslijk aange
toonde ziekten. In 1992 richtten artsen
en mensen uit andere medische beroe
pen de Medisch Wetenschappelijke
Vakgroep (MWF) op in de Bruno
Gröning-Vriendenkring. Zij hebben de
taak op zich genomen om de genezin

gen te onderzoeken aan de hand van
diagnoses, die door onafhankelijke
artsen bevestigd en gedocumenteerd
zijn. Zij houden wereldwijd lezingen
om collega’s en geïnteresseerden te
informeren. De documentaire heeft een
productietijd van 9 jaar gehad en laat
de belangrijkste gebeurtenissen van de
afgelopen jaren van de Bruno GöringVriendenkring zien. Het filmteam is
onderweg geweest op alle continenten
van de wereld en in meer dan 35 lan
den. Bij elkaar zijn twintig gedocumen
teerde genezingen te zien in de film.
De documentaire wordt in twee
gedeeltes, inclusief twee pauzes, ver
toond en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.
Telefonische reservering is gewenst,
via 0475 32 60 68 of 045 541 38 66.
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Venrode Voices zingt Hair

Scherp blijven en bijslijpen
Met nog maar een paar repetities te gaan, wordt het spannend voor de dames en twee ‘geleende’ heren van
koor Venrode Voices uit Venray. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november spelen zij in Schouwburg Venray hun eigen
versie van musical Hair ter ere van hun 60-jarig bestaan. Daar ging een flinke voorbereiding van bijna vijf jaar aan
vooraf, blikken dirigent Max Smeets, voorzitster Anite Nabuurs en koorlid Suzanne van Snippenberg terug tijdens
één van de laatste repetities.

Het koor tijdens de repetitie
Het is de derde keer dat Venrode
Voices een grote productie als deze
op de planken brengt. Waar zij eerder
Jesus Christ Superstar en Joseph and
the Amazing Technicolor Dreamcoat
ten gehore brachten, is het nu de beurt
aan de musical Hair. Deze speelt in de
tijd van de flower power en vertelt het

verhaal van de hippies Berger en Calude,
die zich afzetten tegen de verstikkende
greep van de maatschappij. Voor Hair
werd het vrouwenkoor daarom tijdelijk
uitgebreid met de zangers David Janssen
en Rik Alofs, die de solorollen vertolken.
Na de laatste grote productie, vijf
jaar geleden voor het 55-jarig bestaan

van het koor, werd al snel gestart met
de volgende jubileumvoorstelling.
“De bewerkingen van de liedjes voor
het koor en de band heb ik zo’n vier
jaar geleden al geschreven”, vertelt
Max Smeets, die de muzikale leiding
en regie op zich neemt. “En die liedjes,
in totaal bijna twintig, repeteren we

alweer een paar jaar met het koor.
Sinds januari zijn we echt intensief
bezig met de komende voorstelling.”

‘Alles moet goed zijn’
Zo’n grote productie brengt een
hoop werk met zich mee, legt voorzit
ster Anite Nabuurs uit. “We organise
ren alles zelf. Ieder koorlid zit in een
werkgroep. Die zijn al anderhalf jaar
bezig met verschillende zaken: pr,
geld, choreografie en bijvoorbeeld de
inzet van vrijwilligers. Alles bij elkaar
is dit een hele kostbare en tijdrovende
productie.” Maar dat is niet erg, gaat ze
verder. “Alles moet straks gewoon goed
zijn.” Smeets vult aan: “We willen echt
indruk maken.”
De koorleden zingen niet alleen
tijdens de uitvoeringen van Hair, maar
er moet in een musical natuurlijk ook
gedanst worden. In samenwerking met
Myrna van Rens van Danshuis Venray
werd een choreografie gemaakt.
“Omdat we in eerste instantie een
koor zijn en geen dansgroep, moesten
we natuurlijk wel goed kijken wat
bij iedereen past”, legt Suzanne van
Snippenberg, lid van de pr-werkgroep
uit. “We hebben ook gekozen voor hele
organische bewegingen, in plaats van
strakke danspasjes. En sommigen dan
sen gewoon wat meer dan anderen.
Niet iedereen kan een radslag maken.”
Nog twee ‘gewone’ repetities heeft
het koor te gaan, daarna wordt er echt
in de schouwburg geoefend. Nabuurs:
“Daarom moet iedereen nu goed scherp
blijven.” “Wat we nu nog doen is vooral
bijslijpen, bijslijpen, bijslijpen”, lacht

Van Snippenberg. “Maar het zit er gro
tendeels al goed in.” Ook muzikaal lei
der Smeets is tevreden. “We moeten nu
echt finetunen. En dan moet ik af en toe
streng zijn voor de dames. Als het nu
nog niet goed is, dan hebben we straks
tijdens de uitvoering een probleem.”

‘Diep ademhalen
en starten’
Anite doet zelf voor de tweede
keer mee aan een grote productie van
het koor. “Dus ik weet: als we straks
echt op dat podium staan, dan is dat
heel speciaal. Spannend ook, natuurlijk.
Maar op de avond zelf is het gewoon
diep ademhalen en starten.” Het leuke
aan Hair is volgens de regisseur en
voorzitster dat iedereen de liedjes uit de
musical wel kent. Smeets: “Ik sluit niet
uit dat mensen in de zaal straks stiekem
mee zitten te zingen.” Helemaal niet
erg, vindt Nabuurs. “Leuk zelfs.”
En na de twee voorstellingen?
“Dan zal de helft wel in tranen zijn”,
verwacht Max. “Dat was afgelopen
keren ook zo.” “We zijn een vriend
schappelijk koor”, vult Anite aan.
“En al dat repeteren samen geeft een
hele speciale band. Zeker de laatste
maanden van de voorbereidingen zijn
altijd heel zwaar. Daarna gaan we
genieten van ons succes, de film van
de voorstelling terug kijken, een tijdje
lekker zingen en dan langzaam over op
een andere productie. Maar eerst Hair.”
Venrode Voices speelt haar voorstelling
op vrijdag 17 en zaterdag 18 november
om 20.15 uur in Schouwburg Venray.

Tweede Popronde in Venray
De popronde, volgens de organisatie zelf het grootste gratis reizende muziekfestival van Nederland, doet op
zondag 5 november voor de tweede keer het centrum van Venray aan. Venray is één van de 41 steden die het
muziekfestival tussen 14 september en 25 november aandoet.

Hulsman, De Artiest, De Uitmarkt,
De Stad en het Theehuis in het
Odapark. In de studio van Omroep
Venray vinden ’s middags een aantal
intieme sessies plaats voor beperkt
publiek.

Popronde is een initiatief van
Stichting Popwaarts uit Nijmegen.
Kijk voor meer informatie over de
acties en locaties op
www.popronde.nl/steden/venray of
hun Facebook-pagina.

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEZOCHT

Wij verzorgen een zinvolle dagbesteding in ‘n huiselijke sfeer met talloze
activiteiten die betrekking hebben op de boerderij en het buitenleven.

Heb je aﬃniteit met de ouderenzorg en op zaterdag tijd?
We zoeken chauﬀeurs die onze gasten willen halen
en brengen van hun thuis naar onze zorgboerderij.
Zorgboerderij de Haam • Lorbaan 10 Veulen • 0478-515292 • www.dehaam.nl

De band Voltage treedt ook op tijdens de Venrayse Popronde
Tijdens de Popronde krijgen
muzikanten de mogelijkheid zich te
presenteren voor een breder publiek,
pers en programmeurs. Muziekstijl is
hierbij niet belangrijk, alle soorten
muziek komen voorbij en de concerten
zijn gratis toegankelijk. Vanaf 13.00
uur worden op dertien locaties in het
centrum van Venray in totaal 41 shows
gegeven. De laatste optredens eindigen
rond middernacht. Vorig jaar kwamen
volgens de organisatie 1.200 tot 1.500

mensen naar de Venrayse editie.
Zij hoopt dat Popronde Venray voortaan
elk jaar op de eerste zondag van de
maand november plaats kan vinden.
De focus ligt dit jaar meer op de mid
dag, waar 22 van de 36 bands gepland
staan, nadat vorig jaar bleek dat het
toen drukker was met publiek.
Hoofdpodia in Venray zijn
proeflokaal Goesting en podium
The B. Goesting is dit jaar het nieuwe
OOR-podium. Hier spelen talenten

die het muziekblad OOR aanraden:
LGHTNNG, The Little Years, Korfbal en
Fata Boom. In The B is het 3VOOR12podium gevestigd. In het begin van
de avond ligt de focus daar op hiphop
met door het mediaplatform getipte
acts Lil MG en Black Acid. Daarna
vullen psychedelische popband Blue
Marble en indie-punkband Jagd het
avondprogramma van The B verder in.
Andere deelnemende locaties in
het centrum zijn dit jaar onder andere

Boomverzorging/
Venray Groen.nl
Snoeien of kappen
van (moeilijke) bomen
Versnipperen en afvoer
info@hermanjakobs.nl • 06 54 31 21 44

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Agenda t/m 9 november 2017
do
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Maasvallei Expo 2017

BigBand Flavour - Uut de Pieël Live

Tabletcafé

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Shock – thrillermusical

Vette Shizzle met Moralez

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: Mellow Social Club Venray

Workshop moodboard maken
Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: Ofzo Interieurvormgeving
Locatie: Brocante schuur De Boshuuze Venray

zo
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Theatervoorstelling Speelman en
Speelman – Het moet eruit

wo
08
11

Herfsttocht

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: sportcentrum Hart for Her Venray

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad St. Antoniusveld
Locatie: park De Sigaar, Antoniusveldweg Venray

Nederlandstalige theatershow Trijntje
Oosterhuis – Leven van de Liefde

Open dag atelier Bliss

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Eetpunt Veulen
Locatie: De Hoefslag Veulen

Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Workshop
Doe meer met herfstvruchten
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: zorgboerderij Boer Hans Venray

Popronde Venray 2017

Lezing Gé Backus Varkenshouden in
Nederland, nu en in de toekomst

Tijd: 13.00 uur
Locatie: dertien locaties in centrum Venray

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: Nijsen/Granico
Locatie: Hotel Asteria Venray

Open dag activiteitencentrum

Cor nodigt uit…

Tijd: 11.00-15.00 uur
Organisatie: Stichting Gehandicaptenzorg Limburg
Locatie: Activiteiten Centrum Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: huiskamer basisschool Heide

Vertoning documentaire
Het fenomeen van de genezing

Toneelvoorstelling Drs. Down!

Themabijeenkomst Het nieuwe
huwelijksvermogensrecht
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Mathijsen & Weijs Venray
Locatie: nog onbekend

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Stekse Venray

Eetpunt Án Toffel

Informatieavond De Koffietafel
DOODgewone zaken

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Kunstatelier Bliss, Wanssum

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: Handwerkclub Oirlo
Locatie: basisschool Eigenwijs Oirlo

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Biobalans
Locatie: sportcentrum Hart for Her Venray

Tijd: 07.00-17.00 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Girls Night

Handwerk- en
hobbytentoonstelling

Walk & Talk thema robotisering

Lezing Vrouw in Balans

Tijd: 09.00-16.30 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Rondje Ysselsteyn
wandelen voor ‘t Zorghuus

Zwarte markt

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

vr
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Seniorenwandeling ballonzuilenbos
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Ballonzuilenbos Merselo

Natuurwerkdag voor singles

Jubileumconcert

20 jaor leedjes van Frans Pollux

Tijd: 13.00-16.00 uur
Organisatie: Stichting IKL
Locatie: natuurgebied De Paardekop Ysselsteyn

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: Fanfare Dorpsklank
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

De Blaos Promotie Cup Venray

Staconcert Mokum aan de Maas

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.30-22.00 uur
Organisatie: fanfare Dorpsklank
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Hoek Merselo

Das Große Wanssumer Oktoberfest
im November III
Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: OJC Midgard
Locatie: OJC Midgard Wanssum

ma
06
11

Paranormale middag
Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: medium Marielle Beks
Locatie: yogacentrum Le Perle Leunen

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

Cor nodigt uit … in Heide
Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Muzikant Cor van der Cruijsen uit Heide ontvangt in zijn serie ‘Cor nodigt uit…’ muzikale en creatieve vrienden
in de huiskamer van de school in Heide. Op zondag 5 november vindt de eerste editie van de reeks plaats.
Cor begon op zijn zevende met
het spelen op de accordeon, waar
mee ook zijn liefde voor muziek en
instrumenten startte. “Deze liefde
heeft mij nooit meer verlaten”,
aldus Cor. Cors muzikale pad loopt
van Hilversum via een militair orkest,
top-40 bandjes, internationale
accordeonfestivals, musicalprojecten
en veel carnaval tot optredens in
China. Tussendoor had hij ook nog tijd
om een eigen studio op te zetten en

in de zorg mensen te ondersteunen
als muziektherapeut.
Onder de noemer ‘Cor nodigt
uit…’ wil hij zijn plezier in de
muziek overbrengen op andere
mensen. In de huiskamer van de
school in Heide nodigt hij muzi
kale en creatieve vrienden uit om
samen met hem muziek te maken.
“Muziek die uitbundig kan zijn, maar
ook ontroerend, waarop je mee
kunt z ingen maar waar je ook stil

van wordt”, aldus Cor. Op zondag
5 november om 15.00 uur ontvangt
Cor voor de eerste keer muzikale
vrienden.
Het wordt een middag met
medewerking van mensen van
atelier Jeruzalem onder leiding van
Jos Koenen en pantomimetheater
‘Niks Zegge’. Hiermee traden ze
samen al eerder op bij de onlangs
gehouden culturele manifestatie
‘Schijt aan de grens’.
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Venrays Museum

Prijsuitreiking fotowedstrijd Jouw geluk
In het Venrays Museum zijn op zondag 29 oktober de prijzen uitgereikt van de fotowedstrijd Jouw Geluk. Leerlingen van basisscholen én volwassenen
hebben in de afgelopen weken een foto kunnen insturen die hun Geluk in Venray uitstraalde. Winnaars zijn Joep van Goch, Maarten Arts, Charissa van Mil
en Fien Keyzers.

Bij de vakjury vielen de foto’s van
Maarten Arts en Charissa van Mill in
de prijzen. Zij wonnen allebei een
digitale workshop fotografie, Charissa
zelfs voor haar hele klas. Maartens
foto laat een bontgekleurde lucht
zien boven een nachtelijk landschap.
“Bij de aanblik van deze foto ging er
meteen een geluksgolf door mijn lijf”,
was één van de reacties. “Zoals de
kleuren, natuur, oud en nieuwe
gevangen zijn. Zo wil ik het wel aan
mijn muur hangen”, vond iemand
anders. Miranda maakte een foto van
een groepje paddenstoelen op een
boomstronk. “Het is mooi om te zien
dat de jeugd ziet wat voor moois de
natuur te bieden heeft”, reageerde
iemand. “Knap gedaan voor een
jonge fotograaf”, was één van de
andere reacties.

Samenwerken
met scholen

Van de inzendingen van de volwassenen vond de vakjury die van Maarten Arts het mooist
De foto’s werden in de afgelo
pen weken tentoongesteld in het
Venrays Museum. ‘Jouw Geluk in
Venray’ is het eerste project van de
werkgroep, die voortaan onder de
naam Muuzeejumwerk(t) verdergaat.
Voor de fototentoonstelling werden
64 foto’s ingezonden door basisschool
leerlingen en volwassenen. Bezoekers
van de expositie werden uitgenodigd

om bij de voor hen meest aanspre
kende foto’s aan te geven waarom ze
deze foto’s waardeerden. Ongeveer
280 mensen hebben zo laten weten
welke foto’s voor de publieksprijzen in
aanmerking kwamen. Onder voorzit
terschap van wethouder Jan Loonen
van gemeente Venray heeft ook de
vakjury hun winnende foto’s gekozen.
De winnende foto’s zijn de komende

weken nog te zien in het Venrays
Museum.
De winnaars van de publieksprij
zen zijn Joep van Goch en Fien Keyzers.
Joep heeft een camera gewonnen en
de prijs van Fien is een camera voor
de hele basisschool De Keg in Venray.
Joep stuurde een foto in van een vogel
die jongen in een nest te eten geeft.
“Zo scherp, zo mooi, wat een geduld.

Petje af”, was één van de reacties van
het publiek. “Prachtige compositie en
kleur”, vond iemand anders. Fien koos
ervoor om een zomers ijsje te fotogra
feren. “Al zo’n kijk hebben wat betreft
de compositie op een jonge leeftijd”,
was één van de commentaren op de
foto. “Het ijsje legt typisch het geluk
van een kind vast”, reageerde iemand
anders.

Voorzitter van de werkgroep
Cultuur-lab Hans Spee: “De werk
groep gaat zich in de komende jaren
in het door de gemeente Venray ook
financieel ondersteunde programma
Cultuur in de klas nadrukkelijk
bezighouden met erfgoed-educatie
voor de basisscholen in de gemeente
Venray.” De werkgroep wil graag
samenwerken met scholen en bij
exposities in het Venrays Museum
worden ondersteunende program
ma’s ontwikkeld, waar nodig en
mogelijk in samenwerking met de
cultuurhistorische verenigingen in de
gemeente.

Venrayse band in finale

Southern Blues Rock Band in BRUL Contest
De Venrayse band The Southern Blues Rock Band staat op zaterdag 11 november in de finale van de BRUL
Contest. Deze muziekwedstrijd staat in het teken van Limburgse blues-, roots- en Americana-muziek. De band
hoopt, na eerder net langs de prijs gegrepen te hebben, dit jaar wel de overwinning in de wacht te kunnen slepen.

De Southern Blues Rock Band wist
één van de finaleplekken te bemach
tigen van de BRUL Contest. Ook tijdens
de vijfde editie van de muziekwedstrijd
konden muzikanten zichzelf inschrijven

voor deelname. Uit elf inzendingen
werden vijf acts geselecteerd die
tijdens de finale in de Oefenbunker
in Landgraaf mogen strijden om de
winst. Daar maakt de jury de winnaar

bekend. “Ook wij hebben ons daar
voor ingeschreven en zijn door de jury
uitverkozen om in de finale te mogen
strijden om de eer”, vertelt leadzanger
Johan Philipsen. “Het is de tweede keer

dat we meedoen aan de wedstrijd.”
De Venrayse muzikanten moe
ten het opnemen tegen, BandOver,
Bourbon Street, Stompin’ Grounds en
The Dynamics. Ze schatten hun kansen
hoog in. Johan: “Onze verwachtingen
zijn hooggespannen. We zaten al eens
op een half puntje van die eerste
prijs af. Maar onze concurrentie is ook
van goed niveau, dus we zullen alles
moeten geven om te kunnen winnen.
Onze optredens zijn energiek en vol
overgave, dus daar zal het niet aan lig
gen. Ook onze ervaring is ruim, we zijn
allemaal doorgewinterde muzikanten.
Dus, we hopen…”
Hoofdprijs is een plek op het
‘Juke Joint’-podium van de Southern
Blues Night op zaterdag 17 maart.
“The Southern Blues Night is wellicht
het grootste en drukbezochtste indoor
blues festival van Nederland”, geeft Jan
aan. Maar dat is niet het enige dat de
band aan deelname aan de wedstrijd
hoopt over te houden. “Wij hopen en
verwachten ook dat er door die deel
name organisatoren en programmeurs
zijn die ons gaan boeken. We heb
ben dit seizoen al op diverse festivals
gestaan en er komen er eind dit jaar
nog enkele aan. We hopen vooral uit de
deelname aan BRUL meer optredens te
kunnen slepen.”
En dat is ook precies de insteek
van de organisatie van de wedstrijd.

De BRUL Contest wordt georgani
seerd door Stichting Oefenbunker
Live, Parkstad Limburg Theaters en
Commissie BRUL (Blues en Rootsmuziek
Uit Limburg). BRUL heeft als doel bluesen rootsmuziek in en uit Limburg te
promoten.
Naast leadzanger en gitarist Jan
Philipsen bestaat The Southern Blues
Rock Band uit basgitarist Gerard
Bastiaans en drummer en zanger
Marijn Vermeer uit Venray en lead
gitarist en zanger Ley van den Beuken
uit Panningen en toetsenist en zanger
Jack JC Peeters uit Wellerlooi. De band
speelt naar eigen zeggen “blues
rock, Southern rock met geheel eigen
arrangementen. En wij als muzikanten
vinden het belangrijk om in onze con
certen veel ruimte open te laten voor
improvisatie.” De in 1988 opgerichte
Southern Bluesrock Band speelde in de
jaren 90 op diverse bluesclubs en -fes
tivals in binnen- en buitenland. Na een
rustperiode werd de band op het
Hoeveblues Festival in 2014 opnieuw
leven ingeblazen.
The Southern Blues Rock Band
heeft naast de wedstrijd nog meer
plannen. Johan: “Ook zijn we bezig met
het schrijven van eigen songs en willen
we binnen niet al te lange tijd een cd
opnemen met die songs en met enkele
covers die we ook weer zelf bewerkt
hebben.”
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

