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Ontbijten met de
wethouder
Wethouder en loco-burgemeester Martijn van der Putten (D66) ontbeet donderdag 9 november niet in zijn eigen keuken, maar op basisschool de Hommel in Venray. In het
kader van de week van het Nationaal Schoolontbijt kregen alle kinderen van de basisschool en de wethouder deze dag op school een gezond ontbijtje. Het was de vijftiende
keer dat het Nationaal Schoolontbijt georganiseerd wordt om te onderstrepen hoe belangrijk het is om ’s ochtends goed te ontbijten. Levi (4) uit groep 1 vond het wel gezellig
om met al zijn klasgenootjes samen te eten. “Thuis eet ik altijd een boterham of soms een broodje, maar vandaag kregen we ook stukjes appel en komkommer”, vertelde hij.
De school doet ieder jaar mee aan het Nationaal Schoolontbijt, zei juf Maartje Postma van groep 3. “Het is altijd een feestje, de kinderen vinden het ontzettend leuk. Onder het
ontbijten bespreken we wat alle kinderen ’s ochtends normaal gesproken eten. Ik krijg gelukkig niet de indruk dat ze slecht ontbijten.”

Zorgen over ontwikkelingen spoor

Gedeputeerde: we gaan in overleg met Smakt
In de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 10 november werden de zorgen over geluidsoverlast en
veiligheid van dorpsraad Smakt-Holthees over de verdubbeling van het spoor aangekaart. Gedeputeerde Hubert
Mackus (CDA), portefeuillehouder Openbaar Vervoer, zegde toe in overleg te gaan met de dorpsraad zodra de
plannen over de spoorlijn definitief zijn.
Provincie Limburg wil de spoorlijn
tussen Nijmegen en Roermond, de
Maaslijn, elektrificeren. Ook wil zij
van een aantal trajecten waar nu
enkel spoor ligt, dubbel spoor maken.
Het realiseren van een station in
Grubbenvorst is een derde onderdeel
van het project Maaslijn. Dorpsraad
Smakt-Holthees uitte zijn zorgen over
de plannen afgelopen week in een

brief aan het College van Gedeputeerde
Staten van Provincie Limburg. Zij geeft
aan de ontwikkelingen rondom het
spoor te ondersteunen, maar zich wel
zorgen te maken over de uitvoering
ervan. “Bij de huidige plannen zijn er
keuzes gemaakt die onze dorpsgemeenschap zwaar gaan belasten met
betrekking tot veiligheid en overlast.
De leefbaarheid wordt hierdoor aange-

tast”, aldus de dorpsraad en werkgroep
Maaslijn Smakt-Holthees in haar brief.
“Wij willen niet de vergeten groep
worden.”

‘Dit plan deelt Smakt
in tweeën’
De dorpsraad vraagt onder andere
aandacht voor de plek waar de ver-

dubbeling van de spoorlijn zou stoppen.
In de huidige plannen komt de wissel
op de grens van de bebouwde kom van
Smakt te liggen. “De plaats van de wissel is zeer ongelukkig”, stelt de dorpsraad. Zij vreest onveilige situaties en
geluidsoverlast. “Nu al liggen mensen
wakker van treingeluid en trillingen.
Het gevoel van onveiligheid, extra
geluid en trillingen nemen toe, beperken het woongenot, vergroten de psychische belasting en doen de waarde
van woningen dalen.” Zij stelt voor de
wissel enkele honderden meters in de
richting van station Venray te verplaat-

sen, verder van de bebouwde kom.
Ook de sluiting van de spoorwegovergang bij de kerk in het centrum
van het dorp baart de dorpsraad
grote zorgen. “Dit plan deelt Smakt
in tweeën.” Ook voorziet zij problemen voor de aanliggende land- en
tuinbouwbedrijven. In de plannen zou
de spoorovergang alleen voor fietsers
en voetgangers toegankelijk blijven.
Daarnaast vraagt ze aandacht voor
de veiligheid rondom de overweg in
Holthees en de toename van geluid
en trillingen.
Lees verder op pagina 02
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Gedeputeerde: we gaan in overleg met Smakt
Om haar woorden kracht bij te
zetten, voegde ze handtekeningen toe
uit het dorp. “Onze kleine gemeenschap stelt zich hier massaal achter”,
aldus de dorpsraad. “Wij willen ons niet
verzetten tegen de hoofdlijnen van het
plan. We willen hier echter niet voor
bloeden.” Zij geeft aan betrokken te
willen worden bij de oplossing van de
kwesties die ze aankaartte.

Handtekeningenactie
Eind 2016 werd bekend dat door
veranderde btw-regels 6 miljoen
euro minder te besteden was voor
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het project. Ook liet spoorwegbeheerder ProRail weten dat er extra
‘opstelsporen’ nodig waren in het
plan. Het tekort liep daardoor op.
Gedeputeerde Staten stelde hierop
voor het plan door te laten gaan, maar
het station Grubbenvorst te schrappen.
Hiermee vervalt ook een aantal kilometer spoorverdubbeling. Provinciale
Staten liet het plan echter nog niet los
en doet nog één keer een poging bij

het Rijk om het geld rond te krijgen.
De fracties van de Provinciale Staten
van Limburg stuurden op 6 oktober
een brief aan de Kamercommissie voor
Infrastructuur en Milieu. Zij vragen hen
het tekort van 10,7 miljoen euro voor
het hele project aan te vullen. Ook
als het Rijk niet het volledige bedrag
wil ophoesten maar een ‘substantiële’ bijdrage wil doen, wil Provinciale
Staten het station nog niet van tafel

vegen. Zij wil dan dat de provincie ook
een deel bijdraagt. Als het Rijk niks bijdraagt, is het plan definitief geschrapt.
De Tweede Kamer spreekt eind november over de begroting voor het spoor.

Oplossing richting
dorpsraad
Tijdens de vergadering van provinciale staten van vrijdag 10 november

zegde gedeputeerde Hubert Mackus toe
in overleg te gaan met de dorpsraad.
“Voor Smakt is het relevant wat de uitkomst wordt. Als het met station wordt,
zijn het andere ingrepen als zonder
station.” Na aandringen van Venrays
statenlid Carla Brugman (GroenLinks),
zegde hij toe in overleg te gaan.
“Zodra er duidelijkheid is over een
definitief station, komt er een oplossing
richting de dorpsraad.”

Twee opties voor woningen in oude
school Vredepeel
De dorpsraad van Vredepeel is al langere tijd bezig met het realiseren van woningen in de voormalige basisschool in het dorp. Op dit moment
bekijken de dorpsraad en gemeente Venray twee opties: de school slopen en vervangen door nieuwbouw of het huidige pand renoveren tot vier
appartementen. Dat werd duidelijk tijdens de dorpsraadsvergadering van Vredepeel op donderdag 9 november.
Al sinds 2015 leeft bij de
dorpsraad het plan om de voormalige basisschool, die in 2011 sloot
wegens een gebrek aan leerlingen,
om te bouwen tot appartementen.
Het schoolgebouw wordt nu nog
antikraak bewoond, maar de dorpsraad wil er huur- of koopwoningen
in realiseren. Het gebouw is van de
gemeente. Dorpsraadsvoorzitter Theo

Kooters: “De gemeente denkt dan ook
hard mee over een nieuwe bestemming van het gebouw. Vredepeel zelf
wil het liefst jongeren een huurmogelijkheid aanbieden. Maar woningen
voor senioren kan natuurlijk ook.”
Inmiddels heeft de dorpsraad
samen met gemeente Venray twee
nieuwe mogelijkheden uitgewerkt.
Er moeten in ieder geval vier apparte-

menten gerealiseerd kunnen worden
op de plek waar nu nog de oude school
ligt. Er zijn twee opties: het gebouw
laten staan en te verbouwen tot vier
appartementen, of het schoolgebouw
wordt gesloopt en er komen vier
nieuwbouwappartementen voor in
de plaats. Over het schoolplein zou in
beide opties een nieuwe weg komen
te lopen.

Wonen Limburg wil
ondersteuning bieden bij de
verschillende mogelijkheden, maar
gaat tot nog toe niet zelf investeren.
Daarom is de dorpsraad op zoek naar
bedrijven of particulieren die het
plan samen met hen op wil pakken.
Een concrete tijdsplanning voor de
nieuwe plannen kan de dorpsraad
nog niet geven.

Honden overleden

Politie waarschuwt voor vergif
Politie Venray-Gennep waarschuwt hondenbezitters in Ysselsteyn dat er mogelijk vergif in de woonomgeving zou zijn gestrooid of neergelegd. Er is al
een hond uit de omgeving bezweken aan het eten van iets dat hem vergiftigde.
Honden kunnen het vergif eten,
waardoor ze erg ziek kunnen worden.
Bij de politie is in ieder geval één geval
bekend waarbij een hond is overleden,
schrijft zij op Facebook. “Als u ook maar
enige twijfel heeft dat uw huisdier
is vergiftigd, dan is het zaak zo snel
mogelijk een dierenarts te raadplegen.”
Eén van de mensen die reageerde op
het bericht laat weten dat haar hond
zondag 5 november ernstig ziek is

geworden na het wandelen in het bos
bij de Rouwkuilen in Ysselsteyn. De hond
at daar naast de weg iets, waardoor ze
eenmaal thuisgekomen niet meer op
haar benen kon staan.

Oorzaak nog onbekend
Ook in het aangrenzende America,
in gemeente Horst aan de Maas, zijn
verschillende gevallen van vergiftiging bij honden bekend bij de politie.

Daar kwamen tussen medio en eind
oktober bij de dierenartsenpraktijk
in Horst drie meldingen binnen van
vergiftigde honden. Een pup overleed
aan de gevolgen van de vergiftiging,
de andere twee overleefden het
ternauwernood. Alle honden vertoonden na zo’n twee uur vergiftigingsverschijnselen als braken en bloed uit de
anus. De politie van Horst verwacht
dat de feiten zich hebben voorgedaan

aan de Wachtpostweg.
Een politiewoordvoerder gaf aan
dat de honden vermoedelijk zijn overleden door het eten van iets giftigs.
Of dat iets natuurlijks is, zoals giftige
paddenstoelen, of iets dat er door
iemand is neergelegd, kon zij nog niet
zeggen. De politie vraagt mensen die
iets opgevallen contact op te nemen
via 0800 60 70 of via Meld Misdaad
Anoniem via 0800 70 00.
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Afscheid van vrijwillige brandweer

Lintje voor Jan Koenen
Jan Koenen (58) uit Venray heeft vrijdag 10 november een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij kreeg deze
uit handen van burgemeester Hans Gilissen tijdens de jaarlijkse feestavond van de brandweer in hotel Asteria in
Venray.

nieuws 03

Nachtelijke inbraak
Westsingel
Politie Venray is op zoek naar getuigen van een woninginbraak. In de
nacht van zaterdag 11 op zondag 12 november heeft een nog onbekende
dader ingebroken in een woning aan de Westsingel in Venray.
De bewoner was thuis terwijl
de inbraak plaatsvond, maar
heeft er op dat moment niks van
gemerkt. Pas ’s ochtends werd de

inbraak ontdekt. De politie roept
iedereen die iets verdachts gezien
heeft, op zich te melden via
0900 88 44.

Venraynaar overlijdt
na ongeluk
Een 25-jarige man uit Venray is in de nacht van zondag 12 op
maandag 13 november om het leven gekomen na een zwaar verkeersongeluk in Deurne. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen
gebeuren.
De man reed op de
Helmondsingel in Deurne toen hij
maandagochtend rond 03.30 uur
van de weg raakte. Hij reed vanuit
Helmond in de richting van Venray
en raakte in een flauwe bocht van
de weg. Daarop raakte zijn auto een
boom en kwam daarna frontaal tegen
een andere boom tot stilstand.

De man kon door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd.
Hij werd in zorgwekkende toestand
overgebracht naar het ziekenhuis in
Nijmegen. Daar overleed hij aan zijn
verwondingen. Het slachtoffer zat
alleen in de auto. Specialisten van
de politie onderzoeken de exacte
toedracht van het ongeluk.

Asfalt vervangen

Koenen kreeg de onderscheiding
nadat hij afscheid had genomen bij de
vrijwillige brandweer. Hij heeft zich ruim
36 jaar ingezet voor de vrijwillige brandweer Venray, sinds 2012 Veiligheidsregio
Limburg Noord. Hij startte daar als
aspirant brandwacht en werkte zich op
tot hoofdbrandwacht en brandweerchauffeur.
Tijdens de jaarlijkse feestdag van
de brandweer staan de vrijwilligers
stil bij het afgelopen jaar. Hier is de
burgemeester als opperbevelhebber ook
altijd aanwezig. Ook werden tijdens het
avondprogramma zoals altijd nieuwe
leden welkom geheten, diploma’s uitgereikt en jubilarissen geëerd. Voor Jan
Koenen was het een avond van afscheid
van de brandweer. “We doorliepen
vrijdag de ‘normale rituelen’ van een
afscheid”, vertelt Maria Verstegen, postcommandant van Post Venray. “De postcommandant en de bevelvoerder van
de ploeg spraken Jan toe. Het korps

had een lied voor hem gemaakt dat
werd gezongen. Op het laatst kwam de
burgemeester terug de zaal in met zijn
ambtsketen om. Toen wist Jan het wel.”

in zijn bewegingsvrijheid. Dat is nogal
wat voor een vrijwilliger en zijn gezin.”

Verantwoordelijk
Dat is nogal wat voor heidsgevoel en drive
Gemeente Venray gaf aan: “Jan heeft
een vrijwilliger
een enorm verantwoordelijkheidsgevoel
Voor Verstegen en de andere
brandweervrijwilligers was duidelijk
waarom Jan de onderscheiding zou
moeten krijgen. “Jan is een collega
waar je nooit vergeefs een beroep op
deed, bijvoorbeeld met het ruilen van
diensten. Hij was een heel betrokken
collega”, vertelt ze. “Naast zijn fulltime
baan en vader van een gezin heeft
Jan zich enorme beperkingen in zijn
vrijheid opgelegd om zich dienstbaar
te maken voor de veiligheid van de
Venrayse gemeenschap. Mensen
realiseren het zich soms niet, maar als
je alle wachtdiensten van Jan achter
elkaar zet, is hij 9 jaar beperkt geweest

en een ‘drive’ om mensen in nood te
helpen. Het belang en welzijn van zijn
collega’s en anderen staan bij hem altijd
op de eerste plaats. Hij ondersteunt
nieuwe collega’s in moeilijke en traumatische situaties. Ook is hij nog steeds
bezig om de hulpverlening te verbeteren
en iedereen scherp te houden.”
Naast zijn werk voor de brandweer
is Jan ook bestuurslid van de personeelsvereniging van de brandweer. In zijn rol
als Sinterklaas heeft hij vele kinderhartjes
sneller laten kloppen. Jan Koenen werd
benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau.

Wegwerkzaamheden
Rondeveld Leunen
Gemeente Venray gaat het asfalt van de wegen Rondeveld, Sparveld
en een deel van de Vullingsstraat in Leunen vervangen. Tegelijk wordt
een infiltratieriool aangelegd en wordt het plantsoen aan het Sparveld
opgeknapt.
Uit inspecties bleek dat het asfalt
van de Leunse wegen moest worden
vervangen. Omdat de verharding
bijna is afgeschreven, wordt deze niet
hersteld maar vervangen door nieuwe
materialen. Omdat de grond dan toch
al open moet, laat gemeente Venray
de afdeling rioolbeheer de riolering
aanpassen. In plaats van een
aansluiting op het bestaande riool,
loopt regenwater nu de bodem in.
Hiermee wordt volgens de gemeente
wateroverlast tijdens hevige buien
tegengegaan. Het asfalt op de
Urbanusweg wordt niet vervangen.
Omdat aanwonenden echter alleen
via de Vullingsstraat weg kunnen,

wordt het zandpad tussen Vullingsstraat 62 en de Veulensweg tijdelijk
geopend. Het pad is van gemeente
Venray en wordt normaal gesproken
afgesloten met paaltjes. De gemeente
geeft aan samen met de dorpsraad de
aanwonenden te informeren over de
werkzaamheden. Wensen en
aandachtspunten vanuit de dorpsraad
en de omwonenden worden nog
geïnventariseerd om, waar mogelijk,
in het ontwerp te verwerken.
De gemeente trekt ruim 350.000 euro
uit voor de plannen.
Naar verwachting gaat de schop
in het tweede kwartaal van 2018 de
grond in.

(Foto: Saskia Hoedemaekers)

College van B&W

Koers samenwerking NLW
nog niet bijstellen
Ondanks de onrust die ontstaan is rondom de samenwerking tussen de NLW en gemeentes Venray, Horst aan de
Maas en Peel en Maas meldt het College van B&W van gemeente Venray de ingezette koers met het sociaal
werkvoorzieningsbedrijf niet bij te stellen.
NLW Groep voert de Wet sociale
werkvoorziening uit voor de gemeentes
Venray, Peel en Maas en Horst aan de
Maas. Vanuit gemeente Peel en Maas
kwam kritiek op de NLW, in de vorm
van een brief van één van de medewerkers van de gemeente. Deze schreef

dat de organisatie haar werk niet zou
uitvoeren zoals zou moeten en vond
dat de NLW de gemeenteraad van Peel
en Maas verkeerd geïnformeerd zou
hebben. De NLW en gemeente Peel en
Maas zijn daarom een proces gestart
om de samenwerking te verbeteren.

Gemeente Venray liet vorige week al
weten de gebeurtenissen te evalueren
met NLW Groep en het College van B&W
schrijft nu aan de gemeenteraad de
koers ieder jaar tegen het licht te houden en nu geen redenen te zien voor
een abrupte bijstelling daarvan.

Keizersveld 50a, Venray | 0478-769059 | info@driessenarchitectuur.nl
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Wensbusorganisatie maakt zich zorgen

Komst buurtbussen gaat door
Vervoersbedrijf Arriva gaat hoe dan ook starten met de buurtbussen in Merselo, Veulen, Geijsteren, Blitterswijck
en Heide. De wensbusorganisatie in Vredepeel en Merselo is niet blij met de ontwikkeling en is bang dat haar
reizigersaantal hierdoor afneemt.

hiervoor in de plaats komt, kent een
vaste dienstregeling en wordt gereden
door vrijwilligers.
In Merselo en Vredepeel rijdt op
dit moment een wensbus, een kleine
bus voor maximaal acht personen
waarvan de inzet door de bewoners
zelf wordt georganiseerd, afhankelijk
van vraag en behoefte. De wensbus
wordt op dit moment in de twee
dorpen onder andere gebruikt voor
leerlingenvervoer, doktersbezoeken en
ritjes van en naar station Venray. De
buurtbus gaat op sommige punten naar
dezelfde bestemmingen rijden als de
wensbus. Dat baart de wensbusorganisatie zorgen. Na gesprekken tussen
de organisatie achter de wensbus in
Vredepeel en Merselo over mogelijke
samenwerking of afstemming van de
diensten, liet Arriva aanvankelijk weten
de start uit te stellen.

Bang dat wensbus
verdwijnt

In de nieuwe dienstregeling van
Arriva zijn buurtbussen opgenomen
ter vervanging van de ov-shuttle die

in sommige dorpen in Venray rijdt. De
ov-shuttle is een kleine bus die mensen
van een dorpskern naar een nabijge-

legen halte of knooppunt brengt om
verder te reizen en moet telefonisch
gereserveerd worden. De buurtbus die

In Vredepeel is onder andere de
dorpsraad bang dat door de komst van
de buurtbussen de wensbus mogelijk
verdwijnt. “Vredepeel ligt niet op de
route voor de buurtbus”, geeft voorzitter Theo Kooter aan. “Als we geen
wensbus hebben, dan hebben we

niks meer hier in het dorp. Dan wordt
Vredepeel weer overgeslagen.”
Inmiddels gaat de introductie van
de buurtbussen op de oorspronkelijke
datum, 10 december, ondanks eerdere
geluiden over mogelijk uitstellen toch
door. Wensbuscoördinator Anneke
Walraven: “Arriva meent dat de
buurtbussen niet concurrerend zijn
voor de wensbus. Maar wij zien sinds
de komst van de ov-shuttle tussen
Merselo en het station in Oostrum dat
ons reizigersaantal al is afgenomen
en we denken dat deze trend met de
komst van de buurtbussen doorzet.”
De buurtbussen tegenhouden, kan de
wensbusorganisatie niet. “We moeten
ons erbij neerleggen”, aldus Walraven.
“We gaan uit van onze eigen kracht:
voor en door het dorp. De wensbus
blijft in ieder geval nog vijf jaar rijden.
Dat staat vast.”
Arriva is inmiddels bezig met het
werven van vrijwilligers voor de buurtbussen. Ook enkele vrijwilligers van de
wensbus zijn al benaderd om voor de
buurtbus te komen werken. “Zelf heb ik
daar in ieder geval geen behoefte aan”,
aldus Walraven. Als Arriva niet genoeg
vrijwilligers kan vinden voor de start van
de nieuwe dienstregeling op 10 december, gaat er op de trajecten eerst een
taxidienst rijden met een dienstregeling.
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Veldonderzoek Castenrayse vleermuis
afgerond
De vleermuizen in de Castenrayse kerk gedragen zich in de winter anders dan andere vleermuissoorten. Dat is
een van de voorlopige conclusies uit een onderzoek van ecologisch adviesbureau Natuurbalans naar de grote
kolonie laatvliegers in Castenray.

Individueel naar
winterverblijf
De data moet nog geanalyseerd
worden, maar eerste conclusies laten
een verrassend beeld zien. “Uit het
onderzoek blijkt dat deze vleermuizen
zich over een ruime regio verspreiden.
We dachten dat ze samen zouden
blijven, maar dat is duidelijk niet
het geval”, aldus Paul van Hoof.
“De meeste lijken zich individueel te
verspreiden.” Dat is opvallend, omdat
veel andere vleermuissoorten samen
blijven, ook op hun winterlocatie.
Van Hoof geeft aan dat de vleermuizen
mogelijk later in de winterperiode nog
een keer verhuizen, maar acht die
kans niet groot. De dieren bleven niet
alleen in Castenray, maar zochten ook
winterverblijven in Oirlo, Leunen, Horst
of zelfs Meerlo, Ysselsteyn en Venray.
De verste reis was naar Nieuw-Bergen,
zo’n 13 kilometer verderop. Door de
data verder te analyseren, kunnen

Laatvliegers op zolder (Foto: Paul van Hoof)
Sinds het einde van de zomer deed
bureau Natuurbalans in opdracht van
provincie Limburg een onderzoek naar
de vleermuizen die in de kerk van
Castenray zitten. Zij deed dat samen
met adviesbureau Regelink Ecologie
en Landschap. De kolonie zit al meer
dan 30 jaar in de kerk en is mogelijk
de grootste in Nederland. Er zitten
zo’n tweehonderd dieren. “De kolonie
is allang bekend en daar gaat het
goed mee, maar landelijk gaat het
niet goed met de laatvlieger. Ze staan
inmiddels op de rode lijst van bedreigde
diersoorten”, vertelt ecologisch adviseur
Paul van Hoof van Natuurbalans.

betekent het wel dat het onderzoek
wat uitliep.

De laatste jaren kwamen
onderzoekers onder andere door het
plaatsen van infraroodcamera’s meer
te weten over de dieren. Maar over
wat ze in het winterseizoen doen,
was nog onbekend. Men kwam er
recent achter dat de vleermuizen, die
ze in de zomer tellen, in het najaar
verdwijnen. Ze waren niet in meer de
kerk aanwezig. Van Hoof: “Als je ze de
helft van het jaar kwijt bent, kun je ze
niet beschermen. Stel dat ze naar een
gebouw gaan en daar gebeurt wat
mee, dan ben je de kolonie kwijt.”
Om te zien waar de vleermuizen
heen gingen, werden vanaf eind

augustus drie groepen vleermuizen
voorzien van een zendertje.
Het onderzoek zou oorspronkelijk
tot eind september duren, maar het
veldwerk nam uiteindelijk langer in
beslag. Die zendertjes die normaal
gesproken na enkele weken van de
vleermuisjes af vallen, bleven langer
zitten dan gedacht. Pas op zondag
12 november liet de laatste zender
los. Op de laatvlieger, die groter
is dan vele soortgenoten en lange
haren heeft, bleef de zender goed
zitten. “Alle informatie die je over
een soort kunt verzamelen, is mooi
meegenomen”, stelt Van Hoof, al

de onderzoekers bekijken in welke
gebouwen de vleermuizen precies hun
intrek hebben genomen.
De vleermuissoort waar het
onderzoek zich op richtte, is de
laatvlieger, een vrij grote vleermuis met
een spanwijdte van zo’n 35 centimeter.
Hoewel de laatvlieger een vrij veel
voorkomende soort is in Nederland,
gaat deze de laatste tijd in aantallen
achteruit. Een van de redenen voor
de achteruitgang is het verdwijnen
van verblijfplaatsen. Ze zitten graag
in woonhuizen, onder andere in
spouwmuren en onder dakpannen.
Nu de trend is om huizen ‘beter’ af te
dichten en te isoleren, neemt het aantal
verblijfplaatsen voor de vleermuizen af.
In opdracht van provincie Limburg maakt
Natuurbalans hier een rapport over, dat
ze binnenkort presenteert. “We hopen
dat dit bijdraagt aan de bescherming
van het soort.” Ook geeft Van Hoof aan
dat mogelijk meer onderzoek nodig is.
“Je kunt pas echt goed helpen als je
veel weet: je kunt het verblijf van de
dieren niet beschermen als je niet weet
waar dat is.”

De volgauto (Foto: Jan Jeucken)

Plannen zorgwoningen in school Castenray
De dorpsraad heeft al langer het
De dorpsraad van Castenray wil vijf zorgwoningen realiseren in het voormalig schoolgebouw aan de Matthiasstraat.
plan om zorgwoningen te bouwen in
De komende maanden gaat de dorpsraad hiervoor een financieel plan opstellen dat uiteindelijk goedgekeurd moet
Castenray. Twee jaar geleden ging het
worden door de gemeenteraad van Venray.
plan om een zorghuis te realiseren in
een pand aan de Lollebeekweg op het
laatste moment niet door. Stichting
Broekstaete zou het pand aankopen
van de gemeente, maar door de in haar
ogen teleurstellende medewerking van
de gemeente heeft zij de stichting in het
voorjaar van 2016 weer opgeheven.

Overschot aan
woningen
Inmiddels hebben er twee
gesprekken tussen de dorpsraad en
gemeente Venray plaatsgevonden.
“Bij het eerste gesprek was er nog
niets mogelijk, omdat er een maatschappelijke bestemming zit op het
gebouw”, geeft dorpsraadsvoorzitter
en kartrekker van het plan Bert Arts
aan. Na lobbyen bij onder andere
wethouders van gemeente Venray
en provincie Limburg is de dorpsraad
voor een tweede gesprek uitgenodigd.
“Toen bleken er wel mogelijkheden te
zijn voor zorgwoningen. Afgesproken is
dat de dorpsraad binnen drie maanden
een begroting maakt met financiële
onderbouwing.”

In principe wil gemeente Venray
geen woningen meer toevoegen in
Castenray, omdat daar al een overschot
aan woningen is. De gemeenteraad riep
het College van B&W echter in december
2016 op om de leegstaande schoolgebouwen in Geijsteren, Vredepeel, Veulen
en Castenray te transformeren, waarbij
speciaal gekeken moet worden naar
de mogelijkheid van woningen voor
inwoners met een lichte zorgbehoefte.
Naar aanleiding van deze opdracht van
de gemeenteraad werd een onderzoek
ingesteld naar het realiseren van tijdelijke woningen in Castenray, Veulen en
Vredepeel. “In het eerste gesprek met
de dorpsraad van Castenray hebben we
ingestoken op tijdelijke woningen in het
leegstaande schoolgebouw’, laat een
woordvoerster van gemeente Venray
weten. “Omdat de dorpsraad vasthield
aan haar plan voor zorgwoningen, hebben we haar uiteindelijk toch de mogelijkheid gegeven de financiële haalbaarheid van dit plan te onderzoeken.”
Mocht het plan van de dorpsraad
inderdaad financieel haalbaar zijn, dan
beslist de gemeenteraad of het toevoegen van extra woningen in Castenray
wordt toegestaan. Het dorp moet
hierbij ook zelf de financiering van het
plan rond krijgen.
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Bond van Wetsovertreders eist rol in klachtenafhandeling

Mogelijke staking patiënten Rooyse Wissel
De patiënten van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum gaan volgens de Bond van Wetsovertreders voor
onbepaalde tijd staken. Ze leggen hun werk neer en houden een ‘sit-down actie’. De Rooyse Wissel zelf geeft aan
nu niets te weten van een staking.

deling van patiënten. TBS Nederland is
een samenwerkingsverband van alle
tbs-klinieken in Nederland. BWO wil,
aangezien zij een deel van de tbspatiënten in Nederland vertegenwoordigt, deel uitmaken van het proces van
klachtenafhandeling in de verschillende
instellingen.

Klachten nooit
ontvangen

De Bond van Wetsovertreders
(BWO) is een Nederlandse vereniging
die naar eigen zeggen opkomt voor

de belangen van gevangenen, oudgevangen en verdachten, waaronder
ook die van sommige patiënten van

De Rooyse Wissel. Aanleiding voor de
staking is onenigheid tussen de BWO
en TBS Nederland over klachtenafhan-

Dat zag TBS Nederland niet zitten. Zij zijn bekend met de Bond van
Wetsovertreders en haar eisen. Pieter
Vleeming, een vertegenwoordiger
van de BWO, werd vorige week nog
uitgenodigd voor een gesprek met de
voorzitters van TBS Nederland. “Tijdens
dat gesprek is de werkwijze van de
bond besproken en nogmaals aangegeven dat er geen rol is weggelegd voor
de bond in de klachtenafhandeling.
Tevens is afgesproken dat er alleen een
nieuw gesprek kan plaatsvinden wanneer de BWO op papier kan aantonen
welke en hoeveel patiënten de bond
vertegenwoordigt en wanneer de bond
schriftelijk kan onderbouwen welke
klachten over de forensisch psychiatrische centra bij de bond binnenkomen”,
aldus TBS Nederland. De bond deed
in deze gesprekken de toezegging
eventuele klachten toe te sturen; deze
klachten werden echter nooit ontvangen, stelt de tbs-organisatie.

Volgens TBS Nederland claimt
de BWO sinds het voorjaar van
2017 dat zij een aanzienlijk deel
van de tbs-patiënten in Nederland
vertegenwoordigt en dat de bond
daarom een rol zou moeten spelen
in de afhandeling van hun klachten
over de instelling waar zij verblijven.
Dat weigert TBS Nederland, die stelt
dat de afhandeling van klachten
goed geregeld is. In reactie daarop
zocht de bond de media op en
maakte klachten van patiënten
openbaar. Daarnaast dreigt de bond
met acties en manifestaties als er
niet wordt ingegaan op het verzoek
om de bond een formele rol in
de klachtenafhandeling te geven.
“Dit is een werkwijze waarin wij ons
absoluut niet kunnen vinden”, stelt TBS
Nederland. Nu kondigt de bond een
staking aan. De patiënten zouden van
de BWO een bedrag uit de stakingskas
krijgen om inkomsten die ze door de
staking mislopen, te compenseren.

Dreigen met acties en
manifestaties
Een woordvoerder van forensisch
psychiatrisch centrum De Rooyse Wissel
in Oostrum geeft aan dat er op dit
moment geen signalen zijn dat er zal
worden gestaakt. “We wachten af of
er 25 november daadwerkelijk wordt
gestaakt.” (Foto: De Rooyse Wissel)

Niet alleen kijken naar geuroverlast

LLTB: visie veehouderij moet meer worden
uitgewerkt
De LLTB herkent zich voor een groot deel in de visie veehouderij van gemeente Venray. Wel vindt de Limburgse
Land en Tuinbouwbond dat de visie vollediger kan en dat er nog veel moet worden uitgewerkt. Dat maakt zij
bekend op donderdag 9 november tijdens een bijeenkomst voor veehouders uit de gemeente.
Gemeente Venray presenteerde
in oktober haar visie veehouderij.
De gemeente gaat in haar visie
de kaders voor vergunningen van
veehouderijen flink aanscherpen.
Bedrijfsontwikkeling blijft belangrijk,
maar de gemeente wil de overlast
voor omwonenden verminderen.
“Bedrijven die zich niet inzetten om
overlast te beperken, worden dus
aangepakt”, liet zij bij het presenteren

van de visie weten. Daarnaast wil zij
onder andere vóór 2025 de geuroverlast van alle bedrijven samen halveren
en in 2035 mogen er nagenoeg geen
overschrijdingen van de opgetelde
geurnorm meer voorkomen. In 2030
wil de gemeente verder dat bedrijven
individueel gezien de geurnorm ook
niet meer overschrijden.
De visie bevat veel elementen
waarin de veehouders zich kunnen

herkennen, stelt de LLTB. Zo zet
zij zich ook in om de uitstoot van
veebedrijven te verminderen en wil
de bond ook de ‘stilzitters’ onder de
bedrijven, de bedrijven die niet meer
innoveren om overlast te verminderen,
aanpakken. De voorlopers onder de
bedrijven moeten juist gesteund
worden. Tot slot is de LLTB het eens
met de stelling van de gemeente dat
het vergroten van de dieraantallen

daarnaast geen doel op zich moeten
zijn voor de veebedrijven.

Verplaatsing
Op andere punten kan de LLTB zich
minder goed vinden in de visie. Na
haar mening zet de gemeente zich te
veel in op slechts twee sectoren: geur
en ruimtelijke ordening. “We willen
dat de gemeente ook kijkt naar andere
opgaves als fijnstof, endotoxines,
ammoniak en dierenwelzijn”, vertelde
Harrie Deckers van de LLTB tijdens de
bijeenkomst. Ook zou onder andere
beter uitgewerkt moeten worden welke

bedrijven rond de kern verplaatst
moeten worden. De afstemming
met het beleid van het Rijk en de
provincie zou ook beter moeten, stelt
het LLTB. “Veel zaken zijn niet goed te
beoordelen, omdat die eerst beter uitgewerkt moeten worden. De LLTB wil
daar graag bij betrokken worden.”
De visie veehouderij ligt tot en
met donderdag 30 november ter
inzage bij gemeente Venray. Tot die
tijd kan iedereen een schriftelijke of
mondelinge reactie indienen. Ook de
LLTB gaat haar reactie over de visie
indienen bij de gemeente.

Geboorte, huwelijk, overlijden
of dankbetuiging?
Bereik met een bericht in HALLO Venray iedereen in uw directe omgeving

www.hallo-venray.nl
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Uit

Samenwerking
Venray

Susan
Geurts

Niet iedereen die in Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie Uit… Venray
met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht
zijn gekomen. In deze aflevering: Susan Geurts (38), geboren in Venray, maar inmiddels uit Jinja, Oeganda.

Gemeente betrekt
ondernemers
bij duurzaamheid
Gemeente Venray wil samen met ondernemers duurzaamheidsprojecten
opzetten. Ze heeft daarom ondernemers uitgenodigd om in gesprek te gaan
over duurzaamheid en duurzaam ondernemen.
Volgens gemeente Venray willen
vele ondernemers aan de slag met
duurzaam ondernemen in hun eigen
bedrijf, het eigen wagenpark, de
gebouwen en installaties. Volgens hen
is er echter meer mogelijk als er meer
samengewerkt wordt. Zij wil daarom
samen met ondernemers van Venray
duurzaamheidsprojecten opzetten die
voor de ondernemers weer energiebe-

sparingen en dus lagere exploitatielasten opleveren.
Om te onderzoeken hoe de
gemeente ondernemers hierbij kan
helpen en om het rendement van duurzame maatregelen voor ondernemers
te onderzoeken, wil zij met een aantal
ondernemers brainstormen over duurzaamheid in Venray. Dat gesprek vindt
waarschijnlijk eind november plaats.

Generation Discover

Basisschool naar
Bright Ideas Hub
In Weert werd onlangs de Generation Discover bright ideas hub geopend.
Onder andere de groepen 8 van basisschool Petrus Banden uit Venray
hebben zich aangemeld voor een dagje kennismaken met wetenschap en
technologie.
De laatste diploma-uitreiking aan de vrouwen van het project
Tot haar negentiende woonde Susan samen met
haar ouders in ’t Brukske in Venray, in de Allegrostraat.
In 1998 verruilde ze Venray voor Breda, waar ze
vrijetijdsmanagement ging studeren. “Al snel voelde ik
me daar thuis”, vertelt ze. “Ik begon een eigen leven
op te bouwen. Na het afronden van mijn studie kreeg
ik een baan in Breda en tegen die tijd was de stad voor
mij echt thuis geworden.” Ondanks fijne herinneringen
aan de Venrayse kermis en carnaval, heeft ze nooit
overwegen terug te verhuizen. “Mijn vriendengroep was
uit elkaar gevallen en ik kwam erachter dat het stadse
beter bij mij paste dan het dorpse van Venray.”

Oog in oog met de berggorilla’s
Hoewel Breda haar thuis werd, had Susan de grote
wens om naar Oeganda te gaan en oog in oog met de
berggorilla’s te staan die daar nog in het wild leven.
In mei 2013 was het eindelijk zo ver. “Een geweldige
reis”, vertelt ze. “Uiteindelijk zat ik in het regenwoud
midden tussen een groep gorilla’s. Een onbeschrijfelijke
ervaring die mijn leven veranderde.” Geraakt door de
oprecht vriendelijkheid van de bevolking besloot ze
na thuiskomst in Nederland om een aantal maanden
later weer terug te gaan om vrijwilligerswerk te doen.
Ze startte een naaiatelier. “Moeders konden hier werken
om hun gezin te kunnen onderhouden. Later werd ik
door een Nederlandse organisatie gevraagd om als
coördinator te gaan werken in Oeganda.” In die periode
bezocht ze veel projecten en besloot ze uiteindelijk haar
eigen organisatie te starten.

Doorzettingsvermogen van
de Oegandese vrouwen
“Sinds mijn eerste bezoek aan Oeganda was ik
enorm geraakt door het grote doorzettingsvermogen
van de Oegandese vrouwen. Zij zijn volledig
verantwoordelijk voor het gezin en zorgen soms
als alleenstaande moeder voor wel tien kinderen.”
Voor deze vrouwen besloot Susan zich in te gaan
zetten. “De meeste hulporganisaties richten zich op
kinderen, omdat hun ouders niet in staat zijn om
financieel voor hen te zorgen. Omdat de volwassenen
minder aandacht krijgen van deze organisaties, wordt
de oorzaak van het probleem zelden aangepakt.”
Er bleek veel behoefte in Oeganda te zijn aan
commerciële kennis. Susan: “Veel vrouwen starten een
klein bedrijfje, maar door gebrek aan dit soort kennis
wordt er vaak nauwelijks winst gemaakt.”

In haar eentje richtte ze in 2015 de stichting
A Woman’s Worth om op alleenstaande moeders
commerciële vaardigheden te leren. “Ik ben met twee
Oegandese teamleden begonnen met een groep van
tien vrouwen. Het was waanzinnig om te veranderingen te zien die stapje voor stapje zichtbaar werden.”
Het succes van die allereerste groep zorgde ervoor dat
haar visie steeds duidelijker werd. “Uiteindelijk besloot
ik te emigreren. In 2016 nam ik voor onbepaalde tijd
afscheid van Nederland en liet ik huis en haard achter
om mijn leven in Oeganda op te bouwen en het project
verder uit te breiden. Ondanks dat dit geen gemakkelijk
besluit was, heb ik er nog nooit spijt van gehad.”

Succesverhaal
De vrouwen leren hoe ze een kasboek moeten
bijhouden, zodat ze goed zicht hebben van alle
inkomsten en uitgaven en krijgen les in het schrijven
op een ondernemingsplan. “Bij sommige vrouwen is
de omzet al verdubbeld. Het programma duurt zes
maanden en ter afsluiten maken de deelneemsters een
examen.” Eén van de succesverhalen die Susan hielp
om ook op moeilijke dagen de energie te vinden om
door te gaan, is dat van Ven. “Ven werkt als naaister
en heeft haar man verloren in een oorlog. Toen ze aan
het programma begon, was ze financieel niet in staat
voor haar kinderen te zorgen en woonden deze in bij
haar moeder. Door haar doorzettingsvermogen is haar
bedrijfje winstgevend geworden en kon ze gaan sparen.
Inmiddels wonen haar kinderen weer bij haar, gaan
ze naar school en kan Ven weer voor hun zorgen. Met
een tweede naaimachine die ze heeft aangeschaft,
kan ze andere vrouwen lesgeven voor extra inkomsten.
Haar doel is het openen van een naaiatelier en ik heb er
alle vertrouwen in dat haar dat gaat lukken.”
Inmiddels heeft de stichting al vijftig vrouwen
opgeleid en daarmee hele gezinnen geholpen. Een
van de nieuwste plannen is het openen van een
trainingscentrum om masterclasses aan te bieden aan
de vrouwen. “Een enorme stap voor het project”, vindt
Susan. “Ik ben bijzonder trots op wat ons allemaal al
is gelukt. Nee, het is zeker niet altijd gemakkelijk in
een corrupt land als Oeganda, maar het is het allemaal
waard. Ik heb nooit de ambitie gehad om te emigreren
of een eigen ontwikkelingshulporganisatie op te
starten. Het is op mijn pad gekomen en daar heb ik
geen spijt van.”
Voor meer informatie over stichting A Woman’s
Worth, kijk op www.awomansworth.nl

Vanaf 2020 worden wetenschap
en technologie verplichte vakken
in het Nederlandse basisonderwijs.
Om scholen hierbij te ondersteunen,
ontwikkelden Shell en partners in
samenwerking met docenten en
leerlingen de bright ideas challenge.
Deze uitdaging sluit aan bij de
kernleerdoelen van het ministerie en
daagt bovenbouwleerlingen uit om na
te denken over oplossingen voor onze
wereld op het gebied van energie,
water en voedsel.

Lespakket
Via deelname aan de challenge,
bestaande uit een online lespakket en

een klassenbezoek aan de hub, komen
jongeren op een interactieve manier
in aanraking met wetenschap en technologie. In de bright ideas hub doen
bezoekers in ruim een uur inspiratie op
aan drie interactieve tafels. Ze verkennen wereldproblemen bij een halve
wereldbol, worden bevraagd door een
robot-quizmaster en bouwen aan de
stad van de toekomst. Bij het aansluitende programma van Spark tech lab
gaan bezoekers zelf aan de slag om
een duurzaam product te maken.
De Venrayse klassen zijn er twee
van meer dan 45 klassen uit de regio
die in twee weken een bezoek brengen
aan de bright ideas hub.

PLUIMVEEBEDRIJF RIEVERSHOF BV TE OIRLO IS

OP ZOEK NAAR PERSONEEL
Ben je op zoek naar een bijbaantje?

Beschikbaar op zaterdag/zondag en in de schoolvakanties?

Dan is dit wellicht iets voor jou!
Reageren kan vanaf 16 jaar.
Mail je gegevens naar rievershof@xs4all.nl
dan nemen wij contact op,
of bel voor meer info naar 0478-571290.

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

08

familie

16
11

Verhalen van de straat
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Twistweg Vredepeel

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 Twistweg in Vredepeel.

van de palen, wat met nogal wat militair vertoon gepaard ging, bekend als ‘Den Twist’.
De Vredepaal werd sinds 1716 regelmatig
vernield door mensen die het niet eens waren
met de plaatsing. Hij werd meermaals gestolen
of afgebroken. Dit werd vermoedelijk vooral
gedaan door inwoners van het nabijgelegen
Oploo en Vierlingsbeek, die toen ook grensden
aan Vredepeel. De ludieke actie van de Venrayse
schutterij en brandweer om de paal uit de
kelder van het gemeentehuis van Vierlingsbeek
te halen, haalde landelijk het nieuws. Zelfs in
1980 nog, toen Vredepeel 25 jaar bestond en
een nieuwe houten paal werd geplaatst, was
deze binnen een week echter weer gestolen.

Symbool einde strijd

Ruzies en vrede lopen parallel in de
geschiedenis van Vredepeel, net als de
huidige Vredeweg en Twistweg. De Twistweg
in Vredepeel leidt naar Den Twist, zoals het
Brabantse dorp Westerbeek in de volksmond
nog wel eens wordt genoemd. Tot 1938 was het
de officiële naam voor Westerbeek.
Eeuwenlang werd er geruzied over een stuk
onontgonnen Peel tussen Limburg en Brabant.
De Peel vormde al eeuwen een natuurlijke
barrière tussen Limburg en Brabant. Hoewel het

moerasgebied erg ontoegankelijk was, was het
ook erg nuttig: bijvoorbeeld voor het winnen
van brandstof, het steken van heideplaggen of
het laten grazen van dieren.

Conflicten
Het gebruik van de Peel leidde tot
c onflicten tussen de buren aan beide zijden
van het gebied. Na eeuwen van gesteggel,
brandstichtingen en diefstal bij elkaar, sloten
de toenmalige machthebbers een overeen-

komst. Koning Frederik Willem I van Pruisen
tekende een verdrag met de Republiek der
Verenigde Nederlanden om de grens tussen
Venray en haar westelijke buurgemeenten voor
eens en altijd vast te stellen. Dit document
is de geschiedenisboeken ingegaan als het
Verdrag van Venlo en werd op 20 november
1716 getekend. Er werden stenen grenspalen
geplaatst die deze grens precies aangaven.
Eén daarvan is de Vredepaal. Het gebied ten
noorden van deze paal stond sinds de plaatsing

Pas in 1949 werd men het echt eens over de
verdeling van het gebruikrecht van de grond in
het te ontginnen heidegebied. De landbouwgrond
werd verdeeld over de omliggende gemeenten.
Venray kreeg 182 hectare, Vierlingsbeek kreeg
108 hectare en Oploo kreeg 74 hectare. In 1955
werd Vredepeel officieel ‘geopend’. Toenmalig
minister van landbouw, Sicco Mansholt, onthulde
op 16 juni 1955 een steen met daarin het woord
‘Vredepeel’ gebeiteld. De naam van het dorp symboliseert daarmee ook het einde aan de strijd en
het begin van de samenwerking die sindsdien tot
bloei is gekomen. Al bij de plannen tot ontginning
van de Vredepeel zijn ook de wegen ingetekend
en hebben deze een naam toegewezen gekregen.
In 2000 werd een nieuwe hardstenen
Vredepaal geplaatst. In 2005 werd deze vervangen door de huidige hardstenen paal, als onderdeel van het herstel van een reeks grenspalen op
de grens tussen Venray, Gemert-Bakel en Deurne.
Afgelopen jaar werd in januari en februari een
tentoonstelling over de grenspalen gehouden
in het gemeentehuis van Venray. Een Twist- en
Vrede-fietsroute verwijst ook naar de historie van
het gebied.
Bron: Werkgroep Rooynet/ Historie Vredepeel
(Foto: Pie Noten)

Gemeente kiest ‘speelse toon’ voor
hondenpoepcampagne
Gemeente Venray maakte eerder deze maand bekend 10.000 euro uit te trekken om de overlast van hondenpoep te verminderen. Daarvoor start ze een hondenpoepcampagne. Deze campagne moet vooral ‘luchtig en speels’
zijn, stelt de gemeente, om zo bewustwording bij overtreders te creëren.
Met een communicatiecampagne
hoopt gemeente Venray hondenbezitters bewuster te maken van
de overlast die het achterlaten van
hondenpoep veroorzaakt. Ook wil zij
dat mensen elkaar aan gaan spreken
op ongewenst gedrag. De gemeente
koos voor een communicatiecam-

pagne, omdat handhaven volgens haar
niet het gewenste langetermijneffect
heeft. “Handhaven heeft slechts kort
effect op het gedrag van mensen.
Handhaven betekent feitelijk blijven
handhaven.” Ze kiest daarom voor
een communicatietraject, waarmee ze
hoopt bewustwording voor de lange

Gerrie

uitvaart
onderneming

van den

Hoef
uitvaartbegeleiding
Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl

termijn te creëren.
Door het inzetten van advertenties, posters en ludieke acties hoopt
gemeente Venray de overlast van
hondenpoep terug te dringen. Zij wil
hondenbezitters op een positieve
manier bewust maken van (on)gepast
gedrag. “Een belerend en bestraf-

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

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

24 uur bereikbaar

fend vingertje werkt vaak averechts.
Zeker als er niet streng gecontroleerd
en gehandhaafd wordt”, aldus de
gemeente. Ook wil ze met de ‘luchtige
en speelse’ campagne hondenbezitters
die de uitwerpselen van hun hond wel
opruimen, niet voor het hoofd stoten.
Het College van B&W heeft voor 2018
10.000 euro gereserveerd voor de
communicatiecampagne. Bijna de
helft hiervan is gereserveerd voor het
bedenken van de campagne.

Aanleiding voor de campagne
was de vraag van werkgroep
Hondenpoepoverlast Landweert en de
reacties die de gemeente hierop ontving. De werkgroep zet zich al enkele
jaren in tegen overlast van hondenpoep. De gemeente wil ook wijk- en
dorpsraden betrekken bij het proces.
Door aan het begin van 2018 en het
jaar daarna een enquête te houden,
wil de gemeente het effect van de
maatregel meten.

Print & Sign in Venray

winkel&bedrijf 09
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Energiek je weekend in

Workshop
Core Energetica
Bolenius HR Advies & Begeleiding uit Smakt organiseert op
vrijdag 17 november een gratis workshop Core Energetica. Onder de titel
‘Energiek je weekend in’ kunnen mensen kennismaken met energetisch
lichaamswerk.
Tijdens de workshop krijgen deelnemers inzicht in het contact maken
met het eigen lichaam en gevoelens
en leren zij te leven vanuit gevoel.
“Zowel beweging van het lichaam
als stilte werken in op overtuigingen,

Kroon op het werk

Vera Venray wint titel
‘Beste entrepreneur’
Zonweringspecialist Vera Venray uit Oostrum heeft op maandag 6 november tijdens de ROMAZO branchedag
2017 een Z&R award voor beste entrepreneur mogen ontvangen. Ze kreeg de prijs namens vakblad Zonwering en
Rolluiken (Z&R).

beelden, emoties, gedrag en intenties”, aldus Margo Bolenius, die de
workshop samen met Simone Sinjorgo
begeleidt. De workshop vindt plaats
in yogastudio De Clockert in Venray en
duurt van 19.15 tot 21.45 uur.

Gebiedsontwikkeling

Afsluiting wegen
Ooijen-Wanssum
Een aantal wegen in Wanssum en Blitterswijck is vanaf maandag
13 november afgesloten. De afsluiting is nodig voor de realisatie van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum die op donderdag 23 november
van start gaat, laat projectbureau Ooijen-Wanssum weten.
De veldwegen en wegen
die afgesloten werden, zijn de
Haalweide, de Leigraafweg en
de Veldweg in de uiterwaard van
Wanssum en de Wijnhoverhofweg
in Blitterswijck. De wegen worden
afgesloten voor een veilige aanleg
van de hoogwatergeulen en de uit-

stroom van de Oude Maasarm. In de
nieuwe situatie vervallen deze openbare wegen. Dan wordt het gebied
volgens het projectbureau toegankelijker voor fietsers en wandelaars.
Ze leggen hiervoor recreatieve
routestructuren aan. De Maasweg in
Wanssum blijft open.

Romazo is de overkoepelende brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in de rolluiken, markiezen en
zonwering. Michèl Willemse, directeur
en eigenaar van Vera Venray, kreeg de
prijs vanwege zijn jarenlange onderne-

merschap in de zonweringsindustrie.
De kanshebbers voor de prijs werden
genomineerd door dealers en leveranciers van Vera. Een jury beoordeelde
het bedrijf hierna.
Voor Vera Venray is de prijs een

mooie kroon op het werk en een
aanmoediging om op de ingeslagen
weg door te gaan. Vera werkt aan het
in de markt zetten van het eigen label
‘byMichèl’ en heeft inmiddels een
landelijk dealernet opgebouwd.

Op het matje bij de minister

Bonden nemen afstand
van mestfraudeurs
De LLTB en LTO Nederland hebben zaterdag 11 november via een persbericht afstand genomen van bedrijven die
zich schuldig maken aan mestfraude. Een paar dagen later moesten zij zich bij nieuwe minister van Landbouw, Carola
Schouten, komen verantwoorden. De brancheorganisaties moeten nu een plan bedenken om fraude tegen te gaan.

Ouderen op excursie
bij Mooder Maas
Mooder Maas, de aannemerscombinatie die Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum uitvoert, heeft vrijdag 10 november ruim honderd
ouderen rondgeleid door het plangebied. “We krijgen van de
ouderen in de streek vaak te horen dat ze zich geen voorstelling
kunnen maken van alle plannen. Het leek ons daarom goed met
deze doelgroep het gebied in te trekken en ze ter plekke uitleg te
geven”, vertelt Eric Schellekens van Mooder Maas. Medewerkers
van de aannemer hadden met piketten, linten en vlaggen de
contouren van de Rondweg-West, de brug bij Ooijen en de brug en
grondaanvullingen bij Blitterswijck uitgezet. “We hadden één bus
verwacht, maar uiteindelijk werden dat er twee. Het was een hele
leuke dag met veel interactie. Deze bewoners kennen het gebied
veel beter dan wij, dus wij hebben er ook nog het een en ander
van opgestoken.”

In niet mis te verstande
bewoordingen namen de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en de
Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)
Nederland zaterdag afstand van
‘mestfraudeurs die willens en wetens
omwille van enkel geldelijk gewin
frauderen.’ “Er is maar een reactie
mogelijk”, zei LLTB-voorzitter Léon
Faassen. “De sector moet samen met
de overheid keihard optreden tegen
deze fraudeurs om fraude gezamenlijk
uit te bannen.”

Cultuurprobleem
De brancheorganisaties gaven aan
geschrokken te zijn van de gegevens
die in de media verschenen over de
omvang van mestfraude. Cijfers van
NRC Handelsblad toonden volgens
de krant aan dat zo’n 64 procent van
de mesthandelaren en -transporteurs
zich niet aan de mestwetgeving houdt
of die regels op een creatieve wijze
interpreteert. Het probleem blijkt zich

vooral te centreren in Limburg en
Noord-Brabant.
Een delegatie van de LTO, waaronder LLTB-voorzitter Léon Faassen,
moest maandag 13 november bij
de nieuwe minister van landbouw
Schouten op het matje komen.
De minister geeft de boeren, mesttransporteurs en –verwerkers tot half
december om een plan te bedenken
om de fraude tegen te gaan. Minister
Schouten noemt het probleem vooral
een cultuurprobleem en stelde bij de
NOS dat de ‘huidige moraal totaal
verziekt’ is. Faassen spreekt na het
overleg van een grote gezamenlijke
missie. “Fraude moet worden uitgebannen. Er kan geen toekomst meer
zijn voor fraudeurs in onze sector.
Het valt niet te tolereren dat bedrijven
zich niet aan de wet houden. We hebben het hier over milieu- en economische delicten. Een zeer ernstige en
zorgelijke situatie.’
Vorige week zei hij al: “Het signaal

van fraude is niet nieuw. We hebben
daar met de overheid al verschillende
keren over gesproken en geprobeerd
een systeem te ontwikkelen dat
waterdicht is. We hebben toen zelf
gepleit voor strenge mestwetgeving.
Helaas moeten we vaststellen dat we
nog een hele weg te gaan hebben,
maar we zullen doorpakken. Waar het
onze leden betreft, zullen we ook hen
aanspreken. De goedwillende leden
mogen niet het slachtoffer worden van
de collega’s die anders met de regels
omgaan.”

Strengere wetgeving
Eind vorige maand deed het
openbaar ministerie nog een
bedrijfsinval bij een Ysselsteynse
biovergister. Ook het Venlose
moederbedrijf wordt verdacht van
mestfraude. Het OM vermoedde dat
het bedrijf niet-vergunde stoffen in
de installatie verwerkt en legde de
bedrijfsvoering tijdelijk stil.
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Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 44

Een prikkelarme kermis is een aanwinst voor Venray
Daar was iedereen die stemde op onze poll van afgelopen week het mee
eens. Aanleiding voor de poll was het onderzoek van gemeente Venray of
een prikkelarme kermis, een kermis zonder knipperende lichten en harde
muziek, een optie is. Een dagdeel van de kermis wordt dan ‘prikkelarm’, om
zo de kermis ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking of
bijvoorbeeld autisme of epilepsie.
Peter Smits vindt een prikkelarme kermis geen optie maar een norm.
Hij krijgt onder andere bijval van Venraynaar Matt Veldpaus, die zegt: “Helemaal
mee eens. Kermis is voor iedereen!” Ruud Francken uit Venray haalt zorgen van
mogelijke tegenstanders van het idee aan maar ziet hier geen obstakels in:

“Als het op andere plaatsen werkt, kunnen we het in ieder geval proberen.
Blijkt vervolgens dat het kermisbezoek hierdoor (noemenswaardig) terugloopt,
dan kun je weloverwogen kiezen om er weer mee te stoppen. Maar niet bij
voorbaat nee zeggen.”
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners van
de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk om
de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen.Op onze Facebookpagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de stelling.
Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk.
Geef ook jouw mening op www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Alleen praten lost 
hondenpoepprobleem niet op
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Gemeente Venray maakte eerder deze maand bekend 10.000 euro uit te
trekken om de overlast van hondenpoep te verminderen. Daarvoor start ze een
hondenpoepcampagne. Deze campagne moet bewustwording bij overtreders
creëren en andere mensen de moed geven hen aan te spreken op ongewenst
gedrag.
Volgens de gemeente heeft handhaven (boetes uitschrijven) geen zin: mensen zouden dan gewoon op een andere plek of ander tijdstip weer met hun hond
gaan lopen en de poep laten liggen. Het zou alleen op de korte termijn helpen.
Met de campagne hopen ze een gedragsverandering te kunnen veroorzaken.
“Een belerend en bestraffend vingertje [werkt] vaak averechts. Zeker als er niet

AUTOBEDRIJF FRANCKEN Oirlo
www.autobedrijf-francken.nl
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streng gecontroleerd en gehandhaafd wordt”, aldus de gemeente. Positief benaderen zou wel tot resultaat moeten leiden.
Dat lijkt een goed plan: alleen maar ‘foei’ zeggen, is nooit effectief.
Pas als je mensen aan het denken zet, zullen ze hun gedrag gaan veranderen.
Een campagne is daarin de juiste stap om mensen zover te krijgen. Daarentegen
kun je ook zeggen dat sommige mensen die nu al geen hondenpoep opruimen,
het gewoon niet willen horen. Zij zullen ook niet onder de indruk zijn van een
ludiek filmpje. De groep hardnekkige overtreders bereik je alleen door streng te
handhaven.
Alleen praten lost het hondenpoepprobleem niet op. Wat vindt u?

Boomverzorging/
Venray Groen.nl
Snoeien of kappen
van (moeilijke) bomen
Versnipperen en afvoer

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

info@hermanjakobs.nl • 06 54 31 21 44

donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 november

schoen 3-daagse

20%

KORTING
op de hele collectie*
*m.u.v. slippers en pantoffels

Hoofdstraat 14 Horst • www.pastschoenen.nl

volg ons ook op

Klem
Afgelopen zomer kreeg ik
een prachtige serie ingebonden jaargangen van een
bekend damesblad uit de
periode 1950 tot en met 1955
aangeboden in het leescafé.
Tijdens het doorbladeren viel
mijn oog op een advertentie
waarin een prachtig ‘modern’
korset werd aangeprezen, met
échte baleinen!
Baleinen, ik dacht meteen
aan de 17e eeuwse nederzetting
Smeerenburg op Spitsbergen,
waar rond 1640 zo’n 10.000
Nederlanders woonden en
werkten. En waar zij véle
walvissen het leven zuur
maakten. Niet iets om nu trots
op te zijn, maar in die tijd was
het niets vreemds.
Vooral de walvistraan was
goede handel, maar ook de
overige delen van de walvis
werden meegenomen naar
Nederland en verwerkt. Zelfs de
walvisbotten gingen mee naar
(meestal) Vlieland, en werden
daar tot tuinhekjes vermaakt.
Zo ook de baleinen, die onder
andere in korsetten werden
gebruikt ter versteviging of
remodellering van het vrouwenlichaam. Met stevige veters
werden de dames dan in zo’n
harnas geperst. Wie denkt dat
dit martelwerktuig niet meer
bestaat, komt bedrogen uit.
Sterker nog, ze is nooit weggeweest. Ikzelf heb er ook nog
mee mogen worstelen tijdens
mijn werk, in een verpleeghuis.
Er moesten twee verpleegkundigen en de technische dienst aan
te pas komen om de dame in
kwestie letterlijk in te snoeren,
op verzoek van mevrouw zelf,
die dit zo gewend was.
Tegenwoordig zijn ze van flexibel
pvc en klittenband gemaakt, en
worden alleen op medische
indicatie verstrekt. Als je pech
hebt, kun je dus zomaar weer
zoiets voorgeschreven krijgen,
hoewel het ook steun en
verlichting kan geven. Zo zie je
maar weer: ‘Van het korset des
levens, krijgt niemand een
program’.
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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.

Familie en gezin
In een snel veranderende wereld bieden je familie en gezin voor veel
mensen een belangrijk houvast, een veilig thuis en de zekerheid er niet
alleen voor te staan. In de aanloop naar de feestdagen is het goed om hier
bij stil te staan.
Want dit klinkt vanzelfsprekend,
maar blijft in deze geïndividualiseerde tijd nog steeds heel bijzonder. Families en gezinnen bieden

een veilige omgeving waar kinderen
liefdevol kunnen opgroeien en waarden
overgedragen krijgen. De basis wordt
gelegd voor de toekomst.

In familieverband is onderlinge
verbondenheid vaak vanzelfsprekend.
Kinderen, ouders en grootouders zorgen
voor elkaar en staan elkaar bij als dat
nodig en mogelijk is. Als dat om een of
andere reden (even) niet mogelijk is,
komt de gemeente in beeld. Inwoners
moeten dan zo eenvoudig mogelijk een
beroep kunnen doen op noodzakelijke

zorg. Gezinscoaches en jeugd- en WMOconsulenten moeten op korte termijn
beschikbaar zijn om samen met de
hulpvrager tot een passende oplossing
te komen.
Dit vraagt om solidariteit; tussen inwoners onderling (ook tussen
generaties), maar ook tussen inwoners, gemeente en zorgaanbieders.

Voor deze solidariteit blijft het CDA
in Venray zich inzetten. CDA Venray
vindt je sociale omgeving namelijk de
bouwsteen van de samenleving.

Anne Thielen,
wethouder CDA Venray

Uw mening wordt gevraagd over bladkorven
PvdA Venray vraagt bewoners naar hun mening over het herinvoeren
van bladkorven. Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober werd
duidelijk dat er voorlopig geen bladkorven komen in Venray. Toch wil de
PvdA Venray graag weten hoe bewoners van Venray over het herinvoeren
van bladkorven denken.
Daarom vragen wij alle bewoners van de gemeente Venray om
hun mening over dit onderwerp
voor 1 december aan ons kenbaar
te maken. Dat kan via de mail naar
bestuurpvdavenray@outlook.com of

via onze facebookpagina of onze website www.venray.pvda.nl
Tijdens de raadsvergadering van
31 oktober heeft de Partij van de
Arbeid aangegeven dat het doel van
het herinvoeren van de bladkorven zou

moeten zijn de dienstverlening aan
onze burgers te verhogen. Door het
inzetten van bladkorven zal de overlast
van vallende bladeren, vooral in deze
tijd van het jaar, worden verminderd.
Ook zijn wij van mening dat inzet van
bladkorven de verkeersveiligheid verhoogt. Er liggen immers minder natte
en gladde bladeren op stoepen en op
straten.
Het onderwerp bladkorven werd
eerder, het laatst in juli 2017, in de

gemeenteraad besproken. Het College
van B&W is destijds in een motie
gevraagd om bij de evaluatie van het
afvalbeleid de bladkorven specifiek
mee te nemen. Wij hadden verwacht
dat er naar aanleiding van die motie
onderzoek zou worden gedaan naar
de behoefte aan bladkorven onder de
inwoners van Venray. Helaas is dat niet
gebeurd. Er is eigenlijk alleen nog maar
een keer goed gekeken naar het bewonersonderzoek dat in mei 2017 al was

afgenomen en daar zijn vervolgens
conclusies uit getrokken.
In dat betreffende onderzoek zijn
geen gerichte vragen over bladkorven
gesteld; er was alleen de mogelijkheid om op open vragen te antwoorden; daarbij moest men dan zelf de
bladkorven benoemen.
Wij horen graag van u.
Henk Bisschops,
Fractieleider PvdA Venray

Hoeveel geld heeft Venray ter beschikking
en hoe wordt dit verdeeld?
De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 november de begroting 2018
vastgesteld. Ieder jaar weer een belangrijk moment waarbij het draait om
de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Het college stelt de
conceptbegroting op en elke partij geeft zijn visie.
inVENtief en PP2 hebben weer
helder en duidelijk uiteen gezet
waar ze voor staan. Geprobeerd
is de meerderheid te krijgen om
wijzigingen in de begroting aan te
brengen. Maar, de coalitie blokkeert
sommige oppositievoorstellen veelal
op basis van een vier jaar geleden

dichtgetimmerd coalitieakkoord.
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor mantelzorgondersteuning
en -waardering en kregen
hiervoor in 2017 286.000 euro.
Wederom hebben we geprobeerd de
mantelzorgwaardering van 65 euro
naar 130 euro te brengen, maar

O
L
L
A
H

J
I
J
D
R

WO
ONZE
?
R
E
G
R
BEZO

tevergeefs. En het CDA maar hameren
op een dementievriendelijk Venray.
Gelukkig is nu wel eindelijk
de wijziging gesteund om de
onroerendezaakbelasting (OZB) slechts
te verhogen met de inflatiecorrectie.
De oppositie heeft hier jaren voor
gestreden. Onderzocht gaat worden of
de monumentensubsidie weer terug
kan komen, of een prikkelarme kermis
mogelijk is en een betere aansluiting
vanuit Blitterswijck op de rotonde.
Verbazingwekkend was dat de moties

omtrent arbeidsmigrantenhuisvesting,
het door een tegenstribbelend
CDA, niet haalde. De agrarische en
logistieke sector nemen hen dit niet in
dank af.
Van harte ondersteund hebben
wij verder onder andere de moties
thuisvervangende zorg, subsidie
zonnepanelen op schoolgebouwen,
realisatie bouwplicht, omgevingswet,
pilot wietteelt en evtuele sociale
huurwoningen op het Annaterrein.
Voor de nieuwe raadsperiode na maart

HALLO Venray zoekt bezorgers voor enkele
routes in de gemeente Venray. Een baan
met zeer goede bijverdiensten!

Wij zoeken bezorgers voor:

2018 is er voldoende werk aan de
winkel.
Tino Zandbergen (inVENtief) en
Carla Brugman (PP2), VENRAY Lokaal

Interesse of informatie
Mail naar Mike
van Kempen en
Hans Minten:
bezorging@hallo-venray.nl
T 085 071 10 90

Leunen - 1 route
Venray (8 routes) 1x Veltum, 2x Brabander,
1x Vlakwater, 1x Brukske en 3x Centrum
Ysselsteyn - 1x buitengebied
Albionstraat 3a, Leunen
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verenigingen

IVN organiseert
publiekswandeling
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 19 november een publiekswandeling met als thema bomen in de herfst en winter. De excursie over het
terrein van St. Servaas in Venray start om 10.00 uur bij de parkeerplaats van
de Aldi.
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Venrodsen Aovend van
Veldeke Venray
Veldeke Venray organiseert dinsdag 21 november voor de 28e keer de Venrodsen Aovend. De avond wordt
gepresenteerd in de Venrayse streektaal en bestaat uit zang, voordrachten, luisteren, kijken en lachen.
De Venrodsen Aovend begint om 19.30 uur in conferentiecentrum de Witte Hoeve in Venray.
De opzet van de Venrodsen
Aovend is vanaf de eerste editie vrijwel altijd hetzelfde gebleven. Er worden in totaal acht optredens verzorgd. Er zijn bekende namen die al
eerder op één van de voorafgaande
afleveringen waren te beluisteren,

maar ook minder bekenden die zich
veelal voor het eerst aan een groter
publiek gaan presenteren, komen voor
het voetlicht.
De gezongen teksten en voordrachten zijn allemaal in de Venrayse
streektaal, waarbij meerdere arties-

ten speciaal voor deze Venrodsen
Aovend, eigen of aangepaste teksten
schrijven en ten gehore brengen.
De presentatie is in handen van
Frank Claessens, waarbij Ad Haans
de deelnemers muzikaal ondersteunt
en begeleidt.

IVN Geijsteren-Venray

Workshop over heelal
en sterren
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdagavond 18 november een workshop Heelal en Sterren voor
jongeren van 11 tot 16 jaar. De workshop start om 19.00 uur bij het voormalige voetbalterrein van Geijsteren.

Rond 19 november hebben de
meeste bomen hun blad verloren,
hoewel een aantal ook nog wat
herfstkleuren laat zien, meldt het IVN.
“We hebben niet per se blad nodig om
bomen te herkennen. Op grond van
vorm, schorsstructuur, knopvorm en
kleur kunnen we een heel eind komen.
Daarnaast komt door het ontbreken van
het blad het silhouet van de bomen
beter naar voren en wordt de aandacht
als vanzelf naar andere kenmerken
getrokken.”
Tijdens deze wandeling lopen

de deelnemers over het terrein van
St. Servaas. De aanplant van bomen op
dit terrein heeft grofweg in twee perioden plaatsgevonden en laat duidelijk
een verschillende aanpak zien. De oudste aanplanten dateren uit de periode
rond 1900 en de tweede periode vond
plaats rond 1960. De gidsen laten de
deelnemers verschillende bomen zien
en vertellen over de specifieke soort,
naamgeving en typische kenmerken,
maar de nadrukligt vooral op het genieten van de schoonheid van de bomen
in het najaar.

25 jaar meegewerkt

Tijdens de workshop is het nieuwe
maan, de maan is dan niet te zien.
Lekker donker dus en dat is ideaal als
je naar de sterren wilt kijken. De deelnemers gaan op zoek naar de Poolster,
Grote Beer, Cassiopeia en Zwaan.
“Als we naar deze hemelfenomenen
speuren, zullen we vanzelf nog een
paar andere opvallende zaken tegenko-

men: vliegtuigen, satellieten, planeten
en mogelijk zelfs vallende sterren of
kometen”, aldus IVN Geijsteren-Venray.
De deelnemers krijgen uitleg over een
sterrendraaikaart en over navigeren
met hulp van de sterren.
De organisatie raadt deelnemers
aan zich warm aan te kleden. Voor de
deelnemers is het leuk om vooraf

de app ‘Night Sky’ te installeren en
hiermee al eens te experimenteren,
aldus IVN. Mocht het regenen of
bewolkt zijn, dan zorgt zij voor een
alternatief programma binnen.
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag
17 november via
info@ivn-geysteren-venray.nl met
vermelding van naam en leeftijd.

Bestuursleden
kerststal stoppen

Gehandicaptenplatform Venray

Pierre Pijpers en Joep Krijnen stoppen in het bestuur van stichting
Kerststal Venray. Dat liet de stichting onlangs weten. De heren hebben
25 jaar meegewerkt aan de jaarlijkse realisatie van het Venrays
kersttafereel.

Gehandicaptenplatform Venray (GPV) vroeg op woensdag 8 november aandacht voor het VN-verdrag voor de
rechten van personen met een handicap. In De Kemphaan in Venray organiseerde zij met de Centrale van Ouderenverenigingen (CvO) een informatiemiddag over het onderwerp.

Pierre Pijpers kwam in contact
met de kerststal toen zijn bakkerij nog
gevestigd was aan de Grote Markt in
Venray. Hij draaide veel mee met de
organisatie en werd uiteindelijk
voorzitter van de stichting. Joep
Krijnen kwam via de schutterij in
aanraking met de stichting Kerststal
Venray.
Hoewel ze nog vaak bij de stal
aanwezig zullen zijn, stoppen ze

met hun functies voor de stichting.
Op zondag 17 december om 14.00 uur
nemen ze afscheid. Penningmeester
Frank Rozijn blijft nog aan. Pijpers
en Krijnen worden opgevolgd door
Bernie van Lierop, Giel Krijnen, Huub
Stevens en Hans van Rhee.
De levende kerststal in Venray
Centrum is dit jaar tussen zaterdag
10 december en vrijdag 6 januari te
bezoeken.

Aandacht voor VN-Verdrag
Burgemeester Hans Gilissen
vertelde tijdens de informatieavond
dat hier ook een taak ligt voor de
gemeente. Voorzitter Jac Haegens van
het GPV benadrukte dat niet alleen de
overheid en de gemeente hierin een
verplichting hebben, maar ook bijvoorbeeld bedrijven, onderwijsinstellingen,
verenigingen en politieke partijen.
“De essentie van het verdrag is het
recht dat mensen met een beperking
hebben, net als ieder ander, om mee te
kunnen doen in de samenleving.

En wij met z’n allen hebben de plicht
om ervoor te zorgen dat niemand
wordt buitengesloten en dat iedereen
gelijke kansen heeft.”
Burgemeester Hans Gilissen ging
in zijn betoog nader in op de verplichtingen die de gemeente heeft in het
uitvoeren van het VN-verdrag: op het
gebied van wonen, toegankelijkheid
van de openbare ruimte en gebouwen,
dagbesteding, in begrijpelijke taal
communiceren met de burger en ook
binnen de gemeente de bewustwor-

ding stimuleren van het belang van
dit verdrag. Hij deelde mee dat hij,
samen met beleidsambtenaar Mariska
Boon, zich als ambassadeur van het
VN-verdrag gaat inspannen om de
regels uit te voeren. Hij begint daarom
met het opstellen van een zogenaamde
‘lokale inclusieve agenda’, waarin concrete speerpunten voor de gemeente
worden besproken.
Neem voor meer informatie contact
op met 0478 55 03 95 of secretariaat@
gehandicaptenplatformvenray.nl
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Lezing IVN Geijsteren-Venray

Klimaatverandering
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 20 november een lezing met als thema klimaatverandering.
De lezing start om 20.00 uur in zaal de Kemphaan in Venray.

Lezing Quintus

‘Duik de Noord
zee schoon’
De lezing wordt verzorgd door
geoloog Hans de Jong. Door de opwarming van de aarde neemt de hoeveelheid zeeijs in de Arctische Oceaan
gestaag af. Het jaarlijkse oppervlakteminimum is nog maar tweederde
van wat het rond 1980 was, aldus de
website van het KNMI. Maar kijken we

naar de afgelopen augustusmaand in
Nederland, dan blijkt er geen enkele
dag met een temperatuur boven de
30 graden te zijn en slechts drie dagen
met meer dan 25 graden. Een koude
augustus dus. Bestaat de opwarming
van de aarde eigenlijk wel echt? Om dit
te weten te komen, moet je naar heel

veel verschillende aanwijzingen zoeken,
dan pas kun je er voor jezelf een goed
oordeel over vormen. En dan blijkt dat
er veel meer nuances zijn dan verwacht.
Geoloog Hans de Jong neemt toehoorders tijdens deze lezing mee naar
het verre verleden en weer terug in de
veranderende wereld van het klimaat.

Internetcursus bij BiblioNu
BiblioNu organiseert tot aan de zomervakantie iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur de internetcursus Klik & Tik voor beginnende computergebruikers in de bibliotheek in Venray.
“Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven.
Tweedehands koopjes, informatie
van de overheid, belastingaangifte
doen, een reis boeken, bankzaken
regelen, dat gaat bijna allemaal
online. Maar niet iedereen is even
handig in de omgang met computer”,
stelt BiblioNu. In de gratis cursus Klik

& Tik werken deelnemers met online
oefenprogramma’s. Hierin worden met
behulp van video’s basisvaardigheden
zoals websites bekijken, e-mailen en
downloaden uitgelegd, speciaal voor
mensen die niet of nauwelijks met een
computer hebben gewerkt. De deelnemers leren in hun eigen tempo typen,
e-mailen en internetten. Het pro-

gramma legt via filmpjes stap voor
stap uit hoe de computer en internet
werken, hoe je formulieren invult
en websites leest. Dit alles onder
begeleiding van een medewerker van
de bibliotheek. Voor meer informatie
en aanmelden, neem contact op met
BiblioNu via venray@biblionu.nl of
0478 58 19 70.

Onderwatersportvereniging Quintus uit Horst houdt op vrijdag
17 november de lezing ‘Duik de Noordzee schoon’ in gemeenschapshuis
De Wis in Castenray. De lezing begint om 20.00 uur.
“Als wij op een warme dag aan
het strand liggen of lekker een beetje
afkoelen in het zeewater hebben we
geen idee wat er onder ons allemaal
afspeelt”, aldus OSV Quintus. De stichting Duik de Noordzee Schoon gaat
ieder jaar op expeditie in de Noordzee
om de geheimen te ontdekken en
onderzoeken. Eén van die duikers,
Willem Heijdeman, neemt geïnteresseerden mee op zo’n expeditie tijdens
de lezing in Castenray.

Triest verhaal achter
een wrak
Hij daalt af naar wrakken vol met
leven: kreeften, krabben, gekleurde
naaktslakken en grote scholen vissen.
Allemaal zoeken ze de bescherming
van de wrakken. “Soms schuilt er
achter zo’n wrak een triest verhaal: van

stoere marinelui die op jacht gingen
naar de vijand of van hardwerkende
vissers die in een storm terecht kwamen”, aldus OSV Quintus. Tegenwoordig
zijn die wrakken onmisbaar voor het
leven onder water. Maar de wrakken
worden bedreigd. Op alle wraken zijn
verspeelde vislijnen, lood en visnetten
te vinden. Spooknetten, want ze zijn
onzichtbaar van boven en toch vissen
ze alsmaar door. Krabben, kreeften,
vissen en zelfs zeehonden worden
gevangen in die netten en sterven.
Tijdens de presentatie geeft de
stichting met veel video- en fotomateriaal een kijkje achter de schermen
van een expeditie. Biologen, filmers,
fotografen, (amateur)archeologen en
nettensnijder passeren de revue.
Voor aanmelden of meer informatie
over de lezing, mail met
aanmelden@osvquintus.nl

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

Jubilarissen ZijActief Ysselsteyn
gehuldigd
Op de jaarlijkse feestavond van ZijActief Ysselsteyn werden de jubilarissen van de vereniging in het
zonnetje gezet. Mevrouw Arts, mevrouw Van Ass en mevrouw Van Ass, mevrouw Couwenberg, mevrouw
Meulendijks, mevrouw Michels, mevrouw Rongen, mevrouw Van Rosmeulen en mevrouw Verhoeven
zijn allemaal 50 jaar lid van de vereniging en werden in de bloemetjes gezet.

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

14
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GEPLUKT Suzanne van Snippenberg

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.

Jan-Willem. Drie jaar geleden kregen ze
samen een dochtertje: Mayla. “Ze lijkt
extreem veel op mij. Wil ook nooit naar
bed en alleen maar leuke dingen doen.
Dat herken ik heel erg, ik ben ook altijd
druk en vind alles leuk. Af en toe moet
ik beter mijn eigen grenzen bepalen.
Dat is nog wel een uitdaging voor me.”

Reizen met haar gezin

Het was even schakelen toen Suzanne van Snippenberg (33) vijf jaar geleden van het Gelderse Ede naar Venray verhuisde, maar ze voelde zich hier
al snel helemaal thuis. Niet alleen Venray en Ede, maar ook Kenia heeft een speciaal plekje in haar hart veroverd. Deze week wordt de kinderfysiotherapeute geplukt.
Suzanne woonde bijna haar hele
leven in Ede. Daar groeide ze op met
haar ouders, een oudere broer en een
jonger zusje. “Ik kom uit een warm
gezin. Mijn moeder was veel thuis.
Als we uit school kwamen, zat ze op

ons te wachten met een kopje thee
en een koekje. Dan konden vooral
mijn zusje en ik echt ons ei kwijt.
Dat heb ik altijd heel fijn gevonden.”
Als tiener had Suzanne al een rijk
sociaal leven. “Ik zat overal in clubjes

en comités en organiseerde van alles.
Ik deed veel mee aan activiteiten van
de kerkgemeenschap en ik had een
grote vriendengroep. Op de middelbare
school koos ik heel bewust voor havo,
in plaats van vwo. Zo had ik tijd genoeg
voor al mijn sociale activiteiten”, lacht
ze. “En ik wilde fysiotherapie studeren.
Daar had ik geen vwo voor nodig.”

Bewust gekozen
voor havo
Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

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

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

‘theater
en poëzie’

50
plaats
e
besch n
ikbaar

een interactieve theaterbeleving
in het huis van emotie en energie
Hay Freriks dichtbundels
Achter de Schermen (2008) en
Met een Knipoog (2016);
bundels na afloop in te zien en te koop.
7 december 2017 19.30u - 22.00u
Entree: € 14,50 (pinnen is helaas niet mogelijk)
(inclusief consumpties, bij ontvangst en na afloop)

THÉÂTRE FLORAL | Loevestraat 37 Horst
Aanmelden: uitsluitend via mailadres info@hayadvieseninterim.nl
U ontvangt een bevestiging. Bij teveel aanmeldingen is een reservedatum beschikbaar.

“Op de basisschool wist ik al
dat ik fysiotherapeut wilde worden.
Het menselijk lichaam heb ik altijd
heel interessant gevonden. In groep
8 maakte ik een werkstuk waarbij ik
een fysiotherapeut heb geïnterviewd.
Die zei tegen me dat ik hem altijd
mocht bellen als ik later een stageplek nodig had.” Jaren later was het
inderdaad zijn praktijk waar ze stage
ging lopen en waar ze daarna een baan
aangeboden kreeg. “Tien jaar heb ik
daar gewerkt, maar toen ik in Venray
kwam wonen, wilde ik uiteindelijk ook
dichter bij huis werken.” Ze kon aan
de slag als kinderfysiotherapeute en
startte haar eigen praktijk in fysiocoaching voor kinderen. “Het is mijn missie
dat mensen signalen bij kinderen gaan
begrijpen en er beter mee om kunnen
gaan.” Die kennis wil ze graag delen,
onder andere door thema-avonden en
lezingen te organiseren en ze schreef
een boekje over prikkelverwerking bij
kinderen.
Even moest Suzanne wel wennen

in Venray, maar inmiddels kent ze de
stad met inwoners nog beter dan haar
man Jan-Willem, met wie ze onlangs is
getrouwd en voor wie ze naar Venray
verhuisde. Ze leerde hem kennen via
haar beste vriendin, een nichtje van

Haar gezin, familie en vrienden zijn
het allerbelangrijkst voor Suzanne. “En ik
houd heel erg van zingen, dat heb ik
eigenlijk altijd al gedaan. Vroeger bij een
gospelkoor en tegenwoordig bij Venrode
Voices.” Een andere passie is reizen.
“Jan-Willem en ik zijn gek op strand en
zee. Ongeacht het weer. Verder vind
ik het heerlijk om één nachtje weg te
gaan binnen Nederland, maar ben ik
ook meerdere keren voor langere tijd
in Kenia geweest.” Het Afrikaanse land
zit inmiddels in haar bloed, vertelt ze.
“Ik ben er nu vier keer geweest, waarvan één keer zes maanden lang met
twee vriendinnen. De puurheid van het
land vind ik prachtig. Je komt daar echt
even tot jezelf. De mensen zijn ontzettend warm, de natuur is altijd dichtbij
en zo kun je echt even je eigen drukke
leven vergeten en dichtbij de basis blijven. De kracht van de rode aarde, noem
ik het wel. Mensen die in Kenia geweest
zijn, weten precies wat ik bedoel.”
In de toekomst wil ze nog meer
gaan reizen, maar nu met haar gezin.
“Ik wil nog veel meer van de wereld
zien. Nieuwe landen ontdekken staat
hoog op mijn verlanglijstje.” Ook wil
ze nog meer van zichzelf ontdekken.
“Zelfontplooiing vind ik heel belangrijk. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen.
De laatste tijd probeer ik steeds meer
met de ‘flow’ van het leven mee te gaan.
Van het een komt het ander, in plaats
van alles van tevoren strak plannen.
Niet alles in de toekomst hoeft vastomlijnd te zijn, ik wil graag leven in het nu.”

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Tegen Flamingo’s

Volleydames knokken
zich naar winst
Door: Iris Janssen, volleybalvereniging ActiveRooy
Voor het eerste damesteam van ActiveRooy uit Venray stond zaterdag 11 november een wedstrijd tegen
Flamingo’s DS2 in Gennep op het programma. De dames van ActiveRooy werden deze wedstrijd voor het eerst
gecoacht door Frans Rongen. En met succes, de wedstrijd werd gewonnen met 2-3.
Tegen de nummer 11 van de
ranglijst moesten punten gepakt
worden. De eerste set kwam
Flamingo’s op een voorsprong te
staan. ActiveRooy vocht terug en dit
zorgde ervoor dat de punten gelijk op
gingen. De dames probeerden zoveel
mogelijk ballen van de grond te halen.
Zo ook Marleen Oudenhoven, die zo
overtuigend voor de bal ging dat ze
met haar hoofd tegen de stoel van de
scheidsrechter botste, met een ritje
naar de huisartsenpost als gevolg.
Met vijf hechtingen in haar hoofd kon
Marleen weer terug keren naar Venray.
Het lukte de dames uit Venray niet
meer om de set te winnen, 25-19.

Met volle overtuiging begon
ActiveRooy aan de tweede set, want er
moesten tenslotte punten gepakt gaan
worden. Anne Janssen wist een aantal
mooie ballen te scoren met haar aanval
en Kiki Smits wist de ene na de andere
bal van de grond te halen. Het werd
uiteindelijk nog een spannende set
en de dames uit Venray trokken de
winst naar zich toe, 22-25. In de derde
set lukte het redelijk om het spel van
het eind van de tweede helft door
te zetten. ActiveRooy kon lang een
voorsprong houden. Helaas verzwakte
het team aan het einde van de set en
wist Flamingo’s het ene na het andere
punt te scoren. Dit zorgde ervoor dat de

set verloren werd met 25-21.
Dan maar voor een vijfsetter.
Anne Janssen liet in de vierde set
zien dat ze op alle posities ingezet
kan worden. Ze wist namelijk
op de passer-loper-, midden- en
diagonaalpositie verschillende punten
te scoren. ActiveRooy bleef strijden
en dit pakte goed uit, de set werd
gewonnen met 20-25.
Door voor de winst: met een
goede serviceserie werd gezorgd voor
een voorsprong. Lieke Vervoort wist
de ballen goed te verdelen waardoor
de aanvallers de ballen konden
scoren. De set werd overtuigend
gewonnen met 9-15.

Heren ActiveRooy spelen
in noodsamenstelling
Door: Roel van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
Weken was al bekend dat ActiveRooy op zaterdag 11 november geen team bij elkaar zou krijgen voor de
wedstrijd in Herten. Door de krappe bezetting, blessures en verplichtingen elders was woordvoerder Sam Faessen
genoodzaakt om VC Hero H1 te benaderen om deze wedstrijd te verplaatsen.
Vanaf het eerste moment was duidelijk dat flexibiliteit en coöperatie twee
begrippen zijn die men in Herten niet
kent. Elk van de opties die aangedragen
werden, werd resoluut afgewezen door
de volleyballers zuiden. De paar schamele puntjes bleken te belangrijk voor
hen. Wanneer heren 1 niet zou afreizen
naar Herten zouden er vijf punten in

mindering worden gebracht door de volleybalbond Nevobo.

Rommelige eerste set
Gezien het feit dat wedstrijdpunten dit seizoen schaars zijn, werd
besloten om heren 2 te benaderen.
Rogier, Erik en Guus werden bereid
gevonden om samen met Joris, Rik en

Wok Lei Sun de strijd aan te gaan.
Na een rommelige eerste set die
ruim verloren ging (25-9), werden
er naar omstandigheden drie prima
sets gespeeld. Setwinst leverde dit
helaas niet op (25-20, 25-16 en 25-18),
maar de strafpunten zijn voorkomen.
De komende twee weken staan er
geen wedstrijden op het programma.

Wedstrijd met leerpunten

Eerste punten SVOC‘01
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Na twee oefenwedstrijden stond ook voor het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray de eerste zaalwedstrijd
weer op het programma. Tegenstander was de voor hen onbekende promovendus Odisco uit Sint Oedenrode.
SVOC’01 begon scherp aan de wedstrijd en opende de wedstrijd met twee
goed uitgespeelde doelpunten. De rest
van de eerste helft heerste eenzelfde
spelbeeld: SVOC’01 bleef de bovenliggende partij en Odisco probeerde het
krachtsverschil door middel van fysieker
spel te overbruggen. SVOC’01 bleef
echter steeds aan de positieve kant
van de score, waardoor ze met een

4-8 voorsprong de rust inging.
Na rust kwam Odisco qua spel beter
uit de kleedkamer en wist zelfs nog
terug te komen tot een verschil van
twee doelpunten, 8-6. De wedstrijd
werd echter nooit écht spannend,
doordat SVOC’01 toch door wist te drukken en daarmee weer uitliep naar een
verschil van vier doelpunten. Het slotakkoord was wederom voor SVOC’01,

dat met een doorloopbal de eindstand
op 13-8 bracht.
Al met al een wedstrijd waar
nog genoeg leerpunten uit te halen
waren, maar zeker positief is het
aangepaste aanvalsspel, dat steeds
beter uitgevoerd wordt. Linda en Rian
scoorden vier keer, Marloes scoorde
twee keer en Aniek, Astrid en Maartje
scoorden één doelpunt.

Herfst-Sale bij K.E.K.

Landelijke & Brocante meubels

Wij zoeken
een kapster

Zaterdag 18 november van 10 tot 17 uur
met kortingen van 10 tot 50%!! Bij besteding boven
500 euro een schapenvacht ter waarde van 75 euro
cadeau!

www.kapperscompanyhorst.nl

Je kunt bij ons niet pinnen
K.E.K. Monseigneur Aertsstraat 35 Swolgen
www.kektekoop.com

Op zoek naar voorzitter

Topsportfonds
bijna van start
Zodra het bestuur van Stichting Topsport Venray compleet is, kan het
topsportfonds starten. Naar verwachting gaat dit nog voor het einde van
het jaar gebeuren, laat initiatiefnemer Danny Caelen uit weten.
De Venrayse ondernemer Danny
Caelen presenteerde het plan voor
een topsportfonds in Venray afgelopen december tijdens het Sportgala.
Venray heeft meer dan vijftig sporters
die een talentenstatus hebben van
het NOC*NSF. “Die sporters willen we
ondersteunen, zodat ze alles uit hun
carrière kunnen halen”, legt Caelen
uit. “Dat kan financiële ondersteuning
zijn, maar ook bijvoorbeeld hulp bij
het zoeken naar passende stages
of arbeidsplaatsen of het wegwijs
maken in de sportwereld door oudtopsporters.” Veel jeugdige topsporters stoppen rond hun achttiende met
sportten op hoog niveau, merkt de
Venrayse ondernemer. “De jongeren
moeten dan keuzes gaan maken.
Doordat er weinig begeleiding is
voor topsporters, kiezen veel van hen
voor een sociaal-maatschappelijke
loopbaan in plaats van voor de sport.
Dat willen we met het topsportfonds
voorkomen.”
Het afgelopen jaar heeft een
werkgroep hard gewerkt aan de
voorbereiding van de stichting.
“Alles staat nu, we missen alleen
nog een voorzitter en penningmeester. We hebben al veel gesprekken
gevoerd met kandidaten voor de

functie, maar nog niet de juiste
persoon gevonden. We hebben goede
hoop dat dit voor het einde van het
jaar nog wel gaat lukken. Zodra die
voorzitter bekend is, wordt de stichting officieel opgericht”, aldus Caelen.
Zowel het bedrijfsleven als gemeente
Venray hebben inmiddels laten weten
positief te zijn over het topsportfonds,
vertelt hij. “De gemeente wil het initiatief ondersteunen, zo lang de aangesloten topsporters zich ook inzetten
voor de breedtesport. Dan kun je denken aan meedoen aan de Nationale
Sportweek en kinderen enthousiasmeren voor bewegen.” Verschillende
bedrijven willen meewerken aan het
initiatief door bijvoorbeeld stages of
een baan aan te bieden die rekening
houdt met het trainingsschema van
topsporters.”
Eén van de doelen van de
stichting in oprichting is om Venray
zo goed mogelijk op de kaart te
zetten tijdens de Olympische Spelen
van 2024 en de komende EK’s en
WK’s. Caelen: “We zijn natuurlijk al
een beetje vertegenwoordigd op de
Olympische Spelen met onder andere
zwemmer Dion Dreesens, maar dat
kan met meer dan vijftig topsporters
in één gemeente nog veel beter.”

Eindstand: 13-21

Oranje Wit
wint eerste binnenwedstrijd
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van korfbalvereniging Oranje Wit uit Leunen, Veulen
en Heide speelde op zondag 12 november haar eerste binnenwedstrijd
van het seizoen. Met 13-21 werd er in Riethoven gewonnen van de
Rietvogels.
Oranje Wit had als opdracht
gekregen om vanaf de eerste
seconde druk te zetten. Het was
echter Rietvogels die de score
opende. Oranje Wit kon snel mee
scoren en kwam op een 1-3
voorsprong. Waarna uitgelopen
werd tot een 3-10 voorsprong.
Oranje Wit bleef scoren en was
duidelijke de betere ploeg. Hierdoor werd de rust ingegaan met een

6-14 voorsprong. In de tweede helft
was het weer de Rietvogels die het
eerste doelpunt maakte, waarna
Oranje Wit driemaal achter elkaar
scoorde (7-18). Oranje Wit speelde
de tweede helft goed uit en het was
duidelijk dat Oranje Wit deze punten
mee naar huis ging nemen. Er werd
door beide ploegen nog een aantal
keer gescoord, wat resulteerde in
een eindstand van 13-21.
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NK Debatteren

Lil’Kleine
in Zaal Zeven
Social Events uit Venray organiseert op zaterdag 18 november de
tweede editie van The Combo. Artiest Lil’Kleine treedt deze avond op in
Zaal Zeven bij hotel Asteria.

Lil’Kleine won onlangs een MTV
EMA-awards voor ‘best worldwide
act’. Nog nooit eerder won een
Nederlandse artiest deze award.
Behalve Lil’Kleine treden ook enkele
lokale dj’s uit Venray op en JiXXX en

Nigel Sean uit Nijmegen. “Het belooft
weer een drukbezochte editie te
worden. Het bezoekersaantal loopt
al tegen de duizend aan”, aldus de
organisatie. Het evenement begint
om 22.00 uur.

15 JAAR MARIËTTE MODE
Wij vieren ons
15-jarig jubileum t/m
dinsdag 21 november!
vier mee met 15% korting
én een mooi cadeau
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Debatteam Raayland
College door naar finale
Het debatteam van het Raayland College uit Venray is door naar de finale van het NK Debatteren. Tijdens de
voorronde op zaterdag 11 november eindigde het team op de tweede plek van de 36 deelnemende middelbare
scholen.

Het team van het Raayland College in actie
Het team bestond uit Martjin
Vennekens, Abel Buijnsters, Yvon
peters, Sharon Nijssen, Mees Hillenbrink
en Aukje Steijns. Zij streden tijdens
de eerste voorronde van het NK op
gastschool Gymnasium Camphusianum
in Gorinchem voor een plekje in de
finale. Het Raayland College eindigde
op de tweede plek, waardoor zij samen
met de andere scholen uit de top 10 op
zaterdag 20 januari mee mogen doen
aan de landelijke finale.

Tijdens de voorronde moest ieder
team drie keer debatteren, waarbij er
punten zijn te behalen voor presentatie
en argumentatie. “De voorronde
verliep beter dan verwacht”,
laat Martijn Vennekens weten.
“We hadden de eerste stelling over een
asielzoekersquotum gewonnen zowel
op presentatie als op argumentatie.
De tweede ronde, waarin het ging
over een verbod op palmolie, verloren
we van het Stedelijk Gymnasium

van Utrecht. Hier hadden we wel
meer punten voor de presentatie.”
Het team is tevreden over de prestaties
tijdens het NK debatteren. Martijn:
“We behielden goed de rust en het
presenteren ging over het algemeen
goed. Soms hadden we nog wat meer
handgebaren mogen gebruiken.” Met de
tweede plek zijn de leerlingen heel blij.
“Ik had gehoopt op misschien een achtste
plek. Een tweede plek h
 adden we nooit
verwacht.” (Foto: Wineke Onstwedder)

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

Doolgaardstraat 8

Horst

Tel. 077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Wij zoeken op korte termijn een:

Monteur
Touringcars
JIJ HEBT:
• Niveau 3, Eerste Bedrijfsautotechnicus of Niveau 4, Technisch Specialist
WIJ BIEDEN:
• Goede salariëring volgens CAO besloten busvervoer
• Een uitdagende baan met veel afwisseling en flexibiliteit en
verantwoordelijkheid
• Dagelijks werken aan DAF-VanHool, Volvo, IVECO en Mercedes
touringcars
Stuur je sollicitatie naar: info@ghielen.nl o.v.v. sollicitatie monteur
GHIELEN Touringcarbedrijf
Kanaalstraat 39 • 5986 AD Beringe • T 077-3071988 • www.ghielen.nl

Sint Maarten in Venray
Jong Nederland Venray organiseerde op vrijdag 10 november een St. Maartenoptocht door de wijk.
De leden maakten de week voorafgaand aan de optocht lampionnen tijdens de groepsavonden en
trokken hiermee door de straten van Veltum. JongNL had bij haar blokhut gezorgd voor warme
chocolademelk, speculaas en een kampvuur.
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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
Amber van Berlo

Tanden
trekken
Deze week moest ik naar
de tandarts. Na iets minder
dan twee jaar niet geweest te
zijn omdat ik te bang was,
ging het niet helemaal zoals ik
had gehoopt.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Amber van Berlo
18 jaar
Landstede Harderwijk
Castenray/Zwolle

Wat deed je als kind het liefst?
Hutten bouwen. Als we dan de hut
klaar hadden, gingen we met vriendinnetjes een theekransje houden met
mini-servies en koekjes.
Wat is jouw stopwoordje?
‘Shittie’. Zo van ‘ah nee’. Dit zeg ik
meestal wanneer ik klunzig ben.
Ik probeer zo min mogelijk te vloeken.
Ik scheld wel eens, maar in de regio
Zwolle zijn er veel mensen die in God
geloven. Dus heb ik mezelf maar aangeleerd om shittie te zeggen, want dat
vinden ze nog niet zo erg.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een geldboom. Ik ben best vaak blut
sinds ik een kamer in Zwolle heb en ik
alles zelf moet betalen. Verzekeringen
en de huur zijn echt heel duur.
Dus een geldboom zou echt ideaal zijn.
Dan heb ik ook wat meer geld over om
misschien een keer uit te gaan.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Mijn kledingstijl is heel verschillend.
Het varieert van vrouwelijk tot stoer.
Het ligt eraan in welke mood ik ben.
Als ik op de bank lig, draag ik gewoon
een trainingsbroek, maar als ik uitga,
vind ik het leuk om me op te maken
en een jurkje aan te doen. Ziet er net
wat leuker uit.

Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Ik was ergens met mijn moeder toen
ik nog een klein meisje was. Er was
een ander kindje bij dat voor straf in
de hoek moest gaan staan. Ik kende
dat niet. Toen ik thuis kwam, begon ik
meteen in alle hoeken van de kamer
speelgoed en boeken te leggen, zodat
ik me nooit zou hoeven te vervelen als
ik straf zou krijgen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Onze klas was uitgenodigd op het
schip De Tromp. We zaten daar op een
helikopterlandingsplaats van het schip.
Dat was echt heel gaaf. We mochten op
de boot omdat we vanuit de opleiding
vaker gaan oriënteren op gebieden
waar we kunnen gaan werken. Ik studeer namelijk voor verpleegkundige
aan de militaire opleiding.
Heb je een bijnaam?
Ja, ik heb er wel meerdere: Ambertje,
Ambie Bambie, Ambertina en Am.
Van die bijnamen vind ik Ambertina het
meest vreselijk. Deze bijnaam heb ik
gekregen vanwege mijn doopnamen:
Amber Carolina Maria. Als mam die
snel achter elkaar zegt, klinkt het wel
eens als ‘Ambertina’.
Wat is je favoriete hobby?
Sowieso Netflix kijken, maar daarnaast
vind ik het ook wel leuk om te sporten.
Niet alleen omdat het moet, maar ook
om me lekker uit te leven. Ik ga twee
à drie keer in de week zwemmen en

heb vier keer in de week anderhalf
uur sport op school. Dat zijn lessen in
militaire zelfverdediging of met een
hindernisbaan. Je moet er wel veel voor
trainen want het is best zwaar.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Er is wel een nummer dat ik echt
heel mooi vind: Lost Boy van Ruth
B. Het gaat over Neverland en dat
iedereen daar zichzelf kan zijn en voor
niemand hoeft te veranderen. Dat vind
ik een mooie boodschap. Mijn zusje
heeft het een keer gezongen tijdens
een optreden. Zo heb ik dus wel speciale herinneringen aan dit nummer.
Wat is je droombaan?
Verpleegkundige zijn in het leger.
Ik wil niet degene zijn die schiet, maar
de mensen helpen die in nood zijn.
Als ik mensen kan helpen, is dat mijn
droombaan. Daar ben ik nu ook goed
naar op weg.
Wat vind je belangrijk in
vriendschap?
Dat je elkaar kunt vertrouwen en
samen kunt lachen. Het belangrijkste
vind ik vertrouwen en dat je afspraken nakomt. Anders is het geen echte
vriendschap.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik
vaker in mezelf aan het vloeken ben.
Dit gebeurt wel eens als ik iets niet
kan vinden in de winkel. Dan kijken
mensen me ook aan van: ‘Wat heeft

dat kind?’ Mijn beste eigenschap is dat
ik heel betrouwbaar ben. Als er problemen zijn in de klas, komen mensen
naar mij toe voor advies en om hun
probleem even kwijt te kunnen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou niet mijn leven willen ruilen,
maar met Emma Watson zou ik wel
een dagje willen ruilen. Ze is een hele
goede actrice en ze staat heel erg voor
feminisme. Dat bewonder ik erg aan
haar. Zo legt ze uit dat feminisme niet
alleen voor de gelijke rechten van de
vrouw is, maar ook voor die van de
man. Bijvoorbeeld wanneer een man
wat meer gevoelig is, wordt hij meteen
mietje genoemd. Dat vindt zij niet
kunnen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Als een spontane en gezellige meid.
Ik vind het wel leuk om te horen
als mensen zo over me denken.
Meestal kom ik zo ook wel over omdat
ik altijd gewoon begin te vertellen.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Twee jaar geleden was ik op vakantie
in Frankrijk. We waren daar gaan
wildwaterraften. Toen ik van de raft
viel, kwam ik met mijn hoofd tussen
de rotsen en die raft. Gelukkig had ik
een helm op, anders was mijn hoofd
geplet. Dat was dus wel een heel eng
moment.

Tien minuten en ik stond
weer buiten, maar wel met een
afspraak voor de volgende dag
om een gaatje te laten vullen en
mijn verstandskies eruit te laten
halen. Nou, ik was de rest van
de dag niet meer zo happy.
Waarom zijn mensen nu
eigenlijk bang voor de tandarts?
Ja, hij doet je pijn en je ligt er
nogal ongemakkelijk bij, maar
zo bedoelen ze het toch niet?
Ze gaan je niet in je tandvlees
prikken omdat ze bloed willen
zien. Neem ik aan.
Ongeveer 40 procent van de
volwassenen is bang voor een
tandartsbezoek en 12 procent is
zo bang dat ze niet meer durven
te gaan. En ik hoorde ook voor
een tijd bij deze groep. Maar hoe
langer je uitstelt om te gaan,
hoe erger het met je tanden
gesteld kan zijn en hoe langer je
de volgende keer weer zit.
Ook niet erg prettig.
Vraag om wat extra uitleg en
of ze even rustig de tijd willen
nemen om je gerust te stellen.
Pijn gaat het wel doen, maar als
iemand de moeite voor je doet
zal het al iets minder erg zijn.
En dat willen ze echt wel doen!
Het zijn helemaal geen
monsters.
Dus ga gewoon, hoe
vervelend het ook is. Die ene
keer een kwartiertje valt dan
wel mee. Beter dan je kies laten
trekken.
Anne
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De Peelstreek

Liedertafel
Venray
Museum De Peelstreek in
Venray sluit op zondag 19 november
het seizoen 2017 af. Liedertafel
Venray verzorgt hierbij twee
optredens, die beginnen om
14.00 uur.
Liedertafel Venray treedt in
twee blokken van een half uur
op. De liedertafel heeft zeventien
leden en bestaat naast zangers
uit een accordeonist en een
gitarist. De Liedertafel staat
onder leiding van dirigent Jac
Janssen. Het repertoire bestaat uit
oudhollandse en Zeemansliedjes,
maar ook uit liedjes uit andere
genres. De entree van het museum
is voor deze gelegenheid gratis.
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LGOG Kring Venray

Lezing over Venray en de
Beeldenstorm
Limburgs Geschied- en oudheidkundig genootschap (LGOG) Kring Venray organiseert op maandag 20 november een lezing over Venray, de Beeldenstorm en Alva’s Raad van Beroerten. De lezing vindt plaats in pand Odeon in Venray.
De lezing wordt verzorgd door
historicus Sander Wassing. Hij vertelt
over de Beeldenstorm en verbindt deze
historie met lokale gebeurtenissen.
De Beeldenstorm sloeg pas in de
laatste week van september 1566 over
naar Limburg. Op zondag 29 september was het raak in Maastricht.
Pastoor Jan van Pommeren had daags
tevoren al in de gaten dat de zaak uit
de hand liep en had de deuren van de

Sint-Matthiaskerk laten barricaderen.
Daarbij vergat hij een van de kleinere
toegangsdeuren. Beeldenstormers
drongen binnen en lieten niets heel van
het kerkinterieur. In Venlo werden nog
op 5 oktober vernielingen aangericht in
het klooster Trans Cedron. Aan Venray
ging de Beeldenstorm in 1566 voorbij
waardoor ‘…de parochiekerk SintPetrus’ Banden zich, voor wat betreft
haar beeldenschat, de rijkste kerk van

Nederland mag noemen.’
Koning Filips II stuurde in
antwoord de hertog van Alva met een
leger, om orde op zaken te stellen.
Alva stelde een speciale rechtbank
samen om de beeldenstormers op
te sporen en te bestraffen: de Raad
van Beroerten. Alva’s commissarissen
kwamen ook een zekere Pieter Jansz
uit Venray op het spoor. Hij werd
voor eeuwig uit de Nederlanden

verbannen en zijn bezittingen werden
geconfisqueerd. In de lezing wordt
besproken wat Pieter Jansz had
gedaan en waarom de Beeldenstorm
aan Venray voorbij ging. Ook vertelt
Wassing wat lokale inwoners hebben
gemerkt van de turbulente tijden.
De lezing begint om 19.30 uur en
duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.lgog.nl

Stefan Hertmans bij
Literair Café Venray

Miscommunicatie

Figuranten
Rowwen
Hèze

Literair Café Venray verwelkomt schrijver, dichter en essayist Stefan
Hertmans op zondag 19 november. De schrijver wordt geïntroduceerd door
Stan Verhaag. Stefan Hertmans vertelt over zijn boeken, waaronder Oorlog
en Terpentijn en De Bekeerlinge en zal ook signeren.

Op verschillende websites en
in diverse media is afgelopen
week het bericht geplaatst dat de
band Rowwen Hèze nog figuranten zoekt voor haar voorstelling
Drie Kier Alaaf! in Schouwburg
Venray. Een miscommunicatie, laat
Schouwburg Venray nu weten.
De figuranten zijn al gekozen.
De Schouwburg krijgt hierdoor
nog steeds aanmeldingen binnen, maar er kunnen geen nieuwe
figuranten meer aangenomen
worden. De figuranten die inmiddels al gekozen zijn, spelen in de
voorstellingen een Raad van Elf.
De voorstelling staat in het teken
van carnaval en wordt vertoond op
dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 januari.

Debat BiblioNu

Robots en
de toekomst
BiblioNu in Venray organiseert
op woensdag 29 november een
debatmiddag over robots en de
toekomst. Centraal staat het boek
‘Ik, robot’ van Isaac Asimov.
In het debat wordt gesproken over
de steeds sterkere aanwezigheid van
robots. Luidt de komst een zonnige
toekomst in of is het juist het begin
van het einde van de mens? Tijdens de
debatmiddag staat het boek ‘Ik, robot’
centraal, een futuristische raamvertelling rond hoofdpersoon Susan Calvin,
robotpsycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven. Het boek is voor
leden tussen 1 en 30 november gratis
te krijgen bij de bibliotheek, zolang
de voorraad strekt. Voor het debat,
dat om 14.00 uur start aan de hand
van stellingen, worden deelnemers
verwacht het boek te hebben gelezen.
Aanmelden voor de middag kan tot
maandag 20 november
via venray@biblionu.nl

Nieuw boerenbruidspaar De Piëlhaas
Tijdens de jaarlijkse vastelaovestraditie Hazepaeper van vastelaovesvereniging De Piëlhaas uit Venray werd de Wakkere Piëlhaas uitgereikt, de
vastelaoves-cd gepresenteerd en werd het nieuwe boerenbruidspaar van
Venray bekendgemaakt.
In de Schouwburg in Venray
werd de Wakkere Piëlhaas uitgereikt
aan Stichting Algemene Huldienst
Venray. De Wakkere Piëlhaas is een
erkenning voor organisaties die zich op
maatschappelijk gebied uitzonderlijk
manifisteren. Ook werd traditiegetrouw
de nieuwe vastelaoves-cd uitgereikt.
Dit jaar mochten de mannen van
Now Weej het allereerste exemplaar
ontvangen. Na optredens van onder
andere. de Roojse cd-artiesten en
de Roojse Hofkapel was het tijd
voor de onthulling van het nieuwe
boerenbruidspaar. Daar werden
onder het toeziend oog van alle
aanwezigen Charon Smits en
Davey Janssen uitgeroepen tot
het nieuwe boerenbruidspaar van
vastelaovesvereniging De Piëlhaas.
Charon Smits is dochter van

Je-Han van Sef Rap d’n Spurriemok en
Mietje van Han van Waage Gieleke
uut de Heuvelstroat. Ze is geboren
en getogen in Venray en is 29 jaar.
Ze werkt als accountmanager. In haar
vrije tijd kookt ze graag voor familie
en vrienden. Daarnaast houdt ze ook
erg van gezellig borrelen. Davey is de
zoon van ’d’n elastieken brandwaerkel’
en de belmiep van ’t Seciliapad.
Hij werd geboren in Venray en is 24
jaar. In het dagelijkse leven is hij
adviseur verzekeringen. Zijn hobby’s
zijn voetbal, muziek en het bouwen
van een feestje. Het boerenbruidspaar
wordt dit jaar vergezeld door een jonge
en energieke boerenfamilie die tijdens
de vastelaovend voorop gaan onder
het motto ‘ As ien Rooj de kleump wer
blinke, Laote weej boere de glazer
klinke’. (Foto: Saskia Hoedemaekers)

De Vlaamse Stefan Hertmans
schreef van 1993 tot 1996 voor diverse
Nederlandse tijdschriften en was
redacteur van literair tijdschrift De Gids.
Hierna volgen vele romans, poëzie,
essays, theaterteksten, kortverhalen
en een handboek over kunstagogiek.
Ook geeft hij regelmatig lezingen aan
de Sorbonne, universiteiten in Wenen,
Berlijn en Mexico City, en in Washington
en Londen.
In zijn loopbaan is zijn werk in
meerdere talen vertaald en heeft hij
vele essays geschreven over actuele
maatschappelijke kwesties. Voor zijn
roman Oorlog en Terpentijn kreeg hij in
2014 de AKO literatuurprijs. Zijn laatste
roman, De Bekeerlinge, vertelt het
levensverhaal van Hamoutal.
In De Bekeerlinge neemt Hertmans
de lezer mee door een reis langs oude
Franse dorpen en steden en door de
geschiedenis van de elfde eeuw. In zijn
boek speelt de onderdrukking van de
joden in de Middeleeuwen een grote

rol, Hertmans schrijft dat de wrede
kruistochten een tegenreactie in het
Midden-Oosten veroorzaakten, de jihad.
Hierdoor komen geschiedenis en het
heden samen.
De aanleiding voor het schrijven
van dit boek zijn de schriften van zijn
grootvader, die Hertmans kreeg vlak
voor zijn overlijden. Zijn grootvader
vond in schilderijen zijn uitlaatklep
voor een moeilijk leven. In Oorlog
en Terpentijn citeert Hertmans uit
diens dagboeken en kijkt naar diens
schilderijen. Het resultaat is een
mengeling tussen fictie en non-fictie,
waarin de hoofdpersoon worstelt
met zijn rol als soldaat in de Eerste
Wereldoorlog, terwijl iedere vezel in
hem een kunstenaar wil zijn.
Zanger Jos Josten verzorgt de
muzikale omlijsting van de bijeenkomst.
Het evenement vindt plaats op zondag
19 november om 11.00 uur in het
Theehuis van het Odapark in Venray.
(Foto: Michiel Hendryck-AEG)
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Vorsten
raodsbal
2.0 in
Veulen
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Carnavalsvereniging
Landweert onthult
vlag
CV De Piëlhaan uit Landweert is het nieuwe carnavalsseizoen begonnen
met de onthulling van een eigen carnavalsvlag op zaterdag 11 november.
De vereniging is onlangs haar negende seizoen in gegaan en is naar eigen
zeggen sterk groeiend.

Op de eerste zaterdag na de
11e van de 11e vindt in Venray
het Vorstenraodsbal plaats.
De veertien aangesloten
carnavalsverenigingen van
Vorstenraod Rooy zijn op zaterdag
18 november te gast bij
carnavalsvereniging Ut Dartele
Veule uit Veulen.

De Wiendbuul Wanssum

Eerste prins van
het seizoen: Guus I
Carnavalsvereniging De Wiendbuul uit Wanssum heeft op zaterdag
11 november haar nieuwe prins uitgeroepen: prins Guus I Hendrickx heerst
dit seizoen samen met adjudanten Frank van Gerven en Hans Maas en nar
Pascal Reijnders over de Wanssumse carnavalsvierders.
Na een prinsenjacht kwam de prins
uit een beamerscherm tevoorschijn.
Guus Hendrickx is de oudste zoon van
Mat Hendrickx en Gert HendrickxGeerets. Guus is twee jaar geleden
getrouwd met Inge Hendrickx-Willems
en samen hebben ze een zoon, Mees.
In het dagelijks leven heeft Guus
samen met zijn ouders een melkveebedrijf. Verder is Guus al 20 jaar lid van
fanfare Concordia en vanaf 2002 lid van
joekskapel De Wiendzäk. Hij speelt bij
deze beide gezelschappen op de trombone. Daarnaast speelt Guus basgitaar

bij de band BrandNew. Samen met
zijn adjudanten Frank van Gerven,
Hans Maas en nar Pascal Reijnders
gaat hij dit jaar voorop en gaat hij
er alles aan doen om er samen met
de Wiendbuulen en Wiendbuulinnen
een schitterend carnaval van te
maken. Dat doet hij onder het motto:
‘Dees daag nie an ’t werk as boer, mar
ik stoj beej de Wiendbuul an ’t roer.’
Prins Guus I neemt de scepter over van
Prins Peter II (Zegers). Aan zijn regeerperiode kwam zaterdag een eind.

De carnavalsverenigingen
luiden tijdens het Vorstenraodsbal
het carnavalsseizoen in. De leden
van carnavalsvereniging Ut Dartele
Veule zijn aan maanden druk met
de voorbereidingen en hebben een
loods op de Veulensewaterweg
8 omgetoverd tot feesttempel.
Op vrijdag 17 november
trappen ze daar af met een
feestavond georganiseerd voor
en door jongeren. Dj’s Sjieke
bazen, De rubberen schuimboten,
Timebeatz en bierbeulen 2.0
geven hier acte de préséance.
Deze avond begint om 20.00 uur en
is toegankelijk voor iedereen vanaf
16 jaar.

Vorsten gaan de
stijd aan in de ring
Op zaterdag 18 november
organiseren ze het Vorstenraodsbal
2.0. In het verleden werden
alle vorsten van de aangesloten
vastelaovesverenigingen tijdens
dit bal in de gelegenheid gesteld
om 7 minuten te spreken. Dit jaar
betreden de vorsten de ring en gaan
ze tegen elkaar strijden.

De vereniging richt zich binnen
de Venrayse wijk op het kleinschalig
vieren van carnaval voor het hele gezin.
Hierbij heeft ze een eigen identiteit
gecreëerd en is er een eigen vlag ontstaan, aldus de vereniging.
Op de elfde van de elfde werd
de vlag feestelijk gepresenteerd in

wijkcentrum ‘t Stekske. De oprichters
van de carnavalsvereniging onthulden
de vlag onder het toeziend oog van
de verenigingsleden en wijkbewoners.
Met het hijsen van de geelblauwe vlag
en het oplaten van ballonnen door kinderen uit Landweert ging het carnavalsseizoen officieel van start.

Vorstenraodsbal 2.0
met SjanTé
Het Vorstenraodsbal 2.0 begint
om 19.44 uur. Rond 22.11 uur zijn
de Vorsten klaar met speechen
en kan het feest onder muzikale
begeleiding van SjanTé losbarsten.

(Foto: CV De Wiendbuul)

Nieuwe
vorst
Wiendbuul
Wanssum
Carnavalsvereniging
De Wiendbuul uit Wanssum
heeft een nieuwe vorst.
Mark Weijers heeft de
microfoon over mogen nemen
van de vorige vorst, Peter van
Els. Dat werd bekendgemaakt
tijdens het Wiendbuulebal op
zaterdag 11 november, waar
ook de nieuwe prins
bekendgemaakt werd.
(Foto: CV De Wiendbuul Wanssum)

Blokfluitconcert in
bibliotheek
In de bibliotheek in Venray vindt op maandag 27 november een
blokfluitconcert plaats van de leeringen van Alice Gort-Switynk. Het concert
duurt van 15.45 tot 16.30 uur.
De leerlingen zijn in de leeftijd
van 6 tot 12 jaar oud. Er worden
bekende sinterklaasliederen gespeeld,
maar ook nieuwe melodieën als

FF pauze, popsong ‘Morning has
broken’, en ‘A canoa virou’.
Voor meer informatie, kijk op
www.alicegortswitnyk.blogspot.nl
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Oliebollenactie

Workshop over heelal en sterren

Unicef bridgedrive

Organisatie: Ruiterclub Ons Genot Leunen-VeulenHeide
Locatie: huis-aan-huis in Leunen, Veulen en Heide

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start voormalig voetbalterrein Geijsteren

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: regionaal comité Unicef Venray
Locatie: conferentiecentrum De Witte Hoeve Venray

Oliebollenactie

Gezinskienen

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: Ruiterclub Ons Genot Leunen-Veulen-Heide
Locatie: Intratuin Venray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Activiteitenvereniging Brukske Actief
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Première toneelvoorstelling
De Kat in de Kelder

Lezing door taalkundige Frens Bakker
‘Is het Venrays dialect een
Limburgs dialect?’

Vorstenraodsbal
Tijd: 19.44 uur
Organisatie: vastelaovesverieëneging Ut Dartele Veule
Locatie: loods Veulensewaterweg 8 Veulen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Seniorenvereniging Avos
Locatie: centrum voor ouderen De Kemphaan Venray
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Clipopnames Pruuf Mar
Tijd: 18.30-20.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Workshop Core Energetica
Tijd: 19.15-21.45 uur
Organisatie: Bolenius HR Advies & Begeleiding
Locatie: yogastudio De Clockert Venray

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: Pand Odeon, Venray

Feest met Naachtwaerk &
Vasteloaves Soldaote

Lezing Klimaatverandering
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Tijd: 20.00-01.00 uur
Organisatie: Vastelaoves Soldaote
Locatie: Anno ’54 Venray

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Venrode Voices
Locatie: Schouwburg Venray

Lezing Duik de Noordzee schoon

Disco Polo Party met dj Zibi

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Onderwatersportvereniging Quintus Horst
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Mellow Social Club Venray

Première toneelvoorstelling
De Kat in de Kelder

Optreden The Combi en Lil’ Kleine
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Venrodsen Aovend
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Infoavond internetgebruik jongeren

Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: Veldeke Venray
Locatie: zalencomplex De Witte Hoeve Venray

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 22.00-03.00 uur
Organisatie: Social Events
Locatie: Zaal Zeven Venray

Tijd: 20.00-22.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Crescendo Ysselsteyn
Locatie: Gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn
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Jaarlijkse dressuurwedstrijd
Organisatie: Rijvereniging Nobel Oostrum
Locatie: manege Hermkus Hof Merselo

Publiekswandeling
Bomen in de winter

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Venrode Voices
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren Venray
Locatie: verzamelen parkeerplaats Aldi Venray

De beruchte vasteloaves
biercantus
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Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Musical Hair

Musical Hair

Dementheek Café

Lezing ‘Venray, de beeldenstorm en
Alva’s Raad van Beroerten

Tijd: 19.30-23.00 uur
Organisatie: Invaliden Sport- en BelangenVereniging
Venray e.o.
Locatie: Café-zaal ’t Veule in Veulen

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: Veulensewaterweg 8 Veulen
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Cabaretvoorstelling Geboren met
ervaring Soundos El Ahmadi

Kienavond

Feest Zônder Pardon

Tijd: 20.00-22.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Crescendo Ysselsteyn
Locatie: Schouwburg Venray

Literair Café met Stefan Hertmans

Tijd: 20.30 uur
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Theehuis Odapark, Venray

Jaarlijkse dressuurwedstrijd

Volkstrauertag*

Organisatie: Rijvereniging Nobel Oostrum
Locatie: manege Hermkus Hof Merselo

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn
* Dit agendapunt stond in de vorige editie van HALLO
Venray abusievelijk op dinsdag 14 november vermeld.

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

Legofestijn Bouwblokjes in Evenementenhal
De vierde editie van het Lego-evenement Bouwblokjes wordt op zaterdag 16 en zondag 17 december gehouden
in de Evenementenhal Venray.
Tijdens Bouwblokjes wordt een
Lego-markt georganiseerd, waar
bouwsteentjes te koop zijn. Ook
zijn er bouwhoeken, een racebaan,
springkussens, een indoor doolhof en
een bioscoop waar Lego-films te zien
zijn. Het aanbod tijdens Bouwblokjes

bestaat verder uit Lego-demonstraties
en Lego-creaties gebouwd door fans.
Legodesigner Robert Bontenbal
komt voor een meet and greet naar het
evenement. Hij is met name bekend
van zijn ontwerp van de legoset
‘The Old Fishing Store’. Voor deze

vierde editie wil de organisatie iets
extra’s toevoegen aan het programma.
“Dat is gelukt met de komst van de
Legofan en talentvolle designer Robert
Bontenbal. Het is een bekende naam
in de legowereld. Zijn Legoset van de
oude viswinkel gaat de hele wereld

over. Tijdens Bouwblokjes kan iedereen
hem ontmoeten”, laat de organisatie
weten. Bezoekers kunnen hun set laten
signeren door de ontwerper.
Het Lego-evenement werd eerder
al georganiseerd onder de naam
‘Beleef Lego Dagen’. Vorig jaar werd
voor het eerst de naam ‘Bouwblokjes’
gehanteerd. Volgens de organisatie
kwamen er toen duizenden bezoekers

op het tweedaagse evenement af.
“Het succes van dit evenement is dat het
aantrekkelijk is voor zowel jong als oud.
Er lopen verzamelaars rond die op zoek
zijn naar één specifiek Lego-steentje,
terwijl kinderen dit event zien als een
groot speelparadijs”, laat de organisatie
weten. Het evenement is te bezoeken
van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.evenementenhal.nl
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Eindejaars Songference
The Originals
De band The Orginals treedt donderdag 30 november op in Schouwburg Venray. Zij blikken terug in hun
‘Eindejaars Songference 2017’ en zet hiermee de meest opvallende gebeurtenissen uit het nieuws, de sport en de
politiek ter plekke om in muziek.

Schouwburg Venray

Nieuwe voorstelling
Shaun het Schaap
De repetities van ‘Bitzer is verliefd’, de nieuwe theatervoorstelling van
Shaun het Schaap, zijn afgelopen week gestart. Op woensdag 3 januari om
15.00 uur is de voorstelling te zien in Schouwburg Venray.
Als vervolg op de succesvolle
televisieserie en dito bioscoopfilm komt
Shaun het Schaap nu voor het eerst
in Europa naar het theater, met rollen
voor Shaun, Shirley, de hond Bitzer en
natuurlijk de slechtziende boer van
de Mossy Bottom Farm. Bitzer heeft
zijn oog laten vallen op Victoria, een
mysterieus gastschaap. Maar waarom is
Victoria opeens op de boerderij? Sinds
deze onverwachte gast op de Mossy

Bottom Farm is, ziet Shaun tot zijn
verbazing het effect op zijn vrienden.
Shaun grijpt in wanneer Bitzer echt
verliefde dingen gaat doen.
Mark van Ierssel, van onder andere
Sesamstraat en Rudolph van Veen in
het theater, is de producent, Barth van
Lint schrijft het script en regisseert en
Brownie Dutch maakt de muziek.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Presentatie cd-single
Johnny Romein
De Witte Hoeve in Venray is op zondag 10 december helemaal opgetuigd
in kerstsfeer. Die dag presenteert Johnny Romein daar namelijk zijn nieuwe
cd-single ‘Zuip es effe door’.
Romein bracht in 1992 al de
singles ‘Je hebt me belazerd’ en
‘Alle-mentatie’ uit. In 2006 stond hij
zeven weken in de Mega Top 100
met het nummer ‘De vrolijke
koster’, samen met Het Feestteam.
Daarna presenteerde hij verschillende
cd’s met levensliedjes.
Tijdens de presentatie treden

verschillende muzikale vrienden
van Romein ok bij De Witte Hoeve.
Onder andere Django Wagner, Soraya,
Stanley Hazes, Otto Lagerfett, Danny
Terp en Björna.
De middag begint om 15.00 uur
en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Voor meer informatie, mail met
info@dewittehoeve.nl

The Originals spelen alles tijdens
hun show op verzoek. Aan de hand van
anekdotes, korte gesprekken en muzikale dilemma’s bepaalt de zaal wat de
band gaat spelen. Zanger en toetsenist
Axel Lindelauf, zanger en percussionist

Erik Vorstenbosch, gitarist, toetsenist en
zanger Henk Vorstenbosch, zanger en
bassist Lars van Starrenburg en drummer William van Rutte presenteren zo
een interactieve show.
Muzikaal leider Hans Vorstenbosch

vertelt: “Samen met het publiek zoeken
wij liedjes bij gebeurtenissen die in
het nieuws zijn geweest. Dat kunnen
ook zaken zijn die op lokaal niveau of
op persoonlijk vlak hebben gespeeld.”
(Foto: DEEK Fotografie)

Lever nu een vol pluspunten
boekje in bij de servicebalie
Wij bezorgen uw boodschappen graag thuis, iedere dag van de week.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.plus.nl
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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

