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‘We gaan de gezelligheid
en verhalen missen’
Het Allemanscafé is een begrip in Oostrum. De naam wordt al zo’n dertig jaar gebruikt, maar de tapvergunning van het pand aan de Mgr. Hanssenstraat bestaat
al meer dan honderd jaar. De laatste tien jaar werd het dorpscafé gerund door Hilde Willems en Björn Leijssen, maar zij gaven na oudjaarsavond het stokje door aan
hun opvolgers. Lees verder op pagina 06

Politie vindt 100 kilo illegaal vuurwerk

Relatief rustige jaarwisseling
Landelijk gezien was men tevreden over het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling. Ook in Venray
verliep de jaarwisseling over het algemeen rustig. Een aantal vuurwerkgerelateerde incidenten hield de politie
in de aanloop naar de jaarwisseling toch bezig.
Politie Venray-Gennep begon op
donderdag 28 december met extra
patrouilles in de gemeente. Zij heeft
naar eigen zeggen ‘zowel opvallend als onopvallend gesurveilleerd’
om vuurwerkoverlast te verminderen. Tot en met vrijdag 29 december kreeg de politie 33 meldingen
binnen van vuurwerkoverlast in haar
totale werkgebied. In totaal hield zij
negen personen staande. Zij werden
aangesproken op het afsteken van
vuurwerk voordat het wettelijk toe-

gestaan is of omdat zij illegaal consumentenvuurwerk in hun bezit hadden.
Twee minderjarigen werden doorverwezen naar bureau HALT. Ook zij
hadden illegaal vuurwerk afgestoken.
De politie vond in een woning 3 kilo
illegaal vuurwerk en in een andere
woning 10 kilo illegaal vuurwerk.
De onderzoeken naar deze zaken
lopen nog. “In totaal hebben we dit
jaar ruim 100 kilo illegaal vuurwerk in
beslag genomen”, liet de politie vlak
voor de jaarwisseling weten.

Brandweer Nederland is tevreden
over het verloop van de jaarwisseling.
Zij geeft aan bijna een kwart minder
meldingen te hebben gekregen in de
afgelopen twee jaar. Ook de agressie
tegen hulpverleners is volgens
haar minder geworden. Wel ziet zij
grote regionale verschillen. In totaal
kreeg zij 3.485 meldingen binnen,
tegenover 4.024 tijdens de vorige
jaarwisseling. De jaren daarvoor
kwamen nog zo’n 4.500 meldingen
binnen. In Noord-Limburg is het

aantal meldingen de afgelopen jaren
ook flink afgenomen. Van 43 tijdens
de jaarwisseling van 2015 naar
2016 tot 19 vorig jaar en slechts 10
tijdens de afgelopen jaarwisseling.
Brandweer Noord-Limburg zegt
hierover: “In Limburg-Noord waren
er slechts tien. Toch blijven dit er
tien te veel.” De brandweer moest
op oudjaarsavond even na 22.00 uur
uitrukken voor een melding van
een brand. Deze woedde onder een
overkapping van een supermarkt
aan de Kiosk in Venray. De oorzaak
van deze brand is nog onduidelijk.
Bij het Meldpunt Vuurwerk
overlast kwamen dit jaar weer meer

meldingen binnen. Waar vorig
jaar ‘slechts’ 45.000 meldingen
werden gedaan tegenover 89.000
in 2016, kreeg zij nu weer 52.000
meldingen binnen. Over de
gemeente Venray kwamen 43
meldingen binnen. Naast losse
meldingen over overlast in
Castenray, Oostrum en Ysselsteyn,
hadden veel meldingen betrekking
op Venray. Vooral in de wijken
Brukske, Landweert en in de
buurt van het Odapark werd veel
overlast ervaren. In Landweert
werden met 23 klachten over
vuurwerkoverlast de meeste
zorgen geuit.
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Ook op woensdagavond geopend

Balie gemeente twee avonden open
Bezoekers aan het gemeentehuis in Venray kunnen vanaf januari twee avonden terecht bij de
publieksbalie. De balies waren al
op maandagavond open, maar zijn
nu ook op woensdagavond te
bezoeken. Ook onderzoekt de
gemeente de mogelijkheden om
telefonisch ook buiten kantoortijden bereikbaar te zijn.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in de
gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Anne Jakobs
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorging@hallo-venray.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Bij wijze van proef is de extra
avondopenstelling al in mei van 2017
van start gegaan. De uitbreiding van
de avondopenstelling werd gedaan
naar aanleiding van een verzoek van
de gemeenteraad. Deze stelde dat
inwoners meer buiten kantoortijden terecht moesten kunnen bij de
gemeente.
In april al verzochten politieke
partijen Samenwerking Venray,
inVENtief, PP2 en VVD de gemeente
een extra avond in de week open
te gaan. De partijen constateerden
toen dat voor sommige afspraken de
wachttijd langer was dan vier weken.
Om dit voor elkaar te krijgen, heeft de
gemeente extra personeel in moeten
zetten. Hoewel ze nu op woensdag pas

om 12.00 uur bereikbaar is, betekent
de extra avondopenstelling ook dat
voor de balie en het beheer bezetting
nodig is. “Daarnaast moeten we vooralsnog een ervaren kracht inroosteren
op de woensdagochtend, doordat het
publiek er, ondanks alle publicaties,
geen rekening mee zal houden dat
we gesloten zijn op de ochtend”, aldus
de gemeente. In totaal kost de extra
avondopenstelling 37.600 euro op
jaarbasis. De extra openstelling vanaf
mei vorig jaar kostte 31.000 euro.

Telefonisch bereikbaar
tot 18.00 uur
Samenwerking Venray en VVD
droegen het College van B&W daar-

naast in juli op om te onderzoeken of
de gemeente telefonisch beter bereikbaar kon worden. De gemeente kan
nu op maandag tot en met donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur gebeld worden. Op vrijdag is dat tot 13.00 uur. De
partijen stelden voor dat de gemeente
van 08.30 tot 18.00 uur telefonisch
bereikbaar moet zijn.

Echt nodig?
Het college vraagt zich in het voorstel af of extra telefonische bereikbaarheid echt nodig is. Uit een raadpleging
van haar burgerpanel blijkt volgens
de gemeente dat 60 procent van de
inwoners de huidige opstellingstijden
goed vindt en 34 procent deze als ruim
voldoende beoordeelt.

“Voor inwoners is de wachttijd
problematischer dan de openstellingstijden. Bij uitbreiding van de
openstellingstijdens is het mogelijk dat de wachttijden korter worden, door betere spreiding van de
inkomende gesprekken.” Het college
doet nu een voorstel met een proefperiode van zes maanden. Wel geeft
zij de kanttekening dat mensen ervan
bewust gemaakt moeten worden dat
bellers buiten kantoortijden wellicht
minder snel of minder goed geholpen kunnen worden. De uitbreiding
brengt ruim 42.000 euro aan kosten
met zich mee.
Het voorstel wordt in de commissievergadering Werken & Besturen
van woensdag 10 januari besproken.

‘BinckBank Tour impuls voor Venray’

Stichting Wielerpromotie
lijdt verlies door BinckBank Tour
Het College van B&W van gemeente Venray wil 25.000 euro beschikbaar stellen aan Stichting Wielerpromotie Venray. De stichting leed afgelopen
jaar 38.000 euro verlies door het organiseren van de BinckBank Tour in Venray. De gemeente wil niet ingaan op het verzoek van de stichting voor
een lening van 40.000 euro.
Stichting Wielerpromotie verzorgde in 2017 de komst van
wielerwedstrijd BinckBank Tour,
voorheen de Eneco Tour, naar Venray.
Op maandag 7 augustus finishte één
van de rondes van de wedstrijd in
Venray. De stichting wil ook in 2018
en 2019 weer een etappe van de
wielerwedstrijd naar Venray halen
en in één van die jaren gastheer zijn
van de Grand Départ, de start van de
wedstrijd.
De stichting sloot het jaar 2017
negatief af, vanwege de hoge aanloopkosten van de BinckBank Tour.
Hierdoor kan zij nu niet voldoen aan
een aantal betalingsverplichtingen,
gaf zij aan bij de gemeente. De stichting verwacht 2018 en 2019 wel
positief af te sluiten. Naar aanleiding van het negatieve resultaat van

2017, vroeg zij gemeente Venray om
een renteloze lening van 40.000 euro.
De gemeente wil deze lening niet
verstrekken, aangezien zij naar eigen
zeggen geen bancaire instelling is.

Evenement belangrijk
voor Venray
Het College van B&W wil een stimuleringssubsidie van 25.000 euro te
verstrekken aan de stichting, omdat
het evenement wel belangrijk is voor
gemeente Venray en de uitstraling van
de gemeente naar de regio en daarbuiten. “Het kunnen organiseren van
de BinckBank Tour in 2018 en 2019
is een belangrijk uithangbord voor
Venray en past binnen de filosofie van
Venray Bloeit”, stelt de gemeente.
“Venray heeft zich op maandag

7 augustus 2017 op een voortreffelijke
wijze gepresenteerd aan de wielerwereld. De finish van de eerste etappe
van de BinckBank Tour zorgde voor 90
minuten live televisie en live streaming waar wereldwijd vele miljoenen
mensen naar hebben gekeken en voor
publicaties in vele sportkaternen in
Nederlandse en buitenlandse kranten. (…) Het moge duidelijk zijn dat de
BinckBank Tour een flinke impuls heeft
gegeven aan de branding van Venray.”

Meer aandacht voor
breedtesport
Met de stimuleringssubsidie van
25.000 euro wil het college aangeven dat ze het burgerinitiatief van
harte ondersteunt en de PR-waarde
voor Venray waardeert en omarmt.

Door niet het volledige gevraagde
bedrag te subsidiëren, wil zij een
deel van het risico en het ondernemerschap bij de stichting neerleggen. Zij adviseert de stichting in
gesprek te gaan met andere financierders of om bijvoorbeeld een
crowdfundactie te starten. “Met de
bijdrage van 25.000 euro kan de
stichting de eerste betalingsverplichtingen voldoen”, aldus de gemeente.
Aan de stimuleringssubsidie is een
aantal prestatieafspraken verbonden.
Zo wil de gemeente dat de stichting
meer aandacht besteedt aan breedtesport nevenanctiviteiten rondom de
BinckBank Tour. Ook wil zij minimaal
75 VIP-kaarten per editie, ter waarde
van 3.750 euro. Op de vraag hoe de
gemeente deze VIP-kaarten wil gebruiken, kon zij nog geen antwoord geven.
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Bestuurder tweemaal
aangehouden
In Venray werd op donderdagavond 28 december een automobilist twee keer aangehouden voor rijden
zonder rijbewijs. Zijn auto werd uiteindelijk in beslag genomen.
Rond 19.00 uur controleerde
de politie de bestuurder van
een personenauto aan de Henri
Dunantstraat in Venray. De bestuurder bleek geen geldig rijbewijs
te hebben en kreeg hiervoor een
proces-verbaal. Ook bleek dat hij in

het verleden al eens eerder bekeurd
was voor het rijden zonder geldig rijbewijs. “Ondanks dat de bestuurder
duidelijk is aangegeven niet meer te
mogen rijden, werd hij na ongeveer
20 minuten wederom rijdend aangetroffen. Hoezo hardleers?”, aldus poli-

tie Venray-Gennep. Wederom kreeg
de 47-jarige Venraynaar een procesverbaal en ditmaal werd ook zijn
auto in beslag genomen. De automobilist moet zich naar aanleiding
van het voorval bij de rechter verantwoorden.

nieuws 03

Gemeente positief
over beleidsplan
Venrays Museum
Gemeente Venray heeft positief gereageerd op het beleidsplan van het
Venrays Museum. Het museum verwacht jaarlijks minimaal 10.500 bezoekers te trekken.

Nog geen invulling school Veulen
Gemeente Venray gaat samen met dorpsraad Veulen en een werkgroep kijken welke invulling ze kan
geven aan het voormalig schoolgebouw. Eerdere pogingen om een invulling te vinden voor het gebouw
resulteerden nog in niks.
Gemeente Venray informeerde
de gemeenteraad onlangs over
de stand van zaken in Veulen.
“In samenspraak met de dorpsraad
Veulen en de werkgroep ‘school’,
die zich reeds in Veulen bezig heeft
gehouden met de invulling van de

school, zijn twaalf maatschappelijke
organisaties aangeschreven.” De organisaties werd gevraagd of zij interesse
hebben in de school, voor een maatschappelijke invulling of voor tijdelijke
huisvesting. “Daarop zijn geen reacties
met potentiële plannen gekomen”,

aldus de gemeente. Zij gaat nu
samen met de dorpsraad en de
werkgroep ‘school’ onderzoeken of
er nog andere gebruiksmogelijkheden zijn die tot nu onbesproken
zijn gebleven. De school in Veulen
sloot haar deuren in 2014.

1,8 miljoen euro voor
frisse basisscholen
Gemeente Venray stelt ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar voor het aanpakken van het binnenklimaat van de
Venrayse basisscholen. Scholenkoepels SPOVenray en Dynamiek verzochten de gemeente om deze subsidie.

Het museum zou oorspronkelijk
samen met het Psychiatrisch Museum
haar intrek nemen in het nieuwe
Borggraaf Paviljoen in het centrum
van Venray. De beoogde samenwerking ging echter niet door, omdat de
nieuwe formule, een museum van
‘streek en geest’, niet genoeg bezoekers zou trekken om levensvatbaar te
zijn. Het gebouw werd in mei al
officieel geopend, maar de officiële
opening van het museum staat pas
voor later dit jaar gepland.
In haar beleidsplan schrijft het
Venrays Museum een ontmoetingsplaats en het hart van het Venrays
toerisme te vormen. “Het Venrays
Museum combineert historie, cultuur en toerisme. Je maakt er kennis met de geschiedenis van Venray
en ziet hoe op vele plaatsen in het
rond Venray de sporen van het verleden nog aanwezig zijn: het verbinden
van binnen en buiten is een kern-

taak. Verder wil het een plek zijn waar
exposities worden georganiseerd over
uiteenlopende onderwerpen die voor
mensen in en rond Venray van interesse zijn. Bij dit alles staat voorop dat
alles gebeurt vanuit een educatieve
intentie.” Het museum gaat niet over
potten, pannen en schilderijen, maar
over mensen en hoe zij in de voorbije
eeuwen vaak in moeilijke omstandigheden hun leven hebben ingericht
en over hoe dit zowel de mensen
van nu als de streek waar zij wonen
mede heeft gevormd. Museum Venray
verwacht jaarlijks minimaal 10.500
bezoekers te gaan trekken.
Volgens de gemeente vormt het
beleidsplan een goede basis voor
de maatwerkafspraken subsidie
die zij met ingang van het nieuwe
subsidiejaar uit gaan werken. Ook met
de in het beleidsplan genoemde
doelgroepen en werkwijze is de
gemeente het eens.

Basisschool De Bongerd in Venray is één van de scholen
waarvan het binnenklimaat wordt aangepakt
De scholenkoepels willen met de
subsidie hun klaslokalen laten voldoen aan de eisen van Frisse Scholen
klasse B. Frisse Scholen is een programma van eisen dat is opgesteld
in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Een ‘Frisse
School’ is een schoolgebouw met een
goed binnenmilieu en een lage energierekening. In eerste instantie wilden
de scholenkoepels deze klasse hanteren voor alle onderwijsruimtes, maar
vanwege een groot financieel tekort
zetten zij een stap terug en wordt er
puur gekeken naar de basisklaslokalen. Daarna volgen als aanvulling, op

basis van prioriteit, de aanvullende
onderwijsruimtes.
De subsidie is aangevraagd
voor de basisscholen St. Anna in
Blitterswijck, De Peddepoel in
Wanssum, De Hommel, De Kruudwis,
De Bongerd, Petrus Banden in Venray,
Eigenwijs in Oirlo, De Meent in Leunen,
De Meulebeek in Oostrum en St. Oda
in Ysselsteyn.
In 2013 besloot de gemeenteraad al
2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen
voor de verbetering van het binnenklimaat van het primair onderwijs in
de gemeente. Van het budget is al zo’n
350.000 euro ingezet voor de nieuw te

bouwen talentencampus in Venray en
de verbetering van het binnenklimaat
van de scholen in de Venrayse wijk
Landweert. Het resterende bedrag
wordt gebruikt voor de aanvraag van
SPOVenray en Dynamiek. Voor basisschool De Bongerd in Venray is nog
een extra krediet van 185.000 euro
beschikbaar.
“Door de uitvoering van dit plan
voldoen de scholen aan de eisen
van deze tijd”, stelt de gemeente.
De maatregelen ter verbetering van
het binnenklimaat worden gelijktijdig
met het geplande groot onderhoud op
de betreffende school uitgevoerd.

Voordelig bereik in 2018
Plannen om met regelmaat te adverteren? Dan biedt
een advertentiecontract interessante voordelen.
Instappen kan bij HALLO het hele jaar door!
Meer weten?
Bel voor een afspraak 0478 74 55 05
of kijk op www.hallo-venray.nl
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Verhalen van de straat
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Deputé Petersstraat Oirlo

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
Deputé Petersstraat in Oirlo.

maar vond het ook belangrijk dat hun
vrouwen een basisopleiding kregen.
Theo Peters was daarom één van de
mensen die aan de basis stonden
van cursussen voor boerenmeisjes.
De eerste Limburgse cursus werd
op 27 mei 1920 in Venray gegeven.
Zijn werk groeide uit en later werd
een huishoudschool gesticht. Peters
wordt dan ook gezien als stichter van
het landbouwhuishoudonderwijs in
Limburg.
In Ysselsteyn stond hij aan de basis
van Stichting Eigen Boer. Deze stichting speelde een grote rol in de eerste
uitgifte van gronden na de stichting
van Ysselsteyn. Zijn inzet werd dan ook
meermaals ‘een krachtige stimulans
voor de ontwikkeling van de NoordLimburgse boerenstand’ genoemd.

Afgevaardigde van
Noord-Limburg

Gedeputeerde Theodoor Peters uit Oirlo (links) in 1949
in het gouvernement van Maastricht (foto: stichting Ald Oeldere)
Theodorus Peters werd op
16 april 1892 geboren in het
Brabantse Sambeek. Op zijn
negende verhuisde hij met zijn
ouders naar Oirlo. Hier is hij zijn

hele leven blijven wonen. Theo Peters
begon zijn carrière als dorpsonderwijzer en stond in 1914 voor het eerst
in Oirlo voor de klas. Daarna werd hij
hoofd van de jongensschool in Oirlo.

Hij vond het belangrijk dat de
boeren in de regio kennis vergaarden
en zo sterker kwamen te staan.
Hij verzorgde daarom diverse
landbouwcursussen voor de boeren,

Orde van de Nederlandse leeuw.
Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding uit handen van toenmalig
gouverneur van Limburg, de heer
Houben. Peters kreeg de onderscheiding onder andere vanwege
zijn inzet voor de woningbouw en
industrie in Venray en omstreken,
voor het realiseren van de brug in
Well en voor zijn inzet bij de ontginning van Vredepeel.

Inspiratie voor
familie en dorp
In eigen dorp was Theo Peters
ook zeer bekend en geliefd.
Hij was onder andere ere-president
van fanfare Ons Genoegen.
Ook inspireerde hij zijn familie.
Theo Peters en zijn vrouw hadden
elf kinderen. Zijn dochter Henriëtte
Poels-Peters werd uiteindelijk
wethouder en raadslid in de
gemeente Venray. Zij overleed
in 2011. Deputé Peters legde
zijn functie neer op 1 juli 1958.
Hij overleed een klein jaar later,
op 67-jarige leeftijd, in Oirlo. Hij ligt
begraven op het kerkhof in het
dorp. De voormalige Stationsstraat
in Oirlo werd in zijn nagedachtenis
omgedoopt in de Deputé
Petersstraat.

Vlak na de oorlog werd Theo
Peters verkozen tot afgevaardigde van
Noord-Limburg in de Provinciale Staten
van Limburg. In 1946 werd hij lid van
het College van Gedeputeerde Staten
van Limburg. Peters was niet de eerste
gedeputeerde uit Venray. Jean Poels
ging hem voor tussen 1925 en 1934.
Voor al zijn daden voor de samenleving werd Theo Peters in 1956
benoemd tot Officier in de Orde van
Bronnen: Onder andere Stichting Ald
Oranje Nassau en werd hij Ridder in de Oeldere via RooyNet.nl

De Hartgroep mag in Den Hoebert blijven
Goede doelen Hartgroep Nederland en Hartgroep Support mogen blijven zitten in het pand Den Hoebert in
Venray. Het pand werd verkocht, maar nieuwe eigenaar Jan Lucassen van Lucassen Projecten besloot tot vreugde
van de beide stichtingen dat zij kosteloos gebruik mogen blijven maken van het gebouw.
De goede doelen waren sinds de
oprichting in augustus gevestigd in
het pand aan de Westsingel in Venray.
Door de aankondiging van de leegstandsbeheerder dat Den Hoebert
verkocht was, werd de toekomst voor
de Hartgroep lotgenotenbijeenkomstruimtes onzeker, laat de Hartgroep
weten. “Samen met andere gebruikers
van het pand zijn we op zoek gegaan

naar andere locaties en mogelijkheden. Al snel is gebleken dat andere
commerciële ruimtes voor ons niet
betaalbaar waren en zouden we eventueel moeten stoppen met het houden van onze lokale laagdrempelige
bijeenkomsten voor chronisch zieken
en mantelzorgers.” Het bestuur was
blij verrast te horen dat eigenaar Jan
Lucassen van Lucassen Projecten uit

Well haar toezegde niet te hoeven verhuizen en dat hij zou kijken voor een
betere en geschiktere ruimte in het
pand. Jan Lucassen: “Toen ik hoorde
dat het om een goed doel ging, vond
ik dat ze gewoon mochten blijven.”
De Hartgroep mag nu de voormalige ruimtes van de Kunstwerkplaats
gebruiken, inclusief lift en zijingang.
“Als klap op de vuurpijl kregen we ook

nog te horen dat deze ruimtes kosteloos werden aangeboden vanwege het
goede werk dat de Hartgroep doet”,
laat zij weten.
De Hartgroep behartigt de belangen voor Hart- en Vaatpatiënten en
houdt zich bezig vooral met voorlichting, lotgenotencontacten en bijeenkomsten en met ondersteuning van
chronisch zieken, naasten, begeleiders en mantelzorgers. “De wereld
van chronische zieken wordt steeds
kleiner en steeds vaker vereenzamen deze mensen als gevolg hier-

van. Maar vergeet de mantelzorgers
niet. De druk op hun schouders wordt
alleen maar groter in een land waar
er steeds meer bezuinigd wordt op
zorg en er steeds vaker een beroep
moet worden gedaan op familie en
vrienden. Juist voor deze doelgroepen
is Hartgroep uit noodzaak ontstaan”,
aldus de Hartgroep.
Begin 2018 worden de Hartgroepruimtes aan de Westsingel officieel geopend door wethouder Anne
Thielen. Ook gaan dan verschillende
projecten in het land van start.

Eerste tender

Gemeente verleent evenementen subsidie
Gemeente Venray heeft 90 procent van haar subsidiebudget voor evenementen verdeeld over 28 evenementen. Dat maakte het College van B&W van gemeente Venray onlangs bekend.
In totaal heeft de gemeente 34.830 euro gereserveerd voor activiteiten in 2018.
De gemeente heeft 31.347 euro
toegekend aan diverse organisaties
voor het organiseren van evenementen. Vorig jaar kregen ook 28 organisaties een bijdrage van de gemeente.
De gemeente wil hiermee stimuleren
dat er in Venray evenementen worden georganiseerd en dat de kwaliteit
van deze evenementen toeneemt.
“Niet alle evenementen komen
in aanmerking voor subsidie en ze
krijgen ook niet allemaal hetzelfde

bedrag”, geeft gemeente Venray
aan. Er wordt bijvoorbeeld gekeken
naar bezoekersaantallen, deelnemers en vrijwilligers. Ook de laagdrempeligheid van het evenement,
de financiering en hoe lang het
duurt, spelen een rol in de hoogte
van de subsidie. Hoe hoger de score
op dergelijke punten, hoe hoger de
subsidie. De hoogste bijdrages gaan
naar ATV Venray voor het organiseren van de Vlakwatercross, Stichting

Avondvierdaagse Venray, Stichting
Wielerpromotie Venray voor de organisatie van de BinckBank Tour en de
Ploegentijdrit 2018 en Judo Vereniging
Venray voor haar 44e International
Judo Tournament. Deze organisaties
kregen elk ruim 1.800 euro van de
gemeente toegewezen. Ook stichting De Theatermakers (voor ‘Weg uit
de Peel’), Stichting Fietsvierdaagse
Venray, rijvereniging Ons Genot (voor
Jumping Indoor Leunen) en SV Venray

(voor de organisatie van de Ladies
Cup en de Youthcup 2018) kregen tussen 1.640 en 1.720 euro. Slechts een
paar organisaties kreeg het volledige
bedrag dat ze had gevraagd.

Eén subsidie niet
gehonoreerd
Stichting Laudio had ook een
aanvraag gedaan uit de pot, maar
kreeg als enige organisatie geen

subsidie toegewezen. Zij vroeg
subsidie aan voor het produceren
van een app voor een theatrale
audiotour op de Duitse militaire
begraafplaats in Ysselsteyn.
De gemeente zag het ontwikkelen
en in stand houden van een app
niet als evenement.
Voor de overige 10 procent
van het evenementenbudget
kunnen organisaties nog tot mei
aanvragen doen.
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Nieuwjaarstoespraak
burgemeester Gilissen
“Tijd en taal vormen een bijzonder tweetal. Zij lopen elkaar steeds pijnlijker voor de voeten. We hebben te
weinig tijd voor te veel informatie. Bepaalde onderzoeken wijzen uit dat de mensen van nu veel sneller spreken
dan vijftig jaar geleden. En om tijd te winnen, nemen we onze toevlucht tot afkortingen en icoontjes. Zelfs het
lachen dreigt te worden ‘geïconiseerd’.”

“Als we de televisie aanzetten, zien
we vaak een reportage, met onder in
het beeld een tweetal langs glijdende
tekststroken. De een met actualiteiten,
die ander met beursberichten. En tegelijkertijd moeten we ons druk maken
over de vraag of het nieuws geen nepnieuws is, of misschien zelfs nepnepnieuws. Dat is dan weer nieuw nieuws.
Of nieuw nepnieuws?
Een jaar blijft maar 365 dagen
hebben, een uur zestig minuten.
Ook in Venray. Het is daarom handig

om soms even terug te schakelen naar
onze ‘biologische taalsnelheid’: rustig
zenden en ontvangen. Een oeroude
vorm is poëzie. Daar geldt niet de wet
van de snelheid, maar van de schone
rust. En van het échte besef van wat
er om je heen gebeurt. Stel, dat we in
2018 de tijd eens wat minder gebruiken als een doosje waar zoveel mogelijk informatie ingepropt moet worden.
Zouden we dan niet een poëtisch en
rustig besef krijgen van de enorme
weelde waarin we leven, van de

armoede die er helaas óók nog steeds
is, van de natuur die we moeten koesteren, van het levensgeluk dat wordt
verkwanseld door energieslurpende
conflicten in de straat en daarbuiten?
‘Een zalig Nieuwjaar’, vinden velen
tegenwoordig al veel te poëtisch.
Het kan nóg poëtischer:
‘k Wil u niet vermoeien,
Maar mogen wij in 2018
Iedere dag de lach zien;
Wat zal Venray bloeien!”
Uw burgemeester, Hans Gilissen

Verdubbeling dementie
patiënten verwacht
Het aantal mensen met dementie gaat de komende jaren flink groeien, landelijk, maar ook in Venray.
Dat blijkt uit een berekening die het onderzoeksbureau voor toegepast wetenschappelijk onderzoek TNO in
opdracht van Alzheimer Nederland heeft gemaakt.
Het TNO maakte een berekening
van het aantal mensen met dementie
in 2015 en deed daarbij een voorspelling van het aantal mensen met
dementie, met en zonder diagnose,
in de toekomst. In Venray waren er in
2015 volgens het onderzoek 640 mensen met dementie. Het TNO verwacht

dat dit aantal over vijftien jaar, in 2030
al 1.200 is. In 2040 loopt dit aantal
naar verwachting op tot 1.600 mensen. Deze voorspelling deed het TNO op
basis van de toekomstige bevolkingsopbouw. De groei van het aantal mensen
met dementie heeft volgens het onderzoeksbureau te maken met de ver-

grijzing. Venray is geen uitzondering
op de regel. Ook in de omliggende
gemeentes neemt het aantal mensen
met dementie naar verwachting toe
de komende jaren. Landelijk wordt er
de komende 25 jaar een ruime verdubbeling verwacht, van 270.000 in
2015 naar 550.000 mensen in 2040.

Eerste stap naar vernieuwd
dorpsplein Oirlo
Binnenkort start men met de verfraaiing van het dorpsplein in Oirlo. Dat heeft de dorpsraad van Oirlo
onlangs bekendgemaakt. Nadat de kerstversiering wordt opgeruimd, komt er een grote eik op het dorpsplein
te staan.
Als de kerstversiering wordt opgeruimd, gaat ook een grote plantenbak op de hoek van het dorpsplein
weg. Daarna wordt begonnen met de
voorbereidingen voor het planten van
een grote wintereik. Daarvoor moet

een gat worden gemaakt en een bekisting in de grond worden geplaatst,
geeft de dorpsraad aan. Deze bekisting
wordt gevuld. Nadat de boom geplant
is, wordt de bestrating teruggeplaatst.
De boom wordt geplant door Gaby

Kleuver van Ayla Boomverzorging uit
Oirlo. De dorpsraad verwacht dat de
rest van het dorpsplein in het voorjaar
opgeknapt kan worden. Over hoe dat
eruit komt te zien, is de commissie
nog in beraad.
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familie
Geboren

Mason
27 december 2017
Zoon van
Yannick Beterams
en Loes Hellegers
Goudsmidstraat 7
5801 RE Venray

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
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Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

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

Schouwburg Venray
verwacht tekort
Vanwege minder inkomsten uit kaartverkoop en de horeca verwacht Schouwburg Venray voor het
theaterseizoen 2017-2018 een tekort in de begroting. Vanaf 2019 verwacht de schouwburg weer in de positieve
cijfers te komen.

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

Omdat de inkomsten uit de kaartverkoop teruglopen, betekent dat ook
dat de horeca van Schouwburg Venray
dit theaterseizoen minder oplevert
dan verwacht. Daarnaast worden
er minder inkomsten uit verhuur
verwacht dan was begroot bij de
verbouwing, onder andere omdat
verenigingen en organisaties al contracten met andere accommodaties
hebben afgesloten, die niet op korte
termijn beëindigt kunnen worden.
Onder andere daardoor is de huurprijs lager gemaakt, aldus de organisatie. Zij verwacht volgend jaar
wel meer verhuringen. Ook ver-

Improvisatieruimte

Zes personen
‘tussen wal en schip’
geholpen
Gemeente Venray heeft in 2017 zes personen kunnen helpen die op
het gebied van zorg tussen wal en schip vielen. De gemeenteraad riep
het College van B&W hiertoe op in de zomer van 2016.
De gemeenteraad nam in juli
2016 de motie ‘tussen wal en schip’
unaniem aan. De raad verzocht het
college hierbij om te onderzoeken
of er een apart budget kon komen
voor mensen die op het gebied van
zorg tussen wal en schip dreigen te
vallen en een hulpvraag hebben die
niet past binnen het huidig zorgaanbod. “Venray heeft een bovengemiddeld aantal inwoners die tijdelijk
uit balans zijn als gevolg van een
psychiatrische aandoening, middelengebruik, dementie of een licht
verstandelijke beperking”, stelde de
gemeenteraad destijds. “De decentralisatie heeft de zorg weliswaar
dichter bij de mensen gebracht,
maar het huidig zorgaanbod zit vaak
nog te veel vast in oude systemen
en biedt weinig ruimte om te improviseren. Dit heeft als consequentie
dat mensen soms niet in een hokje
passen en daarom niet goed geholpen kunnen worden.”

Het college stelde een budget van 75.000 euro beschikbaar
voor het jaar van 2017 voor deze
zogenaamde ‘tussen wal en schippersonen’. In totaal heeft zij voor
zes personen gebruikgemaakt van
het budget. De gemeente gaf hier
iets meer dan 15.000 euro voor uit.
“De ervaring leert dat het veelal om
kleine bedragen gaat. Met inzet van
dit bedrag wordt wel een belangrijke stap gezet en ongewenste ontwikkelingen voorkomen”, aldus de
gemeente. Daarnaast bleek dat het
bij de zes gevallen niet ging om één
specifieke problematiek.
Het college is tevreden over het
vrijmaken van budget voor deze
gevallen. “Het geeft ons de vrijheid
om snel en adequaat te handelen”,
stelt zij. Zij wil daarom het budget
in stand houden voor de toekomst.
Het budget van 75.000 euro bleek echter te ruim. Daarom gaat zij het budget
voor de komende jaren halveren.

wacht de schouwburg dat het aantal
bezoekers weer op gaat lopen in de
komende jaren, omdat het gebouw
steeds meer als ontmoetingsplaats en
gemeenschapshuis wordt gebruikt.
In totaal is er een tekort van ongeveer 145.000 euro ontstaan. Ook het
theaterseizoen 2018/2019 verwacht
de schouwburg met een tekort af te
sluiten. In dat jaar gaat het om ongeveer 65.000 euro.
“Op termijn is de verwachting
dat we een positief resultaat realiseren”, schrijft Schouwburg Venray in
haar meerjarenbegroting. Het theaterseizoen 2019-2020 is naar ver-

wachting het eerste seizoen dat een
positief resultaat met zich meebrengt.
“Op langere termijn is er sprake van
een voldoende exploitatie”, aldus
Schouwburg Venray. “De liquiditeitsontwikkeling is al in het jaar
2017-2018 positief. Dat betekent dat
er geen extra geld nodig is van de
gemeente of van andere geldverstrekkers.”
Gemeente Venray heeft besloten
Schouwburg Venray een subsidie
van maximaal 812.964 euro te
verstrekken voor culturele activiteiten
voor de periode van juli 2017 tot en
met juni 2018.

Vervolg voorpagina

‘We gaan de gezelligheid
en verhalen missen’
Een eigen café was nooit de
droom van Hilde Willems en haar partner Björn Leijssen. “Maar het kwam op
ons pad”, vertelt Hilde. “Soms moet
je gewoon een kans pakken en dat
hebben we gedaan.” In 2007 werkte
ze er al een tijdje en nam ze het café
gedeeltelijk over van de toenmalige eigenaar. Niet veel later kocht ze
ook de andere helft van het bedrijf
en stapte ook Björn in de zaak.
Samen beleefden ze een mooie tijd
als kasteleins van het Allemanscafé,
maar na jaren zwoegen en genieten vonden de twee het tijd voor
een nieuwe stap. Björn: “We hadden
behoefte aan meer rust. We hebben
allebei nog een andere baan, Hilde in
de kinderopvang en ik heb een eigen
bedrijf. Het is mooi geweest. Zeven
dagen per week werken, willen we
niet meer. We hebben behoefte aan
meer rust.” Hilde vult aan: “Er gaat
toch heel veel tijd zitten in het runnen van een café. We deden veel zelf,
dat past in onze visie over hoe een
dorpscafé er uit moet zien. Een vast
gezicht is belangrijk.”
Het sociale aspect van een dorpscafé is heel groot, stellen de twee.
Björn: “Dat is niet te vergelijken met

cafés in Venray zelf of in grote steden.
In een dorp als Oostrum is heel veel
binding. Dat is ook het mooie van het
vak: mensen komen hier binnen met
verhalen. We zijn niet de lokale Privé
of Story, maar als kastelein weet je
ontzettend veel van je klanten. Op die
manier kun je mensen ook helpen.
Als ze een huis zoeken, weet ik vaak
wel wie er een te koop heeft staan.
En zoeken ze een goede timmerman,
dan kan ik ze ook helpen.” Hilde:
“Dat zorgen voor mensen is belangrijk
voor ons. Bij een café runnen, hoort
ook een stukje opvoeding en grenzen
aangeven. Ik weet dat ik bij de dertigplussers misschien niets meer kan
bereiken, maar de jonge gasten van
18 probeerde ik in de gaten te houden en af en toe een wijze les mee te
geven, bijvoorbeeld over gokken, alcohol en drugs.”
Het gezellige en persoonlijke
gaan Hilde en Björn het meest missen, verwachten ze. “Al ben je maar
met tien man, dan kon je hier toch een
topdag hebben waarbij ’s avonds de
tranen over je wangen rolden van het
lachen”, vertelt Björn. “Gezelligheid
kent geen aantal, zeggen we altijd.
We hier hebben ontzettend veel

meegemaakt.” Dat mensen zich thuis
voelden in het Allemanscafé, was
voor Hilde het allermooiste. “Zelfs als
ze maar één keer hier geweest zijn.”
Björn vult aan: “Ons café was ook nog
een ‘echt’ café als het gaat om gastvrijheid. Mensen kunnen altijd thuis op
de bank een biertje of wijntje drinken, dus een café moet wel echt iets
toevoegen. En dat is die gastvrijheid.
Dat je weet wanneer je gasten jarig zijn
en je een ‘lang zal ze leven’ in kan zetten als ze binnenkomen in plaats van
dat iemand het je in moet fluisteren.”
Oudjaarsavond was het laatste feest voor Björn en Hilde in het
Allemanscafé. Op nieuwjaarsdag
namen de nieuwe eigenaren Kim
Erps en Eugène Jakobs het stokje
over. Hilde: “De overname is heel
goed verlopen en we wensen hen
heel veel succes.” Björn: “En wij gaan
nu doen wat normale mensen doen:
gewoon één baan hebben. En ons
nieuwe huis in Oirlo verbouwen.”
Hilde: “We gaan ons richten op ons
gezin en rust en regelmaat. Nog een
keer een zaak overnemen, zit voorlopig niet in onze plannen, maar wat
niet is kan nog komen. We houden
altijd alle opties open.”
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Bevolkingsaantal Venray
sterkst gedaald in regio
In 91 van de 388 gemeenten in Nederland is het aantal inwoners in 2017 gedaald. Ook in Venray daalde het aantal inwoners het afgelopen jaar, in tegenstelling tot de aantallen in haar buurgemeenten. Dat blijkt uit cijfers die
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op maandag 2 januari bekendmaakte.
Het merendeel van de gemeenten
waar het afgelopen jaar minder mensen woonden dan het jaar daarvoor,
ligt aan de randen van Nederland.
In vrijwel al deze gemeenten overleden meer mensen dan er baby’s
werden geboren. Het CBS baseert zich
op voorlopige cijfers over de eerste elf maanden van 2017. Terwijl
de bevolking in 2017 landelijk met
ongeveer 100.000 inwoners vrijwel
net zo veel groeide als in 2016, waren
er meer gemeenten met bevolkingskrimp dan toen. De bevolkingsdaling in 2017 vond vooral plaats in
grote delen van de drie noordelijke
provincies, Limburg, Zeeland en de

Achterhoek. Het gaat veelal om kleinere gemeenten.
Ook in Limburg hadden veel
gemeenten te maken met bevolkingskrimp, maar die was in de meeste
gevallen minder sterk dan elders.
Ook daar valt op dat de bevolking wel
groeide in Maastricht en omliggende
gemeenten. In Venray daalde de bevolking het sterkst van alle omliggende
gemeenten (-4,54 per 1.000 inwoners).
Alleen buurgemeente Sint Anthonis
(-1,64 per 1.000 inwoners) zal ook een
daling. In Boxmeer (+6,69), Horst aan
de Maas (+2,85) en Deurne (+6,62)
steeg het aantal inwoners van de
gemeente het afgelopen jaar.

Minder dan -5
-5 tot -3
-3 tot 0
0 tot 3
3 tot 5
5 tot 10
10 tot meer

De bevolkingskrimp aan de randen van Nederland komt vooral voort
uit de vergrijzing, waardoor er meer
mensen overlijden dan er baby’s worden geboren. Dat effect lijkt in Venray
echter minder groot dan in omliggende gemeenten. In 2017 werden in
Venray 1,19 baby’s geboren per 1.000
inwoners. Alleen buurgemeente Horst
aan de Maas (+0,38) had ook een positief geboortecijfer. In de rest van de
omliggende gemeenten stierven meer
mensen dan dat er geboren werden.
Bijzonder is wel dat deze gemeenten
minder totale bevolkingskrimp ervaren dan in Venray.

Vergrijzing
De regionale verschillen in de
mate van vergrijzing zijn voornamelijk het gevolg van selectieve verhuisbewegingen van jongvolwassenen,
stelt het CBS. Veel gemeenten aan de
randen van Nederland verliezen ieder
jaar jongeren die naar steden of de
Randstad verhuizen voor een opleiding of werk. Of dat ook de verklaring
is voor het dalen van de bevolking in
Venray, is nog niet bekend.
Bevolkingsprognoses van Primos
voorspelden eerder dat de bevolking
van Venray pas in 2040 drastisch gaat
dalen. Gemeente Venray telde op
1 januari 2017 43.565 inwoners.
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Uitreiking Venrayse
Ondernemersprijzen
De Venrayse Ondernemersprijzen met het thema IJzersterk worden
op donderdagavond 4 januari uitgereikt. De genomineerden strijden
om de Loek Nelissenprijs en de Rabobank Publieksprijs in Schouwburg
Venray.
De gezamenlijke Venrayse
Ondernemersverenigingen, verenigd in het Venrayse Ondernemers
Platform (VOP) reikt sinds 2002
jaarlijks de Loek Nelissen Prijs uit
voor de ondernemer van het jaar
en de Rabobank Publieksprijs voor
de ondernemer met de beste persoonlijke presentatie. De prijzen
zijn bedoeld ter stimulering van het
ondernemerschap in de gemeente
Venray en omgeving. De voorzitters
van de zeven Venrayse ondernemersverenigingen presenteerden in
september al hun kandidaten voor de
prijs. De zeven genomineerden geven
deze avond allemaal een korte presentatie over hun bedrijf. Het thema
van dit jaar is IJzersterk.
VOP: “In de zoektocht naar de
juiste kandidaat kan het gaan om een
ondernemer die zelf een ijzersterke
indruk op het gebied van ondernemerschap achterlaat, maar er kan ook
gekeken worden naar de kenmerken
van de onderneming zelf. Een kandidaat die bijvoorbeeld een ijzersterk
marketingconcept heeft ontwikkeld,
of naar een onderneming met een
uitermate gezonde, ijzersterke financiële positie.”
De zeven genomineerden

zijn MMI, Boom Transport BV,
Broodjeszaak Bufkes, Boomkwekerij
Michels-Classens, Knooppunt Centrum
voor Gezondheid, autobedrijf GHV en
Peter Claessens Timmer- en interieurwerken. Machine Metaal Industrie BV
is een toeleverancier gespecialiseerd
in het verspanen van verschillende
materialen als staalsoorten, aluminium en kunststof. Boom Transport BV
is een transportbedrijf dat producten
met een groot afbreukrisico vervoert
naar Groot-Brittannië en Ierland. Het
broodjesbedrijf Bufkes, wat ‘lekker
hapje’ of ‘tussendoortje’ betekent,
verkoopt broodjes in het centrum van
Venray. In Heide ligt Boomkwekerij
Michels-Classens, die al meer dan
30 jaar producent en leverancier
is van ruim driehonderd verschillende soorten bomen en struiken.
Knooppunt Centrum voor Gezondheid
heeft een breed scala aan specialisten en disciplines bij elkaar onder
één dak. Het Oostrumse Autobedrijf
GHV verzorgt voor elk automerk APKkeuringen en onderhoud en reparaties. Familiebedrijf Peter Claessens
Timmer en Interieurwerken (PCTI) uit
Ysselsteyn ontzorgt particuliere en
zakelijke klanten bij bouw- en verbouwingsprojecten.

Elf panden dicht om drugsdelicten
Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray heeft in 2017 elf keer een pand laten sluiten omdat er
drugsdelicten plaatsvonden, zoals het illegaal kweken van hennep. De burgemeester is bevoegd om woningen
en andere panden tijdelijk te sluiten in het kader van de Wet Damocles.

Periode 1 januari - 1 december 2017

Bevolkingsontwikkeling 2017 per 1.000 inwoners (Bron: CBS)
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In het eerste half jaar van vorig
jaar sloot de burgemeester vijf
woningen. Deze worden voor een
periode van drie maanden tot een
jaar gesloten, afhankelijk van het
vergrijp. Tussen juli en oktober sloot
de burgemeester vier woningen,
aan de Monseigneur Verrietstraat,

de Haammakersstraat in Veltum, de
Pavanestraat in Brukske en het
Immenhof in Ysselsteyn. Van oktober tot en met december werden
nog twee panden gesloten
De gemeente maakte in 2012
bekend gebruik te gaan maken van
de Wet Damocles. Als in een

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar venray@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

woning softdrugs of een hennepplantage wordt aangetroffen, dan
kan de burgemeester volgens die
wet het pand drie maanden sluiten.
Als er harddrugs wordt gevonden of
er bewijs is van handel in harddrugs
kan dat oplopen tot sluiting voor
een jaar.

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak
van de gemeente eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Van een hondendrol op straat wordt niemand blij. Net zoals mensen moeten ook honden dagelijks poepen. Het verschil is echter dat honden geen
toilet kunnen gebruiken en hun behoefte ergens buiten of op straat moeten doen.
Hondenbezitters behoren te weten dat zij bij het uitlaten van hun hond
binnen de bebouwde kom verplicht zijn om die hondendrollen op te ruimen.
Hiertoe moeten ze een plastic zakje gebruiken dat ze mee naar huis nemen
of in een afvalbak kunnen deponeren. Er zijn echter te weinig afvalbakken.
Mogelijk is dat onder meer de reden waarom hondenbezitters het niet zo nauw
nemen met het opruimen van de poep van hun hond. Er is ook nauwelijks
(sociale) controle op niet-opruimende hondenuitlaters. Als gevolg daarvan is er
soms sprake van ergernis bij omwonenden. Het laten liggen van hondenpoep is
bovendien gevaarlijk voor de volksgezondheid, met name voor buitenspelende
kinderen.
Gemeente Venray is van plan om de hondenbezitters te gaan wijzen

op hun eigen verantwoordelijkheid zodat ze zich meer bewust worden van
het verplichte opruimen van de hondendrollen. Daartoe wil de gemeente
10.000 euro uitgeven aan een campagne.
De onafhankelijke stichting Burgers van Venray wil daarnaast graag de
mening van de inwoners van Venray en de kerkdorpen peilen over de mogelijke
overlast die men ondervindt in de wijk of op straat. Om die reden wordt
iedereen uitgenodigd om gedurende de maand januari aan te geven op
www.burgersvanvenray.nl of zij het eens of oneens zijn met de stelling:
De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.
Op de website kunt u ook uw eigen mening over dit probleem aangeven.
De resultaten van deze peiling worden na afloop gepubliceerd.

Bespreking stelling december

Door het Sint Annapark
gaat een frisse wind
waaien

fulltime
redacteur

In december hebben de inwoners van Venray hun mening kunnen
geven op de website Burgers van Venray over de toekomst van het
Sint Annaterrein. De stelling was ‘Het Sint Annapark wordt de nieuwe
parel van Venray.’

m/v

HALLO Horst aan de Maas is het gratis nieuwsblad dat wekelijks wordt
verspreid in de gehele gemeente Horst aan de Maas en wordt uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn wij per
direct op zoek naar een fulltime redacteur m/v.
Wie ben je?
Je uitdaging
n Je hebt HBO werk- en denkniveau;
Je verzorgt de redactionele inhoud
n je hebt bij voorkeur een opleiding
van het nieuwsblad;
n je bijt je vast in een onderwerp en
journalistiek gevolgd en je hebt
meerdere jaren ervaring als redacteur;
weet het duidelijk en helder op te
n je bent altijd op zoek naar nieuws;
schrijven;
n je fungeert als gezicht van HALLO
n je hebt een sterke binding met de
Horst aan de Maas naar de lezer toe;
gemeente Horst aan de Maas;
n je bezoekt evenementen, personen
n je werkt goed samen, bent stressen activiteiten in de regio, waarbij je
bestendig en communicatief vaardig;
makkelijk contact legt met anderen; n je taalvaardigheid is uitstekend en je
n je hebt gevoel voor nieuws en
werkt nauwkeurig, je kunt teksten
zowel grammaticaal, conceptueel als
je weet wat er speelt binnen de
redactioneel beoordelen;
gemeente Horst aan de Maas;
n je stuurt een team van freelancen je bent flexibel
n je bent je ervan bewust dat dit
redacteuren en fotografen aan;
n je werkt nauw samen met de
geen 9-tot-5 functie is en je bent
bereid om ook in de avonduren
uitgever, commercieel medewerker
en in het weekend werk te
en vormgevers van HALLO Horst aan
verrichten.
de Maas.
n

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving;
n in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd;
n een team van gemotiveerde medewerkers, dat iedere week van het jaar
een professioneel nieuwsblad maakt;
n een passende salariëring met bijpassende secundaire arbeidsvoorwaarden.
n

Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je net zo enthousiast
over ons nieuwsblad als wij dat zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een
motivatiebrief zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempen-media.nl
o.v.v. redacteur Horst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Igrid van Kempen via 077 208 32 01.

www.kempen-media.nl/vacature

Op die website stonden begeleidende artikelen van de vorige
en nieuwe eigenaar, van de stichting Stadspark en de gemeente om
iedereen te informeren over de toekomstige invulling van het park.
Het blijkt dat 87 procent van de reacties het eens is met de stelling,
terwijl dus 13 procent vindt dat het nog niet zo zeker is dat het park
een parel van Venray gaat worden.
Van de 180 bezoekers van de website, hebben 82 personen
daarvan ook hun mening vermeld. Al die reacties zijn nog na te lezen
door ‘Vorige stellingen’ aan te klikken op de website. Niet alle daarop
vermelde meningen hebben dezelfde strekking, maar de meeste
‘eens’-stemmers geven aan dat het een prachtige locatie is die nu
behouden blijft voor Venray. Ook het behoud van het dierenparkje en
de wandelmogelijkheden worden vaak genoemd.
Jeroen vindt dat er eindelijk schot in de zaak Sint Anna-park
komt. “Succes, en maak er iets prachtigs van op deze toplocatie.”
Ruud schrijft: “Behoud van historisch terrein. Uitstraling in combinatie
met de nieuwe functie kent alleen maar winnaars.” Marian Goumans
kijkt uit naar de start van de werkzaamheden. “Geweldig. Dat ze maar
snel mogen beginnen, want nu doet het zo’n pijn.” Danny Danckaert
breekt een lans voor de projectontwikkelaar, de Renschdael Groep uit
Horst. “Venray mag zich gelukkig prijzen met de bezielde bevlogenheid
van de opdrachtgever, die alles in het werk stelt om met respect voor
de waardevolle gebouwen en beplanting iets moois te maken van deze
unieke locatie, die zo veel betekent voor Venray.”
Ine vindt dat het park zeker potentie heeft om de parel van
Venray te worden. Maar het geheel staat of valt met de invulling met
woningen, de gebouwen die blijven staan, het parkachtig geheel,
de bossen. Het kan ook helemaal verknald worden. En hoe zit het met
de toegankelijkheid? Kun je straks nog steeds met kleinkinderen, de
hond en kunstenaars gebruik maken van het terrein?”
Hoewel Loes het oneens is met de stelling, schrijft ze:
“Het Sint Annaterrein zoals het nu is, is een rustgevende plek voor
wandelaars. Het is prima dat er verandering komt maar er moet wel
opgelet worden dat de unieke waarde van deze plek bewaard blijft en
dat het niet een nieuwbouwwijk wordt waarbij de geschiedenis van
het terrein weggevaagd wordt. Ook de dieren die leuk zijn voor jong en
oud moeten blijven.”
Uit alle reacties blijkt dat de Venrayse bevolking vindt dat er nu
eindelijk iets positiefs met het Sint Annapark gaat gebeuren om de
steeds verdergaande verpaupering te stoppen. De totale revitalisering
zal waarschijnlijk pas na een langdurig proces van sloop, aanpassingen
en nieuw te bouwen woningen voor iedereen zichtbaar worden.

Lees méér
boek
Begrijp me niet verkeerd,
ik ben een rasoptimist, maar
wat mij in de kerstweek
overkwam…
Na vijf jaar televisieloos
door het leven te zijn gegaan,
heb ik me over laten halen om
op kerstavond romantisch naar
All you need is love te kijken.
Het voelde alsof ik mijn ziel aan
de duivel had verkocht; waar
een vrouw al niet toe in staat is.
Nou, de tranen liepen me
inderdaad over de wangen; van
ergernis. Een hoop gegil en
gedoe, ik was er gelijk al klaar
mee. En dan die loterijreclames
er tussendoor met die
vervelende Gaston en z’n
overbewegelijke beentjes, daar
komt Nederland ook maar niet
vanaf.
Geluk zit ‘m niet in de
stroopwafels of Amerikaans ijs,
’t is zelfs bederfelijk voor je
tandjes en slecht voor het
cholesterol, of je dáár nu zo
gelukkig van wordt. Nee, geluk
zit mijns inziens in jezelf en in
het lezen van een goed boek.
Daarbij, de kans (nu ik het daar
toch over heb) dat je in het Sint
Annapark een goed boek vindt
is 100 procent en is te
verzilveren dinsdag- en
donderdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur. Mijn wens voor dit
jaar: minder risico nemen en
méér gaan lezen. Oh ja, wat me
verder nog opviel, volgens het
KNMI was Nederland geheel
sneeuwvrij tijdens de kerst.
Good old global warming?
Nou, niet op Vlieland, daar viel
het met bakken uit de hemel.
Donald, eat your heart out!
Gelukkig Nieuwjaar allen!
Maarten

politiek 09

04
01

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Uit onderzoek blijkt…
Deze kop prijkt vaak in kranten. Dan vraagt men zich af: welk onderzoek, wie was de initiatiefnemer, wat waren de vragen, wie is er
bevraagd en wanneer?
Mantelzorgers tevreden met hun
waardering, Venray: geen bladkorven, grote steun Talentencampus,
inwoners voelen zich veilig,
de bibliotheek in het centrum beter
op zijn plek, Aldi op De Brier niet
gewenst, verruiming openingstijden
gemeentehuis gewenst, niet drukker
in Venray na invoering gratis parke-

ren, weekmarkt beter op vrijdag of
zaterdag, Venray is tevreden over de
manier waarop de WMO wordt aangepakt, in Venray geen bezwaren over
jeugdzorg, en ga zo maar door.
Ons bereiken vaak tegenstrijdige
berichten. Hoe vaak vult u evaluatieformulieren of klachtenformulieren
(geheel naar waarheid) in? Gaat het

volgende dan op: wie zwijgt, stemt
in? Wij houden geen ‘onderzoeken’,
we gaan gewoon in gesprek. Want de
inwoners van Venray, willekeurig
aangesproken of aangemeld, uitten gewoon spontaan hun mening,
als je er maar bent. Men zou meer in
gesprek moeten met de mensen die
het aangaat. Ook de argumenten en
achtergronden beluisteren, niet alleen
ja of nee. VENRAY Lokaal denkt dat
je daar niks voor hoeft op te tuigen.
Gewoon in gesprek gaan, openstaan,

transparant zijn en de tijd nemen.
Pas dan kunnen wij als lokale
politieke partij onze inwoners
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ook in 2018 zijn we er weer voor
u, want samen maken wij Venray (nog)
beter en mooier. Een fijn en vooral
ook gezond 2018 gewenst namens
uw vertegenwoordigers van PP2 en
inVENtief en dus VENRAY Lokaal.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal

Daan Janssen – Lijsttrekker D66 Venray

‘Ik ben een rasechte Venraynaar’
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart gaat HALLO Venray in gesprek
met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Wie zijn zij en wat willen ze bereiken met hun partij? In deze
aflevering lijsttrekker Daan Janssen van D66 Venray.

Ik blijf toch een D66’er.” Een autoritaire leider is hij naar eigen zeggen
niet. “Ik ga de andere fractieleden
geen dingen opleggen, zo werken we
niet. We zijn allemaal gelijk binnen
de partij.” Kritisch naar zichzelf kijken, hoort volgens Janssen ook bij de
rol van fractievoorzitter. “Soms lijk ik
misschien naïef, maar dat ben ik niet.
Ik probeer vanuit mezelf te handelen,
open en eerlijk. Door het politieke spel
van afgelopen periode ben ik er wel
achter gekomen dat je soms het spel
wat meer moet meespelen, anders
wordt er met je gespeeld. Je kunt wel
zeggen dat ik door schade en schande
wijs ben geworden”, lacht hij. “In de
dossiers over het betaald parkeren en
de huisvesting van arbeidsmigranten
ging het er heftig aan toe tijdens de
discussies in de raad. Ik sta nog vierkant achter de besluiten die wij toen
hebben genomen, maar er zijn dingen
die ik anders had kunnen doen. Ik blijf

reflecteren en bedenken hoe ik iets de
volgende keer beter aan kan pakken.”

Leden verdubbeld
D66 zit op dit moment met drie
zetels in de raad. “Als dat er volgende
periode ook weer drie zijn, dan is dat
mooi. Met nog een zetel erbij zouden we al helemaal tevreden zijn.
De afgelopen tijd is ons ledenaantal
verdubbeld, dus we hopen dat we die
lijn kunnen doortrekken.” Dat betekent niet dat Janssen met D66 heel
Venray wil beheersen. “We willen de
gemeente samen vooruitbrengen.
Politiek is er niet om te behouden wat
er is. Als iets goed werkt, dan kan dat
natuurlijk. Maar nog beter is het in
onze ogen om te blijven veranderen
en verbeteren. We richten ons deze
verkiezingen op alle mensen die een
progressief geluid willen in Venray.
Dat is er natuurlijk al wel, maar dat
kan nog veel sterker.”

www.ikzoektuingrind.nl
Op zijn 21e werd de nu 27-jarige
Daan Janssen lid van de landelijke
partij D66. De partij was toen nog
niet vertegenwoordigd in de Venrayse
gemeenteraad. “In 2014 ontstonden
er geluiden om ook een lokale fractie
van de partij in Venray op te richten”,
vertelt hij. Onder andere op initiatief
van Hans Teunissen (nu gedeputeerde
bij provincie Limburg, red.), werd
D66 Venray nieuw leven in geblazen en deed de partij mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Daan: “Iedereen dacht dat Hans lijsttrekker zou worden, maar dat wilde
hij uiteindelijk toch niet. Toen werd
er gezocht naar iemand die paste bij
het jonge, nieuwe en frisse profiel
van D66. Ik had niks te verliezen, dus
ik stelde me verkiesbaar en werd ook
gekozen.” D66 belandde meteen met
drie zetels in de coalitie en mocht een
wethouder leveren. Daan: “Dat werk
als fractievoorzitter vond ik zo leuk,
dat wilde ik nog wel een keer. Ik begin

er nu met hetzelfde enthousiasme
aan als de eerste keer, maar wel met
meer kennis. We zijn nu toch meer
onderdeel geworden van het systeem.
Destijds wist ik nog maar weinig van
het lokale politieke wereldje.”

Met z’n allen vooruit
of helemaal niet
Daan noemt zichzelf een rasechte
Venraynaar. “Ik houd van Venray,
soms bijna op het enge af,” zegt hij
met een lach. “Omdat ik een bijdrage
wilde leveren aan de gemeente ben
ik de politiek ingegaan. D66 past bij
mij: progressief en liberaal, maar ook
sociaal. We vertrouwen op de kracht
van de mensen, maar willen wel een
vangnet bieden als dat nodig is.”
Zijn grootste drijfveer was destijds
het jeugdbeleid. “Ik wilde een positief
jeugdbeleid, in plaats van altijd maar
te focussen op wat er allemaal misgaat. Jongeren moeten de mogelijk-

heid krijgen om mee te praten, maar
aan de andere kant moeten ze ook zelf
het initiatief nemen als ze iets willen veranderen.” Ook het Sint Annadossier gaat Daan aan het hart.
“Mijn hele familie heeft daar gewerkt,
inclusief ikzelf. Het is een uniek park
en de verloedering is mij een doorn
in het oog. Ik ben ontzettend trots dat
daar nu weer wat gaat gebeuren.”
Andere speerpunten voor D66 voor de
komende raadsperiode zijn de centrumontwikkeling (“We willen ondernemerschap stimuleren en zorgen
dat er meer te doen is in het centrum
van Venray én in de dorpen.”), onderwijs (“We hebben afgelopen periode
al heel veel bereikt op dat gebied en
daar willen we mee door.”) en de visie
veehouderij (“Nu het visiedocument er
ligt, willen we vooruit en alle belangen zo goed mogelijk meenemen.”).
Als fractievoorzitter wil Daan
vooral verbindingen leggen. “Ik wil
met z’n allen vooruit, of helemaal niet.

tel. (077) 320 97 00

DE BESTE WENSEN

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
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15 VRAGEN

aan
Pleun Visser

Fijne nor
male dagen!
De periode van het jaar die
nu achter ons ligt is altijd de
ideale gelegenheid geweest
voor vriendschap, samenzijn
en optimisme. De kerstsfeer
verbant de vervelende dagelijkse sleur uit onze woonkamers en keukens en
vervangt ze door stress over
cadeautjes, veel te lange
gesprekken met saaie familieleden en in sommige gevallen
heel veel alcohol.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pleun Visser
13 jaar
Geijsteren
Dendron College

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind vond ik het al erg leuk om
te knutselen. Zo kleurde, verfde en
kleide ik graag. Ook danste ik vroeger
al graag.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen ik 6 jaar oud was, ben ik samen
met mijn nicht deel van zeven bruidsmeisje geweest bij de bruiloft van
mijn oom Roy. Hij trouwde op Curaçao
op het strand. Dit was een erg mooi
en bijzonder moment. Die herinnering
bezorgt me nog steeds kippenvel.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak op school vind ik kvb
(kunstvakken beeldend), omdat ik erg
creatief ben. En het stomste vak op
school vind ik geschiedenis, omdat ik
het niet interessant vind.
Heb je een (verborgen) talent?
Misschien is mijn verborgen talent dat
ik er ook erg van houd om taarten te

bakken. Dit vind ik erg leuk om samen
met een vriendin te doen.
Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete leraar is mijn
Nederlands docent meneer Janssen.
Hij is namelijk erg grappig en hij geeft
weinig huiswerk op.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan dansen.
Volgens mijn gymdocent kan ik niet
stilstaan en maak ik tijdens de gymles
de hele tijd danspasjes. Dit heb ik zelf
vaak niet eens in de gaten.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Ik denk dat mensen zich erover zouden
verbazen als ze wisten dat ik vroeger
heel veel krullen had. Volgens mijn
ouders zag dit er ontzettend schattig uit.
Wie kent jou het beste?
Mijn vriendin en oud buurmeisje Bo
kent mij het beste. Wij kennen elkaar
al ons hele leven lang.
Wat zou je later willen gaan doen?
Het lijkt mij erg leuk om later binnenhuisarchitect te worden, omdat ik erg
creatief ben. Maar het lijkt mij ook

leuk om iets met jongeren te doen.
Wat houdt de kunstklas op het
Dendron College in en waarom heb
je hiervoor gekozen?
De kunstklas houdt in dat je elke week
anderhalf uur bezig bent met kunst.
In de kunstklas zitten leerlingen van
alle afdelingen en leerjaren van de
school. We zijn bijvoorbeeld bezig
geweest met handletteren en schilderen. En momenteel zijn we bezig met
het maken van een optreden voor het
Spektakel, (het open podium van de
school in Horst, red.). Ik heb hiervoor
gekozen omdat ik het heel leuk vind
om creatief bezig te zijn.
Wat doe je met de dans
selectiegroep?
Met de dans selectiegroep krijgen we
extra dansworkshops. Bovendien verzorgen we meer optredens. Zo hebben
we bijvoorbeeld opgetreden in theater De Maaspoort in Venlo tijdens het
Amateurdansfestival.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Wanneer we een belangrijk optreden
hebben met de dansgroep ben ik wel
eens zenuwachtig.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik zou later graag net zo als Luc en
Stéphanie van Thomassen Interieurs
huizen en bedrijven willen inrichten als binnenhuisarchitect met een
eigen bedrijf. Ik heb namelijk een
middag met hen mogen meelopen.
Dit vond ik erg leuk en interessant.
Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefste ga ik met vriendinnen
chillen. Wij hebben thuis achter een
chillruimte waar we graag zitten.
Hier houd ik wel eens een filmavond
of een (slaap)feest.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Een hele grote en moeilijke beslissing was de keuze voor de middelbare school. De meeste vriendinnen
gingen naar het Raayland College,
maar ik vond dat het Dendron
College beter bij mij paste omdat
ze daar een iPad-klas en de kunstklas hebben. Ik vond het dan ook erg
spannend om in een klas terecht te
komen waar ik nog niemand kende.
Uiteindelijk ben ik blij met mijn
beslissing.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Venray tussen de 12 en 18 jaar en lijkt het je leuk om de vijftien vragen te beantwoorden en op de foto te gaan
voor HALLO Venray? Geef jezelf of degene die je wilt tippen dan op. Mail naar redactie@hallo-venray.nl

Hetzelfde geldt voor het
nieuwe jaar, dat altijd zo heerlijk aanstootgevend is voor
Nieuwjaarsresoluties, waarvan
we allemaal weten dat we ze
over twee maanden alweer
vergeten zijn. Het is tenslotte
het idee dat telt, toch? Maar de
laatste tijd ben ik enigszins
anders gaan kijken naar
Kerstmis en Nieuwjaar. Het is
natuurlijk goed dat we een
moment hebben gekozen
waarop we beloven dat we
aardig zullen zijn tegen elkaar
en waarop we onszelf beloven
dat we vanaf nu vaker naar de
sportschool zullen gaan. Maar ik
vraag me dan af waarom we dat
maar op één moment tijdens
het jaar doen. Elke dag geeft je
opnieuw een mogelijkheid om
jezelf te veranderen of om
gezellig samen te komen met
familie. Waarom wachten we
dan tot een dag als Nieuwjaar
of Kerstmis om na te denken
over hoe we een beter mens
kunnen worden? Het is niet
alsof die dagen zo speciaal zijn.
We hebben gewoon bepaald dat
het jaar met Oudjaar eindigt,
maar de aarde blijft gewoon om
de zon draaien. Het enige dat
echt eindigt is een dag.
Kerstmis heeft dan nog te
maken met Jezus en de winterzonnewende, maar dat betekent
nog altijd niet dat dit de enige
dagen kunnen zijn waarop we
goedheid en zelfreflectie tonen.
Dus ik wens jullie allen prettige
Normale Dag en een gelukkige
Week.
Tom
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GEPLUKT Gaby Kleuver
nationale) wedstrijden en niet zonder succes. Ook in Duitsland werd ze
meermaals kampioen. “Je moet dan
op vijf onderdelen scoren. Een onderdeel is bijvoorbeeld in een gesimuleerde werksituatie binnen de tijd een
paar plekken bereiken. Of je moet in
zes minuten een reddingsklim voltooien.” Dat laatste, dat trekt haar
wel. Zo heeft ze met een collega de
bedrijfshulpverlening (BHV) voor haar
vakgebied herschreven en geeft ze
er trainingen in. “Toen we hier net
kwamen wonen, heeft de brandweer
van Venray hier geoefend voor een
ongeval. Moest ik naar mijn buren om
kennis te maken: ‘Hoi, ik ben Gaby en
de weg gaat trouwens dicht voor een
oefening’. Onze verhuisdozen waren
nog niet eens uitgepakt”, lacht ze.

Echt gereisd

Ze hangt regelmatig boven in bomen en haar ideale vakantie is ver van de bewoonde wereld. Ze heeft op veel plekken gewoond, maar heeft twee
jaar geleden haar plekje gevonden in het rustige Oirlo. Deze week wordt Gaby Kleuver (38) geplukt.
waar ook twee konijnen een plekje
hebben. “Ik groeide op als deel van
twee gezinnen: ik heb een broer en
vier zussen, waaronder een paar
halfzussen, maar het voelde altijd
gewoon als één familie. Ieder jaar
komen we nog een paar keer bij
elkaar met z’n allen. Gezellig met alle

Ze werd in Amsterdam geboren
en groeide op in Purmerend, vertelt
Gaby terwijl ze haar bijna 10 weken
oude pup Storm leert dat hij niet
in veters mag bijten. De pup, een
kruising tussen een labrador en
een Rhodesian ridgeback, snuffelt
nieuwsgierig rond in het huis,

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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kleinkinderen erbij. Al dat grut dan
rondrennen”, lacht ze.

Steeds grotere
bomen proberen
Ze woont sinds twee jaar met
haar partner Frank en zoon Louka
in Oirlo. In 2000 verhuisde ze van
Noord-Holland naar het Belgische
Kanne-Riemst, net over de grens bij
Maastricht, om in de boomverzorging
aan de slag te gaan. “Daarna ben ik
naar Duitsland verhuisd. Daar heb ik
mijn moeder geholpen op de boerderij. Zij ving daar zieke, oude paarden
op en verzorgde ze. Zo hadden ze een
goede oude dag.” Maar Gaby, die het
virus van boomverzorging al te pakken
had, miste het werken met bomen.
“Toen een collega in Maria-Hoop hulp
nodig had, ben ik in deze contreien
terechtgekomen.” Eerst in Beringe,
waar ze Frank bijna tien jaar geleden
leerde kennen, toen in Venray en sinds
twee jaar in Oirlo. “Mijn bedrijf ging
groeien. Het was nu of nooit met verhuizen. Hier is het een heel stuk rustiger, dat vind ik fijner. En ik heb meer
mogelijkheden.”
Gaby werkte na een opleiding dierhouderij in een Intratuin
in Heemstede toen ze in aanraking
kwam met boomverzorging. Het tuincentrum was verbonden aan een
hoveniersbedrijf. “Die mannen zeiden steeds ‘Je moet een keer mee
naar buiten’.” Zo gezegd, zo gedaan.
Ze vond het zo leuk dat ze een hoveniersopleiding ging volgen. “Daar kre-

gen we een module motorkettingzaag
en bomen vellen. Ik kwam in een
groep voor leerlingen die nog nooit
een kettingzaag hadden vastgehouden.” Het ging haar echter goed af en
al snel mocht ze grotere bomen proberen. “Ik kwam daarna terecht bij een
boomverzorgingsbedrijf in Amsterdam.
Daar ben ik verder intern opgeleid.”
Zes jaar geleden besloot ze voor zichzelf te beginnen. Haar partner ondersteunt haar werk waar hij kan. “Hij is
mijn steun en toeverlaat, in alles”,
zegt Gaby.
Dat ze van haar hobby haar werk
heeft gemaakt, blijkt wel uit het feit
dat ze meervoudig Nederlands kampioen boomklimmen bij de dames
is. Ze doet mee aan allerlei (inter-

Het bedrijf groeit. “Dat stopt maar
niet. Dus heb ik weinig vrije dagen”,
geeft Gaby toe. Toch probeert ze er
elk jaar wel even tussenuit te gaan.
“We zijn afgelopen jaar naar Zweden
geweest. We hebben de spullen in
de auto geladen en zijn vertrokken.
We stoppen waar we willen en
kijken wel wanneer we verder
gaan. We hebben echt gereisd.”
De afgelopen jaren gingen ze vaker
naar Oostenrijk, om te wandelen in
de natuur. Als het even kan, hoopt
ze in de toekomst nog op vakantie
naar Nepal te gaan. “We kijken nu
meestal waar we heen kunnen met
de auto. Ook naar Nepal zouden we
rijden. We reizen dan vaak off-road en
komen zo op plekken waar je normaal
niet komt. En als we een stuk moeten
wandelen om ergens te komen, dan
doen we dat.” Met daktenten voor
op de auto zijn ze vrij om te gaan en
staan waar ze willen. “Je voelt je dan
wel eens heel nederig, als je beseft
hoe groot en mooi de wereld is.”
Die vrijheid is heel belangrijk voor
Gaby. “Mensen vergeten vaak om
zich heen te kijken. Iedereen heeft
het druk en heeft een tunnelvisie.
Soms roep ik vanuit een boom naar
beneden en kijken mensen echt
verbaasd omhoog. Stop en geniet
eens, is mijn devies. Sta gewoon
eens vijf minuten stil, denk aan niks,
kijk om je heen en geniet ervan.
Dan kun je je echt gelukkig voelen.”
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Jeugdsport

Kennismaken met sport
Bijna veertig Venrayse sportverenigingen bieden gratis een of meerdere cursussen aan. Dat doen zij in het
kader van de 26e jeugdsportkennismakingsdagen (JSK). Met het initiatief worden kinderen in de gelegenheid
gesteld om kennis te maken met verschillende sportverenigingen, met als doel een sportclub te vinden te bij
hen past.
De organisatie wil zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen krijgen.
“Dat is goed voor de individuele ontwikkeling van het kind op motorisch
en sociaal gebied, zowel op individueel vlak als ook in teamverband.”
Ook voor de verenigingen kan het wat
opleveren. “Voor de verenigingen is
het een steuntje in de rug om meer

leden te vergaren.”
Jaarlijks worden alle lokale
sportclubs benaderd of ze mee willen doen aan de dagen. Alle proeftrainingen worden verzameld in
een boekje, dat op de basisscholen in de regio wordt uitgedeeld.
De Jeugdsportkennismakingsdagen
zijn in de jaren 90 opgezet. De dagen

worden georganiseerd in samenwerking met gemeente Venray, die hen
waar nodig ondersteunt en het financieel mogelijk maakt. De buurtsportcoaches van de gemeente Venray
werken ook actief mee.
Kijk voor meer informatie of
inschrijving (tot vrijdag 19 januari) op
www.jsk-venray.nl

Eerste prijs
voor Esmee Kemmelings
Door: ruitersportvereniging De Eendracht
Esmee Kemmelings van ruitersportvereniging De Eendracht uit Castenray heeft op zaterdag 23 december met
de pony Egano deelgenomen aan de selectiewedstrijd dressuur, georganiseerd door Paardensportvereniging
Zeldenrust uit Velden.
Esmee kwam uit in de categorie D
klasse B. Ze reed een mooie proef en
won de eerste prijs met 197,5 punten. Esmee was superblij. Door deze
overwinning kwalificeerde Esmee zich
voor de Limburgse kampioenschappen
dressuur indoor pony’s, die verreden

gaan worden op zaterdag 27 en zondag 28 januari in manege Katsberg in
Susteren. Voor deze kampioenschappen heeft ook Lukas van Lit zich met
zijn pony Asalesto in de categorie DE
klasse M2 weten te kwalificeren. Bij de
paarden heeft Sanne Classens zich

met Highlight weten te kwalificeren
voor de Limburgse kampioenschappen
dressuur indoor paarden in de klasse
L1. Deze kampioenschappen worden
verreden in het weekend van zaterdag
3 en zondag 4 februari in de manege
in Helden.

INFO
DAG
13 januari 2018

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!
Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com

Jubilarissen Venrode
Voices
Twee leden van dameskoor Venrode Voices uit Venray werden
onlangs tijdens de kerstviering van het koor extra in het zonnetje
gezet. Annete Schwiering en Esther Weijers ontvingen gelukswensen, bloemen en een attentie omdat zij al 12,5 jaar lid zijn
van Venrode Voices. Beide dames hebben al een heel aantal
optredens met het koor verzord, met als hoogtepunt van 2017 de
vertolking van de musical Hair. Tijdens de kerstviering werden de
beide dames gehuldigd in het bijzijn van hun partners en werden
de filmopnames van de musical bekeken. Op woensdag 10 januari organiseert het koor een open repetitie voor dames die wellicht lid willen worden.

Tabletcafé
in bibliotheek
BiblioNu Venray organiseert op maandag 8 januari een tabletcafé voor
wie alles wil weten over de nieuwste apps, handige functies op de tablet,
smartphone en e-reader.
De bijeenkomst is van 14.30 tot
17.30 uur. Vrijwilligers van
Seniorweb en leerlingen van het
Raayland College geven uitleg, maar
deelnemers kunnen ook elkaar
helpen. Het tabletcafé is geen
cursus of workshop, maar een
samenzijn van enthousiaste gebrui-

kers, stelt BiblioNu Venray. Zij raadt
deelnemers aan ervoor te zorgen
dat hun apparaat is opgeladen en
dat ze hun gebruikersnaam en
wachtwoord meenemen. Dat kan
van pas komen bij het installeren
van nieuwe apps. Deelname aan het
tabletcafé is gratis.

Walk&Talk
bij BiblioNu Venray
BiblioNu Venray organiseert dinsdag 9 januari een Walk&Talk
bijeenkomst. Het thema is Werken in de zorg en Emile van Mullekom is
gastspreker.
Emile van Mullekom vertelt over
de zorg, de functies, opleidingsmogelijkheden, doelgroepen en ook
over welke competenties men moet
beschikken om in de zorg te werken. “In de zorg zijn momenteel grote
tekorten en veel openstaande vacatures. Voor veel oudere zij-instromers
en werkzoekenden is de zorg vaak een
onbekend terrein. De weg om succesvol te solliciteren en aangenomen
te worden vergt vooraf een gedegen
voorbereiding, oriëntatie, onderzoek

en motivatie”, stelt BiblioNu.
Een Walk&Talk is een koffiepauze
voor werkzoekenden. Deelnemers
kunnen hun sollicitatie-ervaringen
delen met elkaar, contacten leggen en suggesties krijgen en geven
die helpen in de zoektocht naar een
geschikte baan. De inloop is vanaf
09.00 uur en om 09.30 uur start de
bijeenkomst. Deze duurt tot 11.30 uur.
Deelname aan de Walk&Talk is gratis.
Deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden via mpeeters@biblionu.nl
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Wat hoopt u dat 2018 gaat brengen?
Het nieuwe jaar is inmiddels een paar dagen onderweg en goede voornemens zijn gemaakt. Wat hopen de inwoners van de gemeente Venray dat het nieuwe jaar gaat brengen,
voor zichzelf of voor de gemeente? HALLO Venray ging de straat op om het uit te zoeken.

Arjan Haak (43) uit Leunen staat in het centrum van Venray te kijken naar zijn schaatsende dochter Anne (11). Hij hoopt dat Venray in het nieuwe jaar een nog groenere gemeente gaat worden.
“Ik las dat er weer aandacht komt voor de bijen. Er wordt 100 kilometer ingezaaid met bloemzaad.
Dat vind ik een goede zaak”, vertelt hij. Bloemrijke akkerranden kunnen ook zomaar onderwerp
worden van zijn hobby fotografie, die hij in 2018 weer hoopt op te pakken. Ook zijn hobby aquarium houden, waar hij mee gestopt is toen hij verhuisde naar Leunen, krijgt in het nieuwe jaar een
nieuwe kans. Zijn dochter Anne, die even pauze houdt van het schaatsen met vriendinnen, heeft
ook een wens voor het nieuwe jaar: zij hoopt dat de oorlog in Syrië stopt.

Marieke Jenneskens (36) uit Leunen en Elly Reintjes (57) uit Venray zijn samen op stap. De moeder en dochter hebben de hoop dat ze in 2018 goed voor zichzelf kunnen zorgen. Elly: “Ik ben al een
tijdje bezig met mindfulness en met kijken hoe je in het leven staat. Je moet eerst zorgen dat je
zelf goed in je vel zit, voordat je anderen kunt helpen.” Haar dochter geeft aan hoe ze graag beter
voor zichzelf wil zorgen: “Ik heb drie kleine kinderen. Ik heb nu besloten dat ik een half uurtje per
dag voor mezelf inruim. Voor beweging of mindfulness.” Elly: “Ik ga op zoek naar de balans tussen
werk en rust. Dat kan sporten zijn, meditatie of yoga of gewoon even op de bank liggen en tot jezelf
komen.”

Agnes van der Beek (53) uit Venray hoopt dat ze het komend jaar meer kan genieten van de
kleine dingen in het leven. Dat vertelt ze tijdens een uitje naar het centrum van Venray. Ze hoopt
minder aan haar verloren geliefde te denken, zodat ze ook weer beter voor zichzelf kan gaan zorgen. Voor de gemeente hoopt ze dat het in 2018 net zo goed blijft gaan als het afgelopen jaar.
“De gemeente doet goed haar best”, vindt ze.

Patricia Janssen (43) uit Venray is aan het shoppen met haar kids. Zij hoopt dat 2018 haar eigen
bedrijfje voorspoed brengt. “Ik ben bakkerij De Pittige Tante aan het opstarten. In 2016 heb ik meegedaan aan Heel Holland Bakt. Ik had al een taartenbedrijf, maar nu ga ik het toespitsen op mensen met bijvoorbeeld darmproblemen of allergieën.” Daar is Patricia inmiddels goed bekend mee.
Twee van haar kinderen hebben een koemelkallergie en haar man is hartpatiënt. “Ik ben inmiddels
goed thuis in allerlei diëten. Daar wil ik me met mijn bedrijf aan huis dit komende jaar verder in verdiepen. Het is allemaal handwerk, dat vind ik mooi.”

Lynn Wilmsen (11) en Jill Lucassen (11) uit Venray schaatsen ook graag wat rondjes op de
ijsbaan. Zij hebben een aantal wensen voor Venray in het nieuwe jaar. Zo hopen de vriendinnen
dat er in het centrum nieuwe winkels bijkomen. Jill: “Ik zou een Bijenkorf wel leuk vinden,
maar ik denk niet dat die er komt.” Lynn vult aan: “Maar grotere, bekende winkels zouden wel
leuk zijn, zoals C&A of Primark.” Daarnaast hopen de sportieve dames dat er in de gemeente
meer sportwedstrijden georganiseerd gaan worden. Lynn: “En dat Ajax kampioen wordt! Ik mocht
afgelopen week bij de training zijn in sportcomplex De Toekomst en toen kwam Sjaak Swart ook
langs.” Daarnaast hebben ze een laatste wens voor het nieuwe jaar: “Dat iedereen een dak boven
het hoofd heeft.”

Het team van HALLO Venray wenst al haar lezers en adverteerders een gezond en gelukkig
2018! De redactie hoopt dat het komende jaar veel mooie, nieuwswaardige momenten op gaat
leveren. “We hebben afgelopen jaar een mooie start gemaakt en al met veel plezier heel veel verschillende mensen mogen interviewen over hun passie. Wij hopen dat het komende jaar weer veel
nieuwe ontmoetingen voor ons in petto heeft en dat we de inwoners van Venray kunnen blijven
verrassen met mooie, ontroerende, diepgaande, kritische en opvallende artikelen in ons nieuwsblad”, zeggen Kris Wijnands en Els Hekkenberg. “We hopen dan ook dat mensen ons weten te vinden met tips en suggesties.” Deze mogen altijd worden gestuurd naar redactie@hallo-venray.nl of
via 0478 74 55 01.
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Agenda t/m 11 januari 2018
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Winterwandeling

Nieuwjaarsbal

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Henk Willems
Locatie: start voetbalveld tussen Bach- en
Mozartflat Venray

Tijd: 21.00-00.30 uur
Organisatie: Beatz ‘n Style
Locatie: wijkcentrum ’t Schöpke Venray

Bijeenkomst Venrayse
Ondernemersprijzen
Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Venrayse Ondernemers Prijzen
Locatie: Schouwburg Venray
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Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Lowlands Shootout Indoor Stage 4
Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: handboogvereniging Ons Genoegen en
Lowlands Shootout
Locatie: Gezellenbaan 4b, Ysselsteyn

ma
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Tabletcafé
Tijd: 14.30-17.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Asteria Nieuwjaars
Darttoernooi koppeltoernooi

Liedjesmiddag en uitkomen
boerenbruidspaar

Thema-avond
‘Als het thuis niet meer gaat’

Tijd: 18.30-22.00 uur
Locatie: Hotel-restaurant Asteria Venray

Tijd: 13.00-18.00 uur
Organisatie: CV ’t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: seniorencentrum De Kemphaan in Venray

Uitkomen prins

Nieuwjaarsreceptie
met muziek van Rever-B

Wijkraadvergadering

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlhaan
Locatie: wijkgebouw ’t Stekske in Venray
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Theatervoorstelling
Het Achterhuis

Nieuwjaarsreceptie
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Wijkraad Noord-West en stichtingsbestuur wijkgebouw
Locatie: wijkgebouw Den Hoender Venray

Asteria Nieuwjaars Darttoernooi
single toernooi

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Landweert Venray

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Wijkraad de Brabander
Locatie: Brabander Venray

Geeks en Games
Nieuwjaarsborrel

Lezing Recht spreken en recht
doen door rechter Mr. Jacques Denie

Tijd: 14.00-23.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 20.15-22.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray
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Prinsebal

Walk&Talk

Tijd: 18.30-22.00 uur
Locatie: Hotel-restaurant Asteria Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: VV Ut Dartele Veulen
Locatie: Zaal Veulen

Prinsenproklamatie

Jeugdprinsenbal

EFT-lezing ‘Grip op stress’

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: VV De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schanseknuppels
Locatie: Schânseschop, gemeenschapshuis De Wis
Castenray

Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: hart for her Venray

Prinsenbal

Prinsenproclamasie

Dorpsraadvergadering

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Ruuk
Locatie: Roekenburcht Blitterswijck

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: VV De Spurriemök
Locatie: De Mökkestal, gemeenschapshuis De Linde
Oirlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Veulen
Locatie: verenigingsgebouw De Hoefslag Veulen

Prinsenbal en Goalden Hedsbuul

Afterparty liedjesmiddag

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: CV De Hedsbuülen
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tijd: 19.00-02.00 uur
Locatie: Café 1878 Leunen

Prinsenbal

Nieuwjaarsbal

Tijd: 21.33 uur
Organisatie: CV De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

Per 1 januari

Omroep Venray past
programmering aan
De lokale Omroep Venray heeft haar radioprogrammering aangepast. Sinds 1 januari is de muziekkeuze,
met name overdag, aangepast. “Daarnaast is er veel informatie voor de gemeente Venray met ieder uur het
landelijke nieuws, actuele verkeersinformatie en in de ochtend en middag het lokale weerbericht van weerman
Bert Vloet”, laat de omroep weten.
Tussen 08.00 en 12.00 uur staan
de programma’s ‘Venray Vroeg’ en
‘Maergekoffie’ op het uitzendprogramma. De middag opent met de
Middagmix. In de avondprogrammering blijven bekende programma’s

voor verschillende doelgroepen
geprogrammeerd. De avond word
afgesloten met ‘Rooj Laat’ en
‘s nachts de Nachtsessie. “Ook televisie neemt een steeds belangrijkere
plaats in bij Omroep Venray.

Per november is het televisieaanbod
al uitgebreid en dat zullen we in
2018 verder blijven ontwikkelen”,
aldus de omroep.
Kijk voor meer informatie op
www.omroepvenray.nl
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Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Dialoogcafé
Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: Venray in Dialoog
Locatie: proeflokaal Goesting Venray

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

Fietsvierdaagse
zoekt goede doelen
Stichting Fietsvierdaagse Venray biedt jaarlijks een stichting of
vereniging de mogelijkheid om tijdens het fietsevenement geld in te
zamelen voor de eigen kas via het spel Rad van Fortuin.
In 2016 had de fietsvierdaagse
twee goede doelen, Venrode Voices
en SV Merselo. Tijdens de 34e editie
willen zij weer twee organisaties de
mogelijkheid bieden om als goed
doel te fungeren. De betreffende
organisatie is medeverantwoordelijk
voor de uitvoering van dit spel en
ook voor het vergaren van de

benodigde prijzen. Verenigingen
zonder winstbelang en stichtingen
kunnen zich tot en met 4 maart
daarvoor aanmelden. Voor meer
informatie, neem contact op met
voorzitter Jan van Stelten via
06 53 78 04 92. De Fietsvierdaagse
Venray vindt plaats van dinsdag
24 tot en met vrijdag 27 juli.
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Uitkomen
prins cv De Piëlhaan
De prins van carnavalsvereniging De Piëlhaan van de Venrayse wijk
Landweert wordt bekendgemaakt op vrijdag 5 januari.
Deze avond worden de prins en
zijn twee adjudanten bekendgemaakt
in wijkgebouw ’t Stekske in Venray.
Aansluitend aan het uitkomen van

de prins en zijn adjudanten vindt een
feestavond plaats. De gehele avond is
gratis te bezoeken. De bekendmaking
begint om 19.11 uur.

De Pielhaas

Bekendmaking
prins Venray
In Venray wordt op zaterdag 6 januari de nieuwe prins van
vastelaovesvereniging De Pielhaas bekendgemaakt. De avond van de
bekendmaking begint om 20.11 uur in Schouwburg Venray.
“Nu het kerstdiner verteerd is
en de oliebollen in het vet liggen,
staat de vastelaovend ook weer
voor de deur”, aldus VV De Pielhaas.
“Het toewerken naar het feest der
feesten begint traditiegetrouw met
de bekendmaking van de nieuwe
prins. Het nieuwe trio is waar-

schijnlijk al ontzettend zenuwachtig en streept de nachten weg tot
6 januari.”De prinsenproclamatie
belooft een waar spektakel te worden, stelt de vereniging. Na het korte
zaalprogramma volgt een feest met
de Hofkape, de Venrodse cd-artiesten
en Da Ma Zoeë.

Ut Dartele Veulen

Een dag vol kunst
Danshuis Venray organiseerde op woensdag 27 december een dag vol kunst in het
Kunstencentrum in Venray. Meer dan dertig kinderen vanaf 4 jaar konden dansen, knutselen,
schminken en nog veel meer. Onder leiding van een aantal docenten werden er diverse workshop
gehouden. Na een korte warming-up werden de ouders uit gezwaaid en werd er gestart met een
dansles. De hele dag stond in het teken van thema nieuwjaar en samen vieren.Tussendoor werd er
samen gegeten en gedronken en gezongen. Myrna van Rens, eigenaar Danshuis Venray, kijkt terug
op een geslaagde dag. “Kinderen zitten tegenwoordig veel stil. Ze zitten voor de tv of Ipad. Deze dag
is perfect om er op uit te trekken en lekker actief bezig te zijn. Zeker voor herhaling vatbaar.”
De dag werd afgesloten met een minivoorstelling.

Prinsenbal in Veulen
Vastelaovesvereniging Ut Dartele Veulen maakt op zondag 7 januari
bekend wie de nieuwe prins is van de vereniging. De middag vindt plaats
in De Perdstal van Veulen.

anders
venray
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De Spurriemök

Prinsenproclamatie
in Oirlo
In Oirlo wordt op zondag 7 januari bekendgemaakt wie de nieuwe
prins is van carnavalsvereniging De Spurriemök. Ook de jeugdprins en
–prinses worden deze dag bekendgemaakt.
De middag start om 13.30 uur
met het aftreden van prins Han I en
prinses Elma in cafetaria D’n Terp in
Oirlo. Om 14.30 uur gaat de zaal van
gemeenschapshuis De Linde open.
In de tussentijd kan iedereen nog
meedoen aan het prinsenraden in

de zaal. Om 15.11 uur komt de prins
van cv De Spurriemök uit. Een uur
later, om 16.11 uur is het de beurt
aan het nieuwe jeugdprinsenpaar
van de vereniging. Later die avond
is ook nog de uitreiking van het
prinsenraden.

’t Stekske

Nieuwjaarsreceptie
Landweert
Het bestuur van wijkcentrum ’t Stekske, wijkplatform Landweert,
de wijkvereniging, Landweert Leeft en carnavalsvereniging De Pielhaan
organiseren op zondag 7 januari een nieuwjaarsreceptie in de Venrayse
wijk Landweert.
Het nieuwjaarstreffen is bedoeld
voor alle bewoners van de wijk
Landweert. De nieuwjaarsreceptie op
zondag 7 januari duurt van 14.00 tot
17.00 uur en wordt georganiseerd in

wijkcentrum ’t Stekske. De nieuwjaarsreceptie wordt opgeluisterd door
live-muziek van de band Rever-B.
Zij spelen covers van toen en nu in hun
eigen jasje.
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prins Daan Hendrix op gaat volgen.
Ook wordt bekendgemaakt
wie het jeugdtrio van Veulen gaan
vormen. Het prinsenbal begint om
14.11 uur.

LINDEN

“Het is eindelijk zo ver, er zal
bij Ut Dartele Veulen een nieuwe
prins tevoorschijn komen”, laat de
organisatie weten. In De Perdstal
wordt deze middag bekend wie

NIEUWBOUWPROJECT
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EIKENLAAN

Locatie ligt binnen de singel van Venray, nabij het centrum.
1

STARTERSWONINGEN

2

TERRASWONINGEN

Vanaf € 168.500,- v.o.n.

Vanaf € 240.000,- v.o.n.

• Woonoppervlak vanaf 92 m2
• 2 verdiepingen
• Garage bij hoekwoningen optioneel

• Woonoppervlak van 86 m2 tot 100 m2
• Grote terrassen van 25 m2 tot 69 m2
• Kleinschalig complex (7) met lift

3

4

Start bouw: feb 2018
• Alle vergunningen binnen
• Bouwen met
Woningborg garantie

VERKOOP
EVENT!
WANNEER?

Do 28 december
van 11.00 tot 13.00 uur

Za 6 januari 2018
van 11.00 tot 13.00 uur
WAAR?

GESTAPELDE

2/1 KAPWONINGEN

PATIOWONINGEN

Vanaf € 275.500,- v.o.n.

Vanaf € 205.000,- v.o.n.

• Woonoppervlak 170 m2
• Dakterras aan de zuidsingel
• Tuin zuidwest georienteerd

• Woonoppervlak van 68 m2 tot 118 m2
• Grote terrassen van 46 m2 tot 61 m2
• Kleinschalig complex (6) met lift

Poststraat 9 te Venray
T 0478 - 63 69 22
E noordlimburg@boek-oﬀermans.nl
www.boek-oﬀermans.nl

57%

42%

Tummers

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

99

cm

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

JAN

JAN

JAN

JAN

38%

JAN

GESLOTEN!

48%

32%

44%
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NORMAAL 599,-

nu 397

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD
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R UW PRIJS
KOPERS OVE
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INBOUW VAATWASSER

SMV45AX00
• MEENEEMPRIJS
• A+ • 5 spoelprogramma’s
• 12 couverts • 46 dB
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 60 x 55 cm

Op 8 januari zijn wij gesloten i.v.m. de jaarbalans!

FWD91496
• MEENEEMPRIJS
• A+++, zeer zuinig
• 9 KG • 1400 t/pm
• Startuitsel • Resttijdindicatie

WASMACHINE

NORMAAL 549,-

T ONZE VER

nu
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EL ZELF ME
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Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

39PHS4112
• MEENEEMPRIJS
• 39" (99 cm) beeldformaat
• Digital Crystal Clear voor een hoog contrast
• USB voor weergave van multimedia

LED-TV

NORMAAL 299,-

17%

39

ONDERHAND

UITVERKOO

NDEJAARS
ANDIOZE EI
51% GR
39%

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

