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De Nijmeegse Vierdaagse is op dit moment in volle gang. Voor bijna 45.000 wandelaars werd dinsdagochtend 17 juli het startsein gegeven voor het grootste
wandelevenement van de wereld. Ook uit Venray doen weer veel fanatieke lopers mee. Zij kregen vorige week een shirt van de gemeente. Op het shirt staat een afdruk
van Venrayse herkenningspunten en het logo van Venray, zodat de Venrayse wandelaars goed te herkennen zijn. De gemeente deelde bijna tweehonderd shirts uit.
Voor de lopers zit de Vierdaagse er na vandaag bijna op. Vrijdag wacht hen nog de laatste 30, 40 of 50 kilometer tot de eindstreep op de Via Gladiola. Lopers: succes met de
laatste loodjes!

Zorgen over luchtwassers

Gezond Leefmilieu Venray nodigt minister uit
Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray (GLV) heeft een brief gestuurd naar minister Carola Schouten van het
Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de brief wordt ze uitgenodigd om een bezoek te
brengen aan gemeente Venray. Zo wil GLV de overlast van intensieve veehouderij in de gemeente onder de
aandacht brengen.
De werkgroep maakt zich onder
andere zorgen over de luchtkwaliteit in Venray, die volgens haar
door de intensieve veehouderijen
in de gemeente ernstig aangetast
wordt. Aanleiding voor de brief aan
de minister was een overleg over
luchtkwaliteit, dat op 5 juli in de
Tweede Kamer plaatsvond. “In het
overleg was aandacht voor het
onlangs verschenen rapport van de
universiteit van Wageningen,

waarin vast is gesteld dat luchtwassers veel lagere rendementen
behalen dan tot dusverre werd
aangenomen. Met name het type
combiwasser valt het meeste tegen
in de resultaten”, aldus GLV. “Aangezien dit type luchtwasser veel in
Venray toegepast is, zijn de gevolgen
in onze gemeente groot.”
In de brief nodigt GLV de minister uit om een bezoek te brengen
aan Venray. “We hebben de brief

gestuurd om aandacht te vragen
voor de hierdoor wetenschappelijk
bevestigde overlast.
Daarnaast gaan we ook minister De Jonge van het Ministerie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
om aandacht vragen voor de situatie
in onze regio”, aldus GLV.

Bezoek aan Venray
De werkgroep GLV ontstond
begin dit jaar, toen een aantal

buurtinitiatieven uit de gemeente
die zich vanwege de intensieve
veehouderij zorgen maken over het
leefmilieu in Venray haar krachten
bundelde. Aanleiding was destijds
de door het College van B&W gepresenteerde Visie Veehouderij, waarin
de stem van de Venrayse burgers
volgens GLV meer een plaats had
moeten krijgen. “Venray is met
grote afstand de meest veedichte
gemeente in Nederland, en behoort
zelfs wereldwijd tot de gebieden
met de meeste hoeveelheden vee
in nabijheid van mensen. Deze combinatie zorgt steeds vaker voor
zorgen over de volksgezondheid bij

omwonenden. Niet alleen de uitstoot van geur kan een negatieve
invloed hebben op de leefomgeving, ook de risico’s van endotoxinen, fijnstof en zoönosen vormen
een potentieel gevaar, maar zijn
nog onvoldoende onderzocht.”

Behoefte aan meer
duidelijkheid
Gezond Leefmilieu Venray is
inmiddels gestart met een lokaal
project waarin leden zelf luchtkwaliteit gaan meten om daarmee meer
inzicht te krijgen in de Venrayse
situatie.
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Pilot leegstandsvergoeding Schuttersveld
Gemeente Venray wil een pilot starten met leegstandsvergoeding voor
drie zorgaanbieders die in het voormalige verzorgingshuis Schuttersveld
in Venray woningen gaan verhuren aan kwetsbare burgers. De gemeente
springt twee jaar lang bij als de woningen leeg komen te staan.
Het verzorgingshuis werd in maart
2018 gesloten. Ruim 1,5 jaar geleden
startte Wonen Limburg al in samenwerking met gemeente Venray, een
afvaardiging van bewoners van de
nabijgelegen aanleunwoningen,
omwonenden, Logeerhuis Kapstok en
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de wijkraad een onderzoek naar de
mogelijkheid voor een goede herinvulling van Schuttersveld. Inmiddels is
duidelijk dat de tweede en derde
verdieping verhuurd wordt door
Wonen Limburg aan reguliere woningzoekenden. In totaal zijn er 35 woningen: tien éénpersoons en 25
meerpersoons appartementen.
De appartementen op de tweede en
derde verdieping worden voor een
kortlopende periode verhuurd.
Permanent wonen is volgens het
bestemmingsplan niet toegestaan op
die locatie. Voor personen onder de
27 jaar houdt dat in dat ze er maximaal 5 jaar mogen wonen, personen
die ouder zijn kunnen er maximaal
2 jaar terecht.

Kans op zelfstandig
wonen
De begane grond, eerste en vierde
verdieping van het pand worden ingevuld met huur aan maatschappelijke
partners, om zo van Schuttersveld
een plek te maken waar wonen en
zorg onder één dak kunnen plaatsvinden. Er komt een mogelijkheid om
te eten, een zorgactiviteitenafdeling
en jeugdzorg. Daarnaast komen er
woonruimtes voor mensen met een
verstandelijke beperking of die in een
maatschappelijke crisis zitten en geestelijke gezondheidszorg in het pand.
Om kwetsbare inwoners de gelegenheid te geven vanuit een klinische setting weer zelfstandig te wonen onder
de hoede van de zorgaanbieders is in
het Schuttersveld de gelegenheid voor
deze tussenvoorziening naar uiteinde-

lijk regulier zelfstandig wonen.
De drie zorgaanbieders nemen
veel risico met het huisvesten van
de doelgroep die vanuit doorstroom
Beschermd Wonen of andere woonproblemen onder begeleiding gaat
wonen in Schuttersveld met een huurcontract van de zorgaanbieding, stelt
de gemeente. De invulling van de
woningen is bij hen volledig afhankelijk van wmo-indicaties, waardoor de
zorginstellingen het risico lopen dat er
op sommige momenten niet genoeg
cliënten in aanmerking komen voor
een woning. De zorgaanbieders hebben aangegeven leegstand niet te
kunnen bekostigen.
De woningen van de zorgaanbie-

ders verhuren aan personen zonder
zorgindicatie is geen optie volgens de
zorgaanbieders, omdat zij geen verhuurbedrijf kunnen en willen zijn.

Maximaal 72.000 euro
per jaar
Gemeente Venray wil daarom een
tijdelijke oplossing bieden voor dit
leegstandsrisico en een vergoeding
bieden voor de leegstand. Voorwaarde
van de gemeente is wel dat zij cliënten
aan kan dragen voor de leegstaande
ruimte. De zorgaanbieders krijgen zo
twee jaar de kans een reserve op te
bouwen met als doel dat zij na deze
periode de leegstand zelf op kunnen

vangen. Gemeente Venray geeft aan
vertrouwen te hebben in dit concept.
“De maatschappelijke partners voelen het woonprobleem zo sterk, dat
ze woningen gaan verhuren en cliënten en lopen hiermee alle risico’s
die horen bij verhuur aan een kwetsbare doelgroep. Dit zou bijvoorbeeld overlast, huurderving of ander
problematisch gedrag kunnen zijn.
Als gemeente Venray vertrouwen
heeft in dit concept, hoort daar ook
bij dat ze meedoet in het delen van
een onaanvaardbaar risico.” In totaal
kan dit de gemeente maximaal
72.000 euro per jaar kosten, als alle
woningen nooit verhuurd worden.
(Foto: Lé Giesen, archief)

Minister roept Venray op mee te
doen aan experiment met tellen
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken roept gemeente Venray op om bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van 2019 mee
te doen aan een experiment met het centraal tellen van de stembiljetten. Dat geeft zij als reactie op de brief van het College van B&W waarin deze
een oproep deed om het stem- en telsysteem bij de verkiezingen te herzien.
Naar aanleiding van fouten bij
het tellen van de stemmen van de
gemeenteraadsverkiezingen in
Venray van afgelopen maart, heeft
de gemeenteraad het College van
B&W opgeroepen bij de minister aan
te dringen op een herziening van het
stem- en telsysteem. Met de hand
stemmen tellen, was volgens de
raad te gevoelig voor fouten.
Minister Ollongren verwijst in
haar antwoord op de brief naar een
eerdere telefonische reactie op de
brief, waarin zij de gemeente wees
op de mogelijkheid om centraal stemmen te tellen. Dat houdt in dat op de
dag van de verkiezingen alleen op
partijniveau geteld wordt. Hoeveel
stemmen afzonderlijke partijen
gekregen hebben, wordt pas de volgende dag geteld. Dit gebeurde bij de
laatste verkiezingen bij 22 gemeen-

ten al. Elektronisch stemmen, waar de
gemeenteraad van Venray voorstander
van is, heeft niet de voorkeur van de
minister. “Ons stemproces is nu niet
kwetsbaar volgens digitale dreigingen”,
schrijft ze. “Het kabinet wil, gelet op de
dreigingen die worden onderkend, die
kwetsbaarheden niet in het stemproces
introduceren.” Elektronisch tellen met
een nieuw stembiljet behoort wel tot
de mogelijkheden die het kabinet aan
het onderzoeken is.
Ook raadt minister Ollongren
gemeente Venray aan zich aan te
melden als proefgemeente voor het
centraal tellen bij de provinciale- en
waterschapsverkiezingen van maart en
de Europees Parlementsverkiezingen
van mei. Het Ministerie wil met een
aantal gemeenten experimenteren met
het op een centrale locatie tellen van
de stembiljetten.
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Hans Teunissen lijsttrekker D66 bij Provinciale
Statenverkiezingen
Hans Teunissen uit Venray, voormalig wethouder van Venray en gedeputeerde namens D66 in Limburg, wordt
de lijsttrekker van D66 bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. De leden van D66 Limburg kozen hem voor
deze rol.
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Rijstrook afgesloten

Autobrand op A73
Bij de oprit van de A73 richting Nijmegen woedde op vrijdagavond
13 juli een autobrand. De brandweer werd hierbij opgeroepen.
De melding kwam rond 21.45 uur
binnen bij de brandweer. Zij rukte vervolgens uit om de brand te blussen.

In verband met de brand is er tijdelijk
één rijstrook van de A73 in de richting
van Nijmegen afgesloten geweest.

Gestolen caravan
aangetroffen in
Venray
In Venlo werd in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 juli een
caravan gestolen op de Alexander van Parmastraat. De dief werd
uiteindelijk met caravan aangehouden in Venray.
Na de melding van de diefstal
van de caravan heeft de politie op
verschillende punten gepost in de
hoop dat de caravan voorbij zou
komen. Uiteindelijk was dat het
geval op de A73. De caravan stond
achter in de laadbak van een bestelauto. De politie zette een achtervolging in, waarna de bestuurder van

Provinciale Statenverkiezingen
vinden één keer in de vier jaar plaats.
De volgende verkiezingen zijn gepland
voor 20 maart 2019. De belangrijkste taak van de provinciale staten is
het controleren van het bestuur van
de provincie door de Gedeputeerde
Staten, het dagelijks bestuur van
de provincie. De Provinciale Staten
zijn daarom te vergelijken met de
gemeenteraad of met de Tweede
Kamer, maar dan op provinciaal
niveau. De leden van de Provinciale
Staten worden gekozen door het volk.
In Limburg zijn er 47 plaatsen te vergeven. De Provinciale Staten benoemen de leden van de Gedeputeerde
Staten, daarnaast mogen zij ook de
leden van de Eerste Kamer kiezen.
Hans Teunissen: “Ik ben blij met
het grote vertrouwen van de leden.
De afgelopen drie jaar heb ik als gede-

puteerde namens D66 mogen werken aan Limburg: van ruimte, retail
en onderwijs tot het nieuwe archeologisch depot in Heerlen en glasvezel
in het buitengebied. De komende vier
jaar moeten we in Limburg een aantal
belangrijke stappen zetten. Denk hierbij aan de transitie naar een duurzamer Limburg met nieuwe en andere
energie. In de gebouwde omgeving,
de retail en de binnensteden maar
ook op het gebied van onderwijs en
digitalisering. Ik kijk er naar uit om de
lijst voor de volgende verkiezingen
aan te voeren en daarmee aan de slag
te gaan.”

‘Duurzamer Limburg’
Voorzitter Guido Mertens van D66
Limburg is blij met de verkiezing:
“Hans heeft de afgelopen jaren veel
bereikt. In beleid of visies kun je niet

wonen: het gaat erom wat je realiseert. Glasvezel, aanpak leegstand of
een archeologisch depot, Hans doet
het gewoon. Hij is geen man van grote
woorden, maar van daden. Samen met
hem gaan we een goed resultaat neerzetten bij de verkiezingen volgend jaar.
Met de goede uitslagen bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar, gecombineerd met Hans zijn drive en inzet, heb
ik daar alle vertrouwen in.”

Drive en inzet
Het verkiezingsprogramma van
D66 wordt de komende periode onder
andere aan de hand van dialoogbijeenkomsten in de regio opgesteld
en is eind oktober gereed. De kandidaatstelling voor de overige posities
op de lijst van D66 start 1 september.
In december wordt de volledige lijst
bekendgemaakt.

Oproep voor meer politiekracht

Burgemeester stuurt
brief aan minister
Burgemeester Hans Gilissen heeft in een brief aan minister Grapperhaus gevraagd om meer politiecapaciteit
voor Limburg en Venray. Hij wil dat de minister de verdeling van de extra politiekrachten heroverweegt.
De gemeenteraad riep de burgemeester eind juni op om de minister
van Justitie en Veiligheid te verzoeken tot meer politiekracht voor
Venray. De minister maakte eerder
die maand bekend dat er meer
politiecapaciteit komt in Nederland,
maar dat Limburg de minste versterking krijgt van alle regio’s. In Venray
zou er waarschijnlijk maar één
politieagent bijkomen. Te weinig,
vindt zowel de gemeenteraad als
burgemeester Hans Gilissen.
“Middels deze brief spreek ik
mijn teleurstelling en bezorgdheid uit

over uw besluit ten aanzien van de
extra politiecapaciteit van 1.100 formatieplaatsen”, aldus burgemeester
Gilissen in zijn brief. “Diverse malen
hebben wij in onze provincie onze
grote zorgen geuit over de knellende
politiecapaciteit binnen Limburg. (...)
Ook in Limburg zien we ons geconfronteerd met een ernstige toename
van lastig grijpbare fenomenen, die
de samenleving (dreigen te) ondermijnen. Tevens vergt de verontrustende groei van het aantal personen
dat verward gedrag vertoont in onze
regio, en zeker ook in Venray, veel

extra politiecapaciteit.” Verder noemt
Gilissen in zijn brief het feit dat zo’n
80 procent van Limburg aan het buitenland grenst en dat basiseenheid
Venray niet alleen aan Duitsland,
maar ook aan Brabant-Oost en OostNederland grenst. De vergrijzing
speelt ten slotte volgens Gilissen
ook een belangrijke rol in de verhoogde werklast van het politieteam
in Venray. Hij concludeert: “Dit alles
maakt dat ik mij als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid in Venray grote zorgen maak
over de beschikbare politiecapaciteit.”

de bestelbus de politie probeerde af
te schudden. Uiteindelijk werd het
voertuig stilgezet in Venray en werd
de bestuurder aangehouden.
De politie stelt een onderzoek
in de tegen de man die de bestelbus bestuurde. De bus is in beslag
genomen, omdat deze mogelijk ook
gestolen is.

Drie Venraynaren
gewond bij ongeluk
in Horst
Bij een ernstig auto-ongeluk op de Venrayseweg in Horst is in de
nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juli een 17-jarig meisje uit Venlo
om het leven gekomen. Drie jongens uit Venray raakten gewond.
De melding van het ernstige
ongeval kwam rond 03.30 uur binnen bij de politie. Een auto was
op de Venrayseweg in Horst in de
berm tegen een boom beland.
Dit gebeurde nadat de 19-jarige
bestuurder uit Venray de macht over
het stuur verloor, meldt de politie.
Vermoedelijk was de hoge snelheid
aanleiding voor het verliezen van de
controle, stelt zij.

De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis in Venlo
gebracht. De twee andere inzittenden, een 17- en een 19-jarige jongen uit Venray raakten ook gewond.
De 17-jarige jongen is met ernstig
letsel naar Nijmegen gebracht.
De 19-jarige is per ambulance naar
het ziekenhuis in Venlo gebracht.
Een traumahelikopter verleende
medische bijstand.

Ondergrondse containers

Aandacht voor
afvalinzameling in
Blitterswijck
Kerngroep Blitterswijck vraagt aandacht voor de afvalinzameling bij
de straat Op de Smelen. Bij het afvalinzamelingspunt staat volgens de
Kerngroep te vaak een berg afval naast de ondergrondse containers,
omdat de containers zelf overvol zijn.
Vooral bij de afvalbak voor
plastic is dit regelmatig het geval,
ondanks dat deze drie keer per week
wordt geleegd door de gemeente.
De Kerngroep roept bewoners van
Blitterswijck daarom nu via Facebook
op om als de bak vol is, het afval
weer even mee naar huis te nemen
tot één of twee dagen later. “Dat is
ook wel zo prettig voor het uitzicht
van onze dorpsgenoten van Op de
Smelen”, aldus de Kerngroep.
“Laten we met elkaar porberen deze

afvalplaats netjes te houden.
Samen kunnen we dat.”

Afvalplaats netjes
houden
Niet alleen in Blitterswijck is er
sprake van problemen bij afvalinzamelingspunten. Ook in Venray wordt
er regelmatig over geklaagd en gaat
de gemeente nu cameratoezicht
plaatsen om deze vorm van afvaldumping te voorkomen.
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Rechtbank: Drie jaar gevangenis en tbs
voor Oostrumse verkrachter
De 34-jarige man uit Oostrum die verdacht werd van het gewelddadig verkrachten van een jonge vrouw uit
Venray in december 2016, krijgt drie jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest en tbs met dwangverpleging. Dat is op dinsdag 17 juli door de rechtbank van Roermond bepaald.

De straf van drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging is
gelijk aan de eis van het Openbaar
Ministerie. De rechtbank acht bewezen
dat de man het slachtoffer heeft
verkracht en bedreigd.

Verlof De Rooyse
Wissel
Het toen 21-jarige slachtoffer
fietste op vrijdag 9 december 2016
richting Oostrum, toen de verdachte
naast haar kwam fietsen. De man was
op onbegeleid verlof uit tbs-kliniek
De Rooyse Wissel. Hij bedreigde de
vrouw en dwong haar om mee te gaan
naar de Hulstweg, waar ze af moest
stappen en seksueel werd misbruikt
en bedreigd. De man ging er vervolgens vandoor, maar werd later alsnog opgepakt. Het slachtoffer lijdt als
gevolg van de gebeurtenissen aan een
post traumatische stressstoornis, heeft
sindsdien moeite met werken en studeren en heeft in grote mate last van
angstgevoelens.

Persoonlijkheidsstoornis
De man uit Oostrum ontkende de
aanklacht in eerste instantie en verklaarde dat de vrouw zelf had seks had
voorgesteld. Die verklaring vond de
rechtbank ongeloofwaardig. Daarnaast
werd ook DNA van de dader gevonden

Venrayse belastingen
worden groener
Gemeente Venray wil als één van de eerste gemeenten in
Nederland het duurzaam opwekken van energie stimuleren door
belastingvoordelen in te stellen. Eigenaren van een pand waarbij
duurzaam energie opgewekt wordt, krijgen korting op de OZB-aanslag.
Nieuwbouwinitiatieven krijgen daarnaast ook korting op bouwleges.
Gemeente Venray wil werk
maken van de duurzaamheidsdoelstelling die door de raad is vastgesteld voor 2030 en investeringen in
het duurzaam opwekken van energie
aanjagen door het bieden van financieel voordeel op de gemeentelijke
belastingen. Zo wil de gemeente
pandeigenaren met zonnepanelen op
hun dak of met warmtepompen,
mestvergisters en zonneboilers
korting geven op hun OZB-aanslag.
Iedereen die eigenaar is van een
pand, zoals een huis of bedrijfspand,
betaalt jaarlijks belasting over hun
onroerend goed aan de gemeente.
Momenteel zou 15 procent van het
totaal aantal objecten in Venray voor
de regeling in aanmerking komen.
Nieuwbouwinitiatieven krijgen naast
korting op de toekomstige OZBaanslag ook korting op bouwleges als
één of meer installaties voor duurzaam opwekken van energie wordt
opgenomen in de bouw. Wethouder
Martijn van der Putten: “Venray loopt
met de combinatie van deze maatregelen voorop in Nederland.”
Hoe groter de opwekcapaciteit

bij het slachtoffer.
In maart 2018 werd door onderzoekers van het Pieter Baan Centrum
een rapport over de verdachte naar
buiten gebracht. Daarin stond onder
andere dat er een persoonlijkheidsstoornis bij de verdachte is vastgesteld
met antisociale en narcistische trekken. Het Pieter Baan Centrum verwacht dat die persoonlijkheidsstoornis
ook aanwezig was ten tijde van het
strafbare feit.
Over een verband tussen deze
stoornis en de verkrachting wordt
geen uitspraak gedaan. Dit is volgens
de onderzoekers niet te onderbouwen,
maar kan ook niet worden uitgesloten.

Zeer ernstig feit
Het is niet de eerste keer dat
de dader veroordeeld wordt tot tbs.
Eerder werd hij al behandeld voor een
andersoortig feit. Nu de verdachte tijdens zijn tbs-verlof opnieuw een zeer
ernstig feit heeft begaan, is de rechtbank is van mening dat ‘nieuwe’ tbs
nodig is in verband met de algemene
veiligheid van personen. Volgens de
rechter is hij nog niet klaar om terug
te keren in de maatschappij. Gezien
de ernst van het feit legt de rechtbank naast de tbs verder ook nog
een gevangenisstraf van drie jaar op,
met aftrek van voorarrest. De verdediging pleitte voor een gevangenisstraf
van 2 jaar, zonder extra tbs, maar daar
ging de rechtbank niet in mee.

Groenbeheer

Brug naar Werk wordt
structureel project
De pilot Brug naar Werk van gemeente Venray wordt omgezet naar een structureel project. Bij het project krijgen
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding, stage of baan in het groenbeheer van de gemeente.

van de installatie, hoe hoger de korting. De korting wordt opgebracht
door eigenaren van objecten die
nog niet hebben geïnvesteerd in het
duurzaam opwekken van energie,
maar om ongelijkheid te voorkomen profiteren eigenaren die eerder al hebben geïnvesteerd ook. Bij
het versturen van de OZB-aanslagen
van 2019 wordt een informatiebrief
van de gemeente meegezonden.
Bedrijven of particulieren die denken in aanmerking te komen voor de
korting, kunnen zich daarna melden
bij de gemeente. Die controleert of
er inderdaad korting gegeven kan
worden.

Gemeenteraad
beslist in september
De gemeente wil de regeling
in laten gaan in 2019. De gemeenteraad wordt in september gevraagd
in te stemmen met het plan.
In totaal gaat het invoeren van het
vergroenen van de gemeentelijke
belastingen zo’n 30.000 euro extra
kosten.

Tien deelnemers kregen in mei een diploma
Om aan de ene kant de kwaliteit
van het groenonderhoud in de
gemeente op peil te houden en
anderzijds om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk
te helpen, is de gemeente in mei 2017
gestart met de pilot Brug naar Werk.
De pilot was een convenant tussen

gemeente Venray, het Citaverde
College en twee werkgevers in het
groenbeleid. De inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt werden zo
geholpen om zich te ontwikkelen in
het groenbeleid en door te stromen
naar een betaalde baan.
De gemeente wil de pilot nu opne-

men als structureel onderdeel bij de
arbeidsmatige dagbesteding. Zij geeft
aan tevreden te zijn over de kwaliteit
van het groenbeheer. Ook noemt zij de
resultaten voor de deelnemers goed.
In mei kregen tien deelnemers hun
diploma voor de mbo-entreeopleiding
assistent medewerker groen.
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Handige klusjesman

Lintje voor Piet van der Mark
Venraynaar Piet van der Mark (88) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester
Jan Loonen speldde hem het lintje op tijdens de jaarvergadering van het bestuur van de St. Petrus’ Bandenkerk
op dinsdag 17 juli.

Piet van der Mark krijgt de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als
handige klusjesman voor tal van
organisaties. “Van der Mark is een
duizendpoot op wie nooit tevergeefs
een beroep wordt gedaan”, aldus
wethouder Jan Loonen. Ruim 21 jaar
doet hij al allerlei onderhoudswerk in
de Grote Kerk en heeft daarmee een
grote bijdrage geleverd aan het
behoud van het gebouw. Daarnaast
zet hij zijn talenten ook in bij de

Stichting Algemene Hulpdienst, waar
hij veel mensen geholpen heeft met
klussen in en rondom huis.
“Behalve voor praktische hulp kunnen
de mensen ook altijd bij hem terecht
voor een praatje, wat soms nog veel
belangrijker is”, aldus Loonen.
Ook het Venrays Museum, de VVV,
EVA Vrouwencentrum Venray, peuterspeelzaal Hubenhof in Veltum en wijkgebouw ’t Stekske in Landweert doen
al jaren een beroep op Piet. Voor deze

organisaties is zijn hulp onmisbaar,
omdat ze geen geld hebben voor
professionele krachten voor de vele
kleine, maar soms ook grotere klussen.
Bijzonder is ook dat Piet met een aantal
ouderen die dat zelf niet meer kunnen
het graf van hun dierbaren op begraafplaats Boschhuizen bezoekt. Loonen:
“Piet van der Mark doet alles met een
grote passie en betrokkenheid en is als
vrijwilliger een voorbeeld voor velen.”
(Foto: Foto Hoedemakers)

Fictieve kunstenaar

Verwijzing naar Blitterswijck in
The Simpsons-aflevering
De Limburgish American Federation ontdekte onlangs een verwijzing naar Blitterswijck in een aflevering van
de Amerikaanse animatieserie The Simpsons. De aflevering gaat over een schilderij van een fictieve kunstenaar
die geboren zou zijn in het dorp.
In de aflevering van The Simpsons,
aflevering 545 genaamd The War of
Art, staat een schilderij van de fictieve Nederlandse schilder genaamd
Johan Oldveldt centraal. Het Simpsonspersonage Lisa Simpson laat zijn
Wikipediapagina zien, waarin staat
dat Oldveldt op 6 mei 1942 in
Blitterswijck, Limburg, Netherlands.
Vreemd genoeg stierf hij al in 1904,
nog voordat hij was geboren.
De aflevering van The Simpsons
werd in 2014 al voor het eerst uitgezonden en een paar jaar geleden werd
het detail dan ook al opgemerkt door
iemand van de Limburgish American
Federation. “Ik zette uit nieuwsgierigheid het beeld van de televisie
even stil, iets wat vast meer mensen gedaan hebben. Destijds had ik
het wel op Facebook geplaatst, maar
ik kreeg er geen reacties op. Toen
ik het weer eens tegenkwam, heb
ik het op onze Limburgish American
Federation-Facebookpagina geplaatst.

De Facebookpagina ‘Limburgish
American Federation’ is ooit voor de lol
aangemaakt door in Hollywood en Los
Angeles woonachtige Limburgers. Het is
leuk om op die pagina nu de reacties

van trotse Blitterswijckers te zien.”
De link naar de betreffende aflevering van The Simpsons is te vinden op
de Facebookpagina van de Limburgish
American Federation.
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Afvaldumping in Brukske

Boze buurtbewoners zijn het zat
Afvaldumping blijft een probleem in de Venrayse wijk Brukske. Hoewel gemeente Venray vorige maand
aankondigde een pilot te willen starten met camerabewaking, vinden buurtbewoners dat er nu actie ondernomen
moet worden. Eric Beyer en zijn vrouw Carmen startten de ludieke actie ‘We zijn het zat’. Als er voor 1 september
niets aan het afvalprobleem gedaan is, gaan zij het afval uit de wijk voor het gemeentehuis dumpen.

naar de gemeente, maar daar hoort
hij naar eigen zeggen nooit iets op
terug. “Rond de verkiezingen waren
ze er ineens wel mee bezig”, vertelt
hij. “Maar daarvoor heb ik nooit iets
gehoord. Ik voel me zo toch wel in de
steek gelaten door de gemeente.”

Afval voor gemeentehuis dumpen
Gemeente Venray liet vorige
maand weten te starten met een pilot
met camerabewaking in Brukske. Op
die manier wil zij de illegale afvaldumping tegengaan. Beyer: “Dat lijkt
me een goede oplossing. Maar ik wil
wel dat het nu snel gaat gebeuren.”

Het is een doorn in het oog in
Brukske, vinden buurtbewoners.
Bijna iedere dag wordt er illegaal afval
gedumpt bij de afvalcontainers in de
wijk, maar ook gewoon op straat, stellen zij. Op Facebook circuleren vele
foto’s van bergen rotzooi bij de afvalcontainers en doen de inwoners van
de wijk hun beklag. Mensen aanspreken op hun vervuilende gedrag werkt
niet en de gemeente doet tot nu toe

te weinig om de vervuiling tegen te
gaan, stellen ze.

‘Doorn in het oog’
Voor het Eric Beyer en zijn vrouw
Carmen was het deze week genoeg.
De twee startten de actie ‘We zijn
het zat’ om aandacht te vragen voor
het afvalprobleem. “Het begint een
onhoudbare situatie te worden in de
wijk, maar ook buiten Brukske”, ver-

Als er voor 1 september geen oplossing komt voor het afvalprobleem,
willen ze die dag het afval uit de
wijk voor het gemeentehuis dumpen. “Een ludieke actie”, aldus Beyer.
“We willen aandacht voor ons probleem en we willen nú een oplossing.
Daarna nemen we het afval natuurlijk
zelf weer mee naar huis, want anders
verplaatsen we het probleem alleen
maar.”
Een woordvoerder van gemeente
Venray laat weten dat er maatregelen genomen gaan worden, maar dat
de inwoners van Brukske nog even
geduld moeten hebben. “We gaan
camera’s plaatsen, maar dat gaat
helaas niet voor september lukken.”

telt Eric. “Al dat afval is een gigantische doorn in het oog. Ze zeggen altijd
‘Brukske, mooi anders’, maar mooi is
het zeker niet. Als je ‘s ochtends langs
de afvalcontainers fietst zie je dat ze
druk bezig zijn alle rommel op te ruimen. ‘s Avonds ligt er weer nieuwe
rommel. Complete huisraden worden
er gedumpt, matrassen, kasten, alles.”
Al vijf jaar stuurt Beyer foto’s van
de vervuilde omgeving en klachten

Renschdael: Sociale huurwoningen op
Sint Anna niet haalbaar
De komst van sociale huurwoningen op het St. Annapark in Venray lijkt niet haalbaar. Dat concludeert
gemeente Venray uit gesprekken met de nieuwe eigenaar van het park Renschdael Groep en Wonen Limburg.
De gemeenteraad wilde hier eind 2017 verduidelijking over hebben.

geen optie meer, stelde onder andere
SP en PvdA eind vorig jaar. Zij droegen
met steun van de gemeenteraad het
College van B&W op om nog eens bij
Renschdael Groep en Wonen Limburg
na te gaan waarom er geen sociale
woningen gebouwd konden worden.
SP en PvdA stelde destijds dat de
vraag naar sociale huurwoningen in de
gemeente veel groter is dan het aanbod en dat het daarom onverstandig
zou zijn om eventuele realisatie van
sociale huurwoningen in een buurt of
wijk zonder gedegen onderbouwing
bij voorbaat uit te sluiten.

100 jaar oude
gebouwen

Renschdael Groep uit Horst is sinds
2018 de nieuwe eigenaar van het
St. Annapark. Het park maakte daarvoor deel uit van Vincent van Gogh.
Renschdael groep gaat de komende

jaren het park herinrichten. In het
flexibele bestemmingsplan dat eerder
dit jaar vastgesteld werd, is vastgelegd
dat in het park onder andere geschikt is
voor wonen, werken, zorg en recreatie.

Uit gesprekken met Renschdael
Groep en Wonen Limburg concludeert
gemeente Venray nu dat de komst
van sociale huurwoningen in principe
wel mogelijk zou zijn, maar in praktijk
financieel niet haalbaar. “Renschdael
Groep heeft een businessplan voor het
St. Annapark waarin het behoud van
ongeveer 80 procent van de oorspronkelijke gebouwen in beschreven staat”,
stelt de gemeente. Die wens deelt de
Hoewel sociale woningbouw op
gemeente met het vastgoedbedrijf,
het St. Annapark in 2015 nog één van
want ook de gemeente ziet graag dat
de ambities van de gemeente was, is
de gebouwen, de structuur en het landdit in de stedenbouwkundige en -land- schappelijk uiterlijk van het park zoveel
schapsvisie van Renschdael Groep
mogelijk behouden blijft. De transfor-

matie van bestaande 100 jaar oude
gebouwen naar moderne, duurzame
en levensloopbestendige wooneenheden is echter ingewikkelder en
duurder dan nieuwbouw. Daarnaast
heeft Renschdael Groep extra kosten
moeten maken vanwege de recente
prijsstijgingen in de bouw en het
beheer van het terrein. Hoewel sociale
woningbouw toegestaan is op het terrein, geeft Renschdael Groep aan dat
dit financieel niet haalbaar is, omdat
dit minder opbrengt dan reguliere
huur. “Restauratie van bestaande zeer
oude monumentale panden met veel
achterstallig onderhoud is een kostbare zaak, waarbij sociale woningbouw het tekort dat dan ontstaat
alleen maar groter zal doen worden”,
aldus Renschdael Groep.
Met Wonen Limburg heeft
gemeente Venray afgesproken dat er
gezamenlijk gezocht wordt naar locaties voor de bouw van zeventig sociale huurwoningen in de gemeente.
“In theorie kunnen deze woningen in
het St. Annapark gerealiseerd worden”, aldus de gemeente. Dat zou
echter ten koste gaan van het aantal
woningen dat Renschdael Groep er
wil bouwen. “Sociale huurwoningen
in het St. Annapark zouden volgens de
Renschdael Groep een negatief effect
hebben op de restauratie van de
bestaande gebouwen.”
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GEPLUKT Hakan Ortak
die zonder ouders en verblijfplaats in
Venray terechtkwamen. “Via Wonen
Limburg en de gemeente hebben ze
uiteindelijk een klein appartementje
gekregen. Daar waren ze zo blij mee.
Anders waren ze misschien in de criminaliteit beland.”

‘Heel trots op Eda’
Vrijdag, zaterdag en zondag staan
voor Hakan in het teken van het specialiteitenrestaurant van zijn vrouw
Eda. “Ze heeft een zwaar uit de hand
gelopen passie voor koken”, vertelt
hij trots. “Ze kookte thuis altijd voor
mij en onze kinderen Kaan (13) en Ela
(10). We waren maar met een paar
man, maar ze maakte altijd zeker drie
hoofdgerechten. We hadden altijd
te veel. Een buurvrouw raadde ons
aan ook voor andere mensen te gaan
koken. Iedereen vond het heerlijk en
zo ontstond langzaam het restaurant.
Eda is de baas over het restaurant,
maar Hakan ondersteunt haar waar hij
kan. “Ik ben heel trots op haar. Het is
best uniek: een jonge vrouw die toen
pas 15 jaar in Nederland was die haar
eigen restaurant start. Ik hoop dat ze
een voorbeeld is voor andere buitenlandse vrouwen.”

Kansen voor jongeren

Hakan Ortak (44) is een echte Venraynaar. Hoewel zijn jeugd als tweede generatie nieuwkomeling in Venray soms lastig was, voelt hij zich er nu
helemaal op zijn plek. Hakan is altijd druk: met zijn gezin, het restaurant van zijn vrouw en zijn baan als jongerenwerker bij Synthese. Deze week wordt
hij geplukt.
Hakans roots liggen niet alleen in
Venray, maar ook in Turkije.
Daar komen zijn ouders vandaan.
“Inalfa haalde mijn vader naar Venray”,
vertelt hij. “Ze zochten sterke jongens
voor in het bedrijf en mijn vader werd

uitgekozen. Later is ook mijn moeder
overgekomen.” Zijn oudere broer werd
nog in Turkije geboren, maar Hakan en
zijn zusje kwamen ter wereld in Venray.
“Soms was het wel lastig om er helemaal bij te horen hier”, vertelt Hakan.

PUZZEL

Met mensen werken

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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“We moesten moeite doen om ons aan
te passen. We moesten altijd weer
uitleggen waar we vandaan kwamen
en wie we waren. ‘In Turkije zijn toch
alleen maar kamelen?’, vroegen
mensen dan. Mijn ouders spraken
weinig Nederlands, dus moesten we
hen met officiële brieven of belastingzaken helpen met vertalen. Maar als
kind begrijp je daar natuurlijk nog
helemaal niets van.”

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
2

6

5

1

9

8

3

4

7

7

8

4

2

5

3

1

6

9

3

9

1

4

7

6

2

8

5

4

5

3

7

2

9

8

1

6

9

1

6

3

8

5

7

2

4

8

7

2

6

1

4

9

5

3

1

4

8

5

3

7

6

9

2

5

3

9

8

6

2

4

7

1

6

2

7

9

4

1

5

3

8

Na de middelbare school ging
Hakan naar de LTS, richting techniek.
“Ik had een achterstand op school
doordat ik meer moeite had met
de taal dan anderen. Daardoor kon
ik geen hogere opleiding volgen.”
Techniek was niet helemaal zijn ding,
dus probeerde hij het daarna bij de
politieopleiding. “Ik wilde wat betekenen voor de maatschappij”, legt
hij uit. “Met mensen werken past
beter bij me.” Na een zware selectie
werd hij aangenomen bij de opleiding, maar na bijna twee jaar ging het
toch nog mis. “Ik had altijd geleerd
werk en privé gescheiden te houden.
Dus toen ik thuis veel problemen had,
meldde ik dat niet bij de opleiding.
Door mijn moeilijke thuissituatie had
ik moeite met concentreren en haalde
ik een belangrijke toets niet. Toen
moest ik stoppen met de opleiding en
viel ik echt in een gat. Later zei een
inspecteur tegen me dat als ik mijn
problemen had gemeld, dat ik een

vrijstelling had kunnen krijgen voor de
toets. Daar baal je dan natuurlijk ontzettend van.”
Hakan werkte daarna een tijdje als
proces operator in een fabriek, maar
wist eigenlijk al dat het fabrieksleven
niet zijn passie was. “Ik ging vrijwilligerswerk doen als jongerenwerker
bij Synthese. Na twee jaar kwam er
een baan vrij en kreeg ik uiteindelijk een vaste aanstelling, maar ik
moest nog wel mijn diploma halen.
Op mijn veertigste heb ik toen eindelijk mijn diploma sociaal cultureel
werker gehaald en kon ik doen wat
ik altijd al wilde: mensen helpen.”
Als jongerenwerker gaat hij veel de
straten van Venray op. “Ik zoek de jongeren op en probeer hun vertrouwen
te winnen. Uiteindelijk hoop ik dat ze
met hun problemen naar mij toekomen. Ik heb een groot netwerk, dus ik
kan ze altijd wel doorverwijzen naar
de juiste personen.” Zo hielp Hakan
jaren terug twee broers uit Kosovo,

Ook bij hun eigen zaak vervult
Hakan vaak de rol van jongerenwerker. “Er komen veel jongeren. Ik geef
ze de kans om bij ons te werken.
Allochtone jongeren komen jammer
genoeg niet gemakkelijk ergens aan
de bak in Venray. En ook in het restaurant probeer ik er voor hen te zijn,
hun vertrouwen te winnen. En natuurlijk komt er ook een stukje opvoeding bij kijken.” Die combinatie is
niet altijd makkelijk. “Mijn vrouw is
de baas en zij vindt dat ik soms niet
streng genoeg ben voor de werknemers. Ik wil ze allemaal helpen en ben
minder een zakenman. Daar wordt wel
eens misbruik van gemaakt ja”, lacht
hij. Zijn grote droom is om het restaurant nog verder uit te breiden, zodat
ze meer jongeren een kans kunnen
geven. “Ik zou zo graag nog meer jongeren van de straat willen plukken en
hier verantwoordelijke taken geven.
Hen helpen met een betere toekomst.
Dat is mijn passie.”
“Eigenlijk werk ik 24 uur per dag,
zeven dagen per week”, concludeert
Hakan. “Er blijft weinig tijd over voor
mezelf. Dat is soms wel jammer.
Fitnessen en voetbal kijken mis ik wel
eens. Maar het werk geeft me ontzettend veel voldoening. De tijd vliegt
gewoon voorbij. Ik kom uren tekort,
maar ik zou het niet anders willen.”

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

TUHMAN
www.ikzoektuingrind.nl
DAKBEDEKKINGEN

Voor
al uw
tel. (077)
320dakwerkzaamheden
97 00

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
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Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallo-venray.nl, klik rechts
op de pagina op “zoekertjes plaatsen”.
U kunt dan de tekst opgeven en
meteen de kosten voldoen.

Voor groenteplanten, o.a. winterprei,
aardbeienplanten, klein fruit en
fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Zoete kersen en morellen plukken.
Zelfpluk kersen € 2,-/kg; morellen
€ 1,-/kg. Van Lankveld Tienraijseweg 2
Meerlo, 06 53 13 01 32.

“Alles waar ik in geloof is liefde.
Liefde is aanwezig in overvloed.
Liefde is overal en voor iedereen.”
“Wat heb jij kleurrijk geleefd en wat zijn wij blij dat we daar een
deel van mochten zijn. Als wij aan jou denken zullen we dat met
heel veel plezier en liefde doen. Wij gaan je heel erg missen mijn
lieve man, onze papa en blauwebessenopa.”

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen
en afvoeren. Regio Horst-Venray.
Info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

uitvaart
onderneming

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

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

Kantoor Venray

Gerard Reijnders
1951 - 2018

Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

Echtgenoot van

Gerrie

Nellie Reijnders - van der Sterren

van den

Venray: Marieke & Niels, Lisa, Fenne, Sophie
Wanssum: Gertjan & Claartje
Houten: Pieter & Cynthia
Eindhoven: Annelie

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

Huwelijk of jubileum?

Venray, 14 juli 2018
Correspondentieadres: Langeweg 115, 5801 XW Venray
De Dienst van het Woord vindt plaats op zaterdag 21 juli om 13.30 uur
in de St. Petrus’ Bandenkerk, Mgr. Goumansplein 1 te Venray.
De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats.

HAN-MARK
ARENDSE

Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.hallo-venray.nl

Stichting Cultureel Centrum Venray

Gemeente en Schouwburg tekenen
nieuwe erfpachtovereenkomst
Gemeente Venray en Stichting Cultureel Centrum Venray hebben een
nieuwe langdurige erfpachtovereenkomst gesloten voor Schouwburg
Venray. Deze zou eigenlijk in 2015 al getekend moeten worden, maar
onder andere door interne veranderingen binnen Schouwburg Venray
heeft dit even op zich laten wachten.
Gemeente Venray is eigenaar van
de grond en het gebouw van
Schouwburg Venray. Stichting Cultureel

Centrum Venray pacht dit van de
gemeente sinds 1969. Op 1 november
2015 eindigde het erfpachtrecht van

Schouwburg Venray. In dat jaar heeft
gemeente Venray een nieuwe overeenkomst opgesteld. Door diverse omstandigheden, waaronder het verloop van
een deel van het bestuur van Stichting
Cultureel Centrum Venray, de verbouwing van het pand en het nieuwe
bestuursmodel van de schouwburg,
hebben de onderhandelingen langer

geduurd dan in eerste instantie was
voorzien, stelt de gemeente.
Onlangs heeft het stichtingsbestuur
aangegeven in te stemmen met de
vernieuwde overeenkomst. De nieuwe
overeenkomst is gemoderniseerd ten
opzichte van de oude. In totaal moet
het stichtingsbestuur nu vanaf 2019
jaarlijks ruim 98.000 euro betalen aan

de gemeente in ruil voor de erfpacht.
De nieuwe erfpachtovereenkomst heeft
een duur van 30 jaar. In de overeenkomst staat onder andere dat de
stichting verantwoordelijk is voor het
onderhoud van het pand, maar dat zij
de gemeente om toestemming moet
vragen als iets groots wil veranderen of
toevoegen aan de accommodatie.

Actieplan provincie tegen geluidsoverlast
N-wegen
Provincie Limburg heeft haar vijfjaarlijkse actieplan om geluidsoverlast van provinciale wegen te verminderen deze maand vastgesteld. Ook op gedeeltes van de N270 tussen Wanssum
en Ysselsteyn en de N277 tussen Vredepeel en Veulen worden uiterlijk in 2030 geluidsreducerende asfaltlagen aangelegd.
Iedere vijf jaar moet provincie
Limburg haar actieplan voor geluidsbelasting van de N-wegen vernieuwen. Hierin wordt beschreven welke
maatregelen de komende vijf jaar
getroffen worden, gericht op het
beheersen en zo nodig verminderen
van de geluidsbelasting om zo een
gezonde woon- en leefomgeving te

bevorderen.
In de komende periode wordt
er op 41 kilometer provinciale weg
geluidreducerend asfalt aangebracht.
Hierdoor profiteren ruim twee keer
zoveel adressen van een merkbare
verlaging van de geluidsbelasting
ten opzichte van het voortzetten
van de maatregelen uit het vorige

plan. Het plan gaat de provincie zo’n
264.000 euro meer per jaar kosten.
Door gemeente Venray lopen
twee provinciale wegen: de N270
tussen Ysselsteyn en Wanssum en de
N277 die door Vredepeel, Ysselsteyn
en Veulen loopt. Vooral naast het
westelijke gedeelte van de N270 liggen veel objecten zoals woningen of

scholen die veel overlast van de weg
kunnen hebben. Een gedeelte van
de N270 tussen Ysselsteyn en Leunen
heeft daarnaast al geluidreducerend
asfalt. In Ysselsteyn is daardoor de de
geluidsbelasting bij 66 woningen in de
buurt van een N-weg afgenomen.
De komende jaren moet op nog
meer gedeeltes van de N270 en N277

geluidwerend asfalt komen te liggen.
Andere maatregelen die de provincie kan nemen om geluidsoverlast te
beperken is het promoten van stillere
voertuigen, het weren van vrachtverkeer, snelheidsverlagingen instellen of de verkeerscirculatie wijzigen.
Daarnaast kan zij geluidsschermen of
-wallen plaatsen.
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Varkenssector

Nationale vakevents
vervangen Landbouwdagen
Intensieve Veehouderij
De huidige Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) worden per direct omgevormd tot nationale
vakevents, gericht op één deelsector. In de Evenementenhal in Venray komt op 16 en 17 april 2019 een nationaal
event voor de varkenssector.
De Landbouwdagen Intensieve
Veehouderij vonden in het verleden
onder andere plaats in de
Evenementenhal van Venray. De organisator Easyfairs Evenementenhal
heeft echter besloten de strategie
achter het evenement aan te passen.
“Door ontwikkelingen in de agrarische sector als schaalvergroting, een
krimpende markt en toenemende
risico’s als dierziekten zijn we een
uitgebreid marktonderzoek en toetsing in de markt gestart. Het is
namelijk onze belangrijkste taak de
agrarische sector optimaal te voorzien
in haar behoeften”, zegt Natascha
Halbertsma, adviseur van het agrarisch team van organisator Easyfairs
Evenementenhal.
De uitkomsten van het markton-

derzoek en de toetsing in de markt
hebben geleid tot de aangepaste strategie en positionering van LIV. Naast
een event voor de pluimveesector in
Hardenberg en een event voor de varkenssector in Venray is de organisatie ook nog met de markt in gesprek
om een apart nationaal event voor de
kalverhouderij te organiseren.

Praktisch toepasbare
kennis
Door de aangepaste positionering
leveren de nieuwe edities een optimale bijdrage aan de sector en bieden ze de specifieke doelgroepen op
hun eigen jaarlijkse vakevent in twee
dagen praktisch toepasbare kennis
en inspiratie voor hun toekomstige

bedrijfsvoering, stelt de organisatie.
Naast de Nederlandse markt richten
deze events zich ook op de Duitse- en
Belgische grensregio’s.

Inspiratie voor
bedrijfsvoering
De komende weken wordt nader
invulling gegeven aan de vakevents,
de plattegrond en het creatieve concept. Op dinsdag 11 september vindt
een kick-off plaats in Evenementenhal
Gorinchem waar het volledig nieuwe
programma, inclusief de nieuwe
namen, zal worden gepresenteerd.
De varkenseditie van de nationale
vakevents staat gepland op 16 en
17 april 2019 in de Evenementenhal
in Venray.

Roze Lintje VieCuri
Ziekenhuis VieCuri Medisch Centrum, met een vestiging in Venray,
heeft opnieuw het Roze Lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg
toegekend gekregen. Het ziekenhuis voldoet aan de criteria van
Borstkankervereniging Nederland.
Elk jaar wordt door
Borstkankervereniging Nederland
bepaald of een ziekenhuis aan
de gestelde criteria voldoet.
De Mammapoli, mamma is het
Latijnse woord voor borst, is een
speciale afdeling in VieCuri voor
mensen met klachten of verdenking
van borstkanker. “Borstkanker is de
meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Helaas wordt bijna
één op de acht vrouwen door deze
ziekte getroffen. Gelukkig kan, zeker
als in een vroeg stadium de diagnose
gesteld wordt, borstkanker steeds
beter behandeld worden. Dankzij
de multidisciplinaire samenwerking,
de betrokkenheid van de artsen en
verpleegkundigen, de innovatieve
behandelmethoden en de komst van
het bestralingscentrum, kan VieCuri
topmedische borstkankerzorg bieden”, aldus VieCuri. De criteria van
Borstkankervereniging Nederland
voor het toekennen van een Roze
Lintje zijn onder andere dat er mini-

maal honderd nieuwe borstkankerpatiënten per jaar worden behandeld,
dat er bij maximaal 15 procent van
de borstbesparende operaties toch
nog kankerweefsel overblijft en aandacht voor begeleiding, informatie en
gedeelde besluitvorming. Een thema
waar voor het tweede jaar op rij
veel aandacht aan wordt besteed
bij de uitreiking van het Roze Lintje,
is ‘samen beslissen’. Hierbij wordt
de patiënt uitgenodigd om samen
met de zorgverlener, na te denken
en te beslissen over de behandeling
die het beste bij haar of hem past.
VieCuri: “Het is immers de patiënt die
een behandeling moet ondergaan
en moet leven met de mogelijke
gevolgen ervan. VieCuri vindt samen
beslissen zeer belangrijk omdat bij
borstkanker in veel gevallen meerdere behandelopties mogelijk zijn.
De keuze voor een behandeling of het
achterwege laten ervan hangt nauw
samen met wat een patiënt belangrijk vindt in haar of zijn leven.”

Wij zetten respect ‘aan’. Jij ook?
#RespectOn
Jongeren die vloggen over tolerantie. Lessen mediawijsheid op school.
En de interactieve theatervoorstelling Scherp! voor jongeren die aan het
denken zet. In de gemeente Venray is de campagne #RespectOn gestart.
Jongeren Netwerk Limburg die de
campagne begeleidt. De campagne
#RespectOn in Venray is een pilot

Venray pilotgemeente

binnen de provincie Limburg.

Venray is overigens niet als pilotgemeente gekozen omdat daar meer

In The B vinden jongeren alles wat

Hoe gaan we dat doen?

dan gemiddeld jongeren rondlopen

De aanpak is voorgelegd aan een groep

die dreigen te radicaliseren, vol

jongeren. Ook is hen gevraagd naar wat

vooroordelen zitten of haatdragend

naar hun idee het meeste effect heeft.

zijn. Venray is niet anders dan de

Met als resultaat een groep jongeren

meeste andere gemeenten. Maar ook in

die op YouTube gaat vloggen over de

Venray is het voelbaar en merkbaar dat

onderwerpen tolerantie en polarisatie.

tegenstellingen toenemen. Wij willen

Als we op een prettige manier met

Tevens is in mei de interactieve

onze ogen daar niet voor sluiten, maar

elkaar willen samenwonen en leven,

theatervoorstelling Scherp! aan het

er iets aan doen.

is het belangrijk dat iedereen zijn

verenigingsleven gepresenteerd. De

toekomst op zijn eigen manier kan

voorstelling laat zien dat je eerst moet

Vloggen

en mag invullen. Dat we rekening

nadenken voordat je handelt op basis

Inmiddels hebben de eerste jongeren

Wil jij ook vloggen?

houden met elkaar. Tolerantie is

van wat misschien wel een vooroordeel

een vlog gemaakt. “Dat is nog niet

Meld je aan bij Synthese,

het sleutelwoord. Daarom is in de

is. Op het Raayland College zijn er

zo makkelijk als het lijkt”, zegt Teun

Leunseweg 51, Venray,

gemeente Venray een pilot gestart

bijeenkomsten voor docenten en

van Gelder. Hij is jongerenwerker bij

tel. (0478) 51 73 00 of

onder de noemer #RespectOn. Die is

leerlingen om het thema bespreekbaar

Synthese en ondersteunt de deelnemers

e-mail info@synthese.nl.

onderdeel van Tolerant Minds. “Dat

te maken. En krijgen jongeren op

aan dit project. “Het is natuurlijk al een

is een beweging die jongeren aanzet

school ook lessen in mediawijsheid,

lastig onderwerp. Daarom leren we de

Meer informatie staat ook op

tot nadenken over gelijkwaardigheid

zodat ze zich bewust worden van de

deelnemers eerst om te vloggen en een

www.respectvenray.nl

en acceptatie van anderen”, vertelt

invloeden van social media op gedrag

relatie op te bouwen met hun volgers.

projectleider Ivo Heuts van het

en denken.

Dan komt daarna de boodschap wel.”

Venray, focus op mensen

nodig is voor het maken van een
vlog: camera’s, pc’s met de nodige
programma’s en jongerenwerkers die
hen daarmee kunnen helpen.

Vloggers
gezocht
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aan
Milou Liebrand

Arm en rijk
Het verschil tussen arm en
rijk is heel groot. In Nederland
zijn ook grote verschillen,
maar in het buitenland komt
dat nog veel meer voor.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Milou Liebrand
13 jaar
Leunen
Raayland College

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb op dit moment geen bij-

baantje. Ik zou later, als ik iets ouder
ben, wel bij mijn moeder willen werken bij Kaffee Met.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik een dag onzichtbaar zou zijn,
dan zou ik denk ik gewoon lol hebben

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

BEZORGERS
HALLO VENRAY
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Oostrum,
Oirlo en Castenray voor het nieuwsblad HALLO Venray.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst 085 07 11 090 bezorgservice@garcon.nl

en naar attractieparken gaan. Ook zou
ik het vliegtuig nemen om naar een
ander land te gaan.
Waar ben je het meest trots op?
Ik denk dat ik het meest trots ben op
het feit dat ik gewoon mezelf ben
en me niks aantrek van wat anderen
denken.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik heb niet echt een lievelingskledingstuk, maar als ik er één zou moeten
kiezen is dat denk ik mijn rode broek.
Omdat mijn rode broek gewoon heel
lekker zit en ik deze broek naar school
aan doe. Ook kan ik de broek gewoon
lekker thuis aan doen voor op de bank.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik had meteen een klik met iemand,
toen ik mijn beste vriend Max voor de
eerste keer ontmoette. Ik voelde me
gelijk op mijn gemak bij hem, hij gaf
me een heel vertrouwd gevoel en hij
is ook heel aardig tegen mij.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word heel enthousiast van reizen, dat
vind ik superleuk. Als ik naar het buitenland ga, lach ik altijd. Mijn favoriete
vakantieland is Thailand, omdat het
een lekker warm land is en de mensen
daar heel vriendelijk zijn.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou heel graag nog meer talen willen leren, zodat ik met meer mensen uit het buitenland kan praten.
Meer talen kunnen spreken lijkt mij
superleuk. Ik zou dan bijvoorbeeld:
Thai, Koreaans, Chinees en Japans willen leren. Het lijkt me dan vooral heel
leuk om het alfabet van die taal te
kunnen schrijven.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik zou graag in de film Be Somebody

willen spelen. Dit lijkt mij leuk,
omdat het meisje dat in deze film
speelt gewoon zichzelf is en dat is
tegenwoordig best wel lastig.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik heb niet echt iets dat ik heel
graag opnieuw zou willen doen of
beleven.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van mij en Max, mijn
beste vriend, bij een graffitimuur
dichtbij een tunnel.
Wat is je droombaan?
Ik heb niet echt een droombaan,
maar ik wil later geen kantoorbaan.
Heb je een bijnaam?
Ik heb heel veel bijnamen, een
van mijn bijnamen is bijvoorbeeld
Mielie.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote voorbeeld is mijn moeder, omdat ze er altijd voor zorgt
dat er eten op tafel staat en ze wast
en strijkt al onze kleren. Ik kan mijn
moeder heel goed vertrouwen en ik
zou absoluut niet zonder mijn moeder kunnen. Later wil ik ook heel
graag dat mijn kinderen mij ook zo
goed kunnen vertrouwen.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond
ben ik het liefste gewoon thuis en
kijk ik naar een goede film of een
serie, of ik doe gewoon lekker niks.
Hond of kat?
Dan kies ik een hond, omdat ik een
hond geweldig, schattig en speels
vind. Je kunt honden vertrouwen
en honden zijn je beste vrienden.
Ik heb zelf helaas geen hond, omdat
mijn vader een allergie heeft voor
alle dieren met haren.

Vorig jaar heb ik met mijn
vader, moeder en broer in de
zomervakantie een rondreis
gemaakt door Zuid-Afrika.
Eén van de dingen die het
meeste indruk op mij gemaakt
heeft, zijn de vele mensen die
daar in armoede leven en hoe
groot het verschil is tussen arm
en rijk. Hele grote villawijken
met prachtige huizen liggen
naast de sloppenwijken, waar
de huizen gemaakt zijn van een
paar golfplaten en wat bakstenen op het dak. Rijke mensen
rijden met hun grote auto’s door
de straten, terwijl een stukje
verder op kleine kindjes op hun
blote voetjes op onverharde
straten lopen waar het riool
overheen stroomt. De mensen
in sloppenwijken hebben weinig eten, de kinderen hebben
geen speelgoed, niet veel
kleren en er is geen stromend
water of elektriciteit.
Samen met een gids maakten
we een fietstocht door de
sloppenwijken van Soweto in
Johannesburg. Maar wat mij het
meeste is bijgebleven, is dat
deze mensen, ondanks de
armoede, heel gelukkig zijn.
De kindjes rennen vrolijk rond
en zijn heel blij met wat ze
hebben. Wanneer wij de kindjes
een high five gaven, glunderden
hun snoetjes en renden ze blij
achter ons aan.
Na deze hele mooie ervaring
realiseer ik me nog eens extra
dat je eigenlijk helemaal niet
veel nodig hebt om gelukkig te
zijn en dat je blij moet zijn met
wat je hebt!
Anne Jeuken
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 28

Cameratoezicht bij afvalinzamelpunten gaat te ver
De meerderheid van de stemmers is het oneens met de stelling dat
cameratoezicht bij afvalinzamelpunten te ver gaat. 74 procent geeft aan
te vinden dat de camera’s die bij afvalinzamelpunten komen te staan een
oplossing voor het probleem van afvaldumping kunnen bieden. De overige
26 procent vindt wel dat cameratoezicht te ver gaat.
Afvaldumping is in meerdere delen van de gemeente Venray een
probleem. Onder andere in de wijk ’t Brukske in Venray staat er regelmatig
veel afval naast de containers. Ook iin Blitterswijck heeft de Kerngroep een
oproep aan de bewoners gedaan om afval weer mee naar huis te nemen als

de containers vol zijn. Bij verschillende inzamelpunten gaat de gemeente
daarom cameratoezicht plaatsen, om mensen ervan te weerhouden om hun
vuilnis toch te dumpen naast een overvolle container. Dit ziet er namelijk niet
alleen niet uit, vinden tegenstemmers, maar het opruimen van al dat extra
afval kost ook nog eens geld.
Echter is cameratoezicht ook duur en is stellen de voorstemmers de vraag
of het niet in strijd is met het recht op privacy dat we in Nederland hebben.
Misschien moet er eerst nog verder worden gekeken naar andere oplossing
voor dit probleem, voordat zo’n drastische maatregel wordt genomen.

Het warme weer
mag nog wel even duren

Amsterdam

eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Deze zomer wordt nu al gekenmerkt door de hoge temperaturen en de
enorme hoeveelheden aan zonuren. En zoals het er nu uitziet, houdt het warme
weer zeker de komende week nog aan. Dat het zo warm en droog is, is te
zien aan de natuur. Groen gras is al bijna zeldzaam aan het worden, geel lijkt
de reguliere kleur te worden en het gevaar voor bosbranden ligt op de loer.
De natuur heeft het zwaar met dit weer. En de natuur is niet de enige voor wie
een lagere temperatuur en minder zon wat voordeliger zou zijn. Veel ouderen
en mensen met een wat zwakkere gezondheid kunnen met deze hitte vaak

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

beter binnen blijven, of in ieder geval de schaduw opzoeken.
Voor veel mensen dragen het goede weer en de zon echter wel bij aan het
ultieme vakantiegevoel. Het maakt mensen vrolijk en ontspannen en geeft
bovendien volop gelegenheid tot uitjes naar het strand of het zwembad. Met dit
weer kunnen we het vakantiegevoel eens krijgen, zonder dat we daarvoor naar
Spanje, Griekenland of een ander zonnig vakantieoord hoeven te gaan.
Het warme weer mag nog wel even duren. Wat vindt u? Geef uw mening
via Facebook.

TOTALE MAGAZIJN
LEEGVERKOOP
ELK 2E
ARTIKEL 1 EURO
TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
KORTINGEN TOT 70%
Graag tot ziens bij:

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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.

Klimaatakkoord
De contouren van het klimaatakkoord worden duidelijker. Er wordt
onder andere gesproken over investeringen in nieuwe technieken zoals
waterstof, bioraffinage, warmtepompenopvang en opslag van CO2.
De discussie over wie straks de
rekeningen moet betalen is al
losgebarsten. Uiteindelijk zal de
consument en dus de burger moeten betalen. Of wij die betalen door
een hogere prijs voor de spullen die
wij kopen, of door de prijs die wij
betalen voor de stroom en gas
maakt voor ons niet uit. Ik wil voor
dit moment enkele aandachtspunten nader toelichten.
Techniek: Veel zal afhangen van
de technische en betaalbare ont-

wikkelingen die er zonder twijfel zullen komen.
Veehouderij: De (intensieve)
veehouderij staat nu volop in discussie, maar de vraag of dit terecht is in
deze discussie staat volgens ons te
weinig ter discussie. Alle producten
uit de sector zijn herbruikbaar. Het is
geen afval.
Industrie: Het bedrijfsleven
heeft altijd kunnen profiteren van
voordelige energieprijzen ter stimulering van de werkgelegenheid.

Het bedrijfsleven zal hier een betaalbare oplossing voor moeten vinden.
Wij vinden arbeid namelijk een van
de belangrijkste zaken in ons leven.
De regering heeft naast beleid
nog een mogelijkheid om de energietransitie te beïnvloeden en dat zijn
subsidies ter stimulering van energieprojecten (SDE+). Op dit moment
is de regeling nog niet optimaal voor
het MKB (inclusief landbouw) om hier
gebruik van te maken.
Tot slot: De contouren voor het
klimaatakkoord zijn gepresenteerd.
Nu moeten wij met zijn allen aan het
werk. Dat zijn wij verplicht aan onze
kinderen en kleinkinderen.

Jac Derikx, raadslid CDA

Mijn vakantie zit er al weer
op, drie weken heerlijk
gedaan waar ik (geen) zin in
had. Standaard ga ik dan
altijd naar onze hoofdstad.
Amsterdam, ik heb er wel wat
mee.
Mijn ouweheer dobbert daar
al jaren tevreden op een woonark aan de Cruquiuskade en we
struinen dan samen kringloopwinkels af of neuzen nieuwsgierig in grote afvalcontainers, op
zoek naar knutselmateriaal.
Én hij kent de beste (en goedkoopste) plekjes om onze maagjes te vullen. Dan ook altijd
even naar mijn achternicht
Jeanine. Jeanine, een vrijgezelle
dame van gemiddelde leeftijd
uit de Slotermeer, die zó uit een
kinderboek van Annie M.G.
Schmidt op kan duiken.
Groot krullend haar en altijd
zeer markante en opvallend
kleurrijke brillen op haar neus.
Je zou kunnen zeggen dat ze de
‘Dame Edna’ van Amsterdam is.
Heeft altijd véél te vertellen en
maakt de beste lams-shoarma
voor me als ik haar bezoek.
Ik ben ook altijd op zoek naar
BN’ers, die ik dan graag een
hand geef. Zo heb ik eerder
Frans Leidelmeijer, Ferdi Bolland
en Paul Witteman een hand
gegeven. Met Dominee
Gremdaat heb ik zelfs een tosti
gegeten. Dit jaar (toevallig één
dag na de benoeming van
Femke Halsema) liep ik Job
Cohen tegen het lijf, hij had een
filmopname aan de Amstel en
liep richting de Stopera.
Bescheiden gevraagd of ik hem
een hand mocht geven, en
gezegd dat ik het zo bijzonder
vond hem in het écht te ontmoeten. Helaas was het een
vluchtige ontmoeting, anders
had ik hem uitgenodigd voor
een kopje thee.
Maarten
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HALLO Venray tipt
een zomerboek
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Aan tafel met een toerist
Gedurende de zomervakantie interviewt HALLO Venray elke week bezoekers aan de gemeente Venray:
waarom komen zij naar onze gemeente? Deze week: Wim en Ria de Wit uit Nijmegen, die al jaren op camping
De Witte Vennen in Oostrum komen.

Nu de zomer is aangebroken is het weer tijd om lekker met een
boek in het zonnetje te gaan zitten. Zonnebril op, koud glaasje limonade of biertje erbij en lezen maar! Deze zomer tipt HALLO Venray
samen met een fanatieke lezer uit de gemeente iedere week een
nieuw zomerboek. Deze week Henny, Lien en Marion, vrijwilligsters van
het Leescafé in Venray.

Henny, Lien en Marion zijn
vrijwilligsters bij het Leescafé in
Venray. Met lezen als één van hun
grote hobby’s zitten ze daar helemaal op hun plaats. “Ongelooflijk
wat hier aan boeken binnenkomt en
weer uitgaat! Heerlijk om blije
bezoekers te zien als ze weer een
boek naar hun keuze gevonden
hebben. De gezelligheid rond de
grote tafel met koffie en thee, het
uitwisselen van leeservaringen, het
is iedere week een feest.”
De drie hebben dan ook aan één
tip niet genoeg en hun tips komen
veelal vanuit het Leescafé. Eén van
de boeken die volgens hen iedereen
deze zomer moet gaan lezen is ‘2211-1963’ van Stephen King. “Iemand
bracht dit boek binnen en prees het
aan als een fantastisch boek. Hoewel
we geen liefhebbers zijn van fictie,
waren we toch nieuwsgierig geworden naar dit boek. We weten immers
wat er op deze datum is gebeurd
(de moord op John F. Kennedy, red.).”
Na het lezen kwamen Henny, Lien
en Marion inderdaad tot de conclusie het boek prachtig te vinden.

“Het boek beschrijft in een fantasievertelling, die parallel loopt aan de
werkelijk gebeurde feiten op die dag,
hoe de moord op John F. Kennedy
voorkomen had kunnen worden.”
Ook het nieuwste boek van Stephen
King, ‘De buitenstaander’ is een boek
dat de drie vrijwilligsters aan kunnen
raden. “Gruwelijke moorden, een
gerechtelijke dwaling, een moordenaar die kennelijk op twee plaatsen
tegelijk kan zijn… Een spannende
zoektocht met fantasievolle en
bovennatuurlijke elementen.”
Voor de fanatieke lezers raden
ze naast deze twee boeken van
Stephen King ook nog de boeken van auteur Murat Isik aan.
“Murat Isik heeft een prachtige
schrijfstijl. Zijn boek ‘Verloren grond’
vonden we ook in het Leescafé. Het
gaat over het leven van zijn familie
op het platteland en de geschiedenis van zijn voorouders in Turkije.
Ook zijn boek ‘Wees onzichtbaar’,
waarin hij zijn kinderjaren in de
jaren tachtig in de Bijlmer beschrijft,
is een mooi en ontroerend boek.”

“Ria hield in eerste instantie
helemaal niet van kamperen”, zegt
Wim lachend. Hij en zijn vrouw Ria
zitten samen met vrienden uit Tilburg
voor hun camper van het zonnetje te
genieten. “Inderdaad”, lacht Ria.
“Ik wist dat hij er wel van hield en ik
wilde hem een plezier doen door met
hem te gaan kamperen. Onderhand is
dat al jaren gelden en sindsdien
hebben we niks anders meer gedaan.
We zitten nu al bijna twaalf jaar op rij
op deze camping. Hiervoor hadden we
ook een vaste plek op een camping in
Ommen, daar hebben we ook jaren
gezeten. Daar kennen we hen ook
van.” Ria wijst naar het echtpaar dat
tegenover haar op de campingstoelen
zit en vervolgt dan: “Ik zou een buiten-

landse reis niet willen ruilen voor een
zomer op de camping.”
“Twaalf jaar geleden hebben we
voor deze camping gekozen omdat het
niet heel ver was van Nijmegen en
omdat Wim hier kon vissen.” Wim vertelt: “Ja, het viswater hier is echt
prachtig. Als ik hier ben, ben ik veel
aan het water te vinden.” Naast het
vissen vindt het echtpaar het leuk om
te gaan fietsen en om de omgeving te
ontdekken. Wim: “We hebben bijvoorbeeld een fietstochtje gemaakt. We zijn
naar tante Jet gefietst in Blitterswijck
en daarna zijn we in Bergen geweest.
De omgeving heeft mooie fietsroutes,
dus daar maken we ook gebruik van.
We houden erg van de omgeving van
Oostrum.” Het echtpaar gaat zich dan

ook niet vervelen. Ria: “Volgende week
ga ik nog naar de markt in Wanssum en
komt mijn zus op visite.”
De kinderen en kleinkinderen van
Wim en Ria komen over een week
ook naar de camping. Daar verheugen
ze zich nu al op. “In het hoogseizoen
komen zij ook een tijdje langs op de
camping, dan staan zij met de camper
hier iets verderop. Dat doen ze al jaren.
Het is leuk wanneer er op de camping
meer bedrijvigheid is en de kinderen hier af en aan rennen”, vertelt Ria.
“Ze weten precies waar ze de snoepjes
en ijsjes bij ons kunnen vinden”, zegt
Wim lachend. “De kinderen hebben hier
ook hun vakantievriendjes, die vervelen
zich nooit. En wij hebben ook zeker niks
te klagen, we zitten hier goed.”

(Foto: Ingrid Knelissen)

De natuur in met fotograaf Rob

De Leunse Paes

HALLO-fotograaf Rob Beckers is bijna ieder weekend op pad om foto’s te maken. Voor de HALLO
maakt hij foto’s van evenementen, maar zelf wandelt hij graag in één van de natuurgebieden van
Venray om al het natuurschoon daar op de foto te zetten. Deze zomer licht hij iedere week een natuurgebied uit. Deze keer staat de Leunse Paes in de spotlights. Aan de Baggerweg in Leunen vind je een
toegangspoortje tot dit gebied. Er zijn verschillende wandeltochten uitgezet in dit gebied met weilanden en water. Behalve koeien zijn er als je geluk hebt soms ook reeën, bevers of vossen te spotten.
Kijk voor meer informatie over wandelroutes in de Leunse Paes op www.liefdevoorlimburg.nl
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Naar het museum in Venray

Historische Collectie Grondgebonden
Luchtverdediging - Vredepeel
Wie vakantie in eigen land of zelfs in eigen gemeente viert, hoeft zich zeker niet te vervelen.
Waar Amsterdam het Rijksmuseum heeft en Maastricht het Bonnefantenmuseum, heeft Venray ook genoeg te
bieden op dat gebied. In deze zomerserie laten we de kleine pareltjes uit de museumwereld zien, die je
gewoon in de gemeente Venray vindt. Vandaag de Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
(HCGLVD) in Vredepeel.

Op het terrein van de luitenantgeneraal Best Kazerne in Vredepeel
is sinds 21 oktober 2009 een
museum te vinden met een collectie van grondgebonden luchtverdedigingsmaterieel en gerelateerde
artikelen uit de periode van 1882 tot
heden. André Polfliet is voorzitter
van de Stichting Historische Collectie
Grondgebonden Luchtverdediging.
Deze stichting is verantwoordelijk voor het behoud, beheer en
onderhoud van het materiaal in
de twee expositiehallen. “Bij binnenkomst stap je zo de ontvangstruimte in, waar we plaats hebben
om tot ongeveer tachtig mensen te
ontvangen. Hier zijn ook al meteen verschillende zaken zichtbaar
die met de geschiedenis van de
grondgebonden luchtverdediging
te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de lampen. Deze lampen
komen uit de Korpszaal van het
Korps Luchtdoelartillerie uit de Prins
Mauritskazerne in Ede.” De lampen
kenmerken zich door een mix van
vliegtuigpropellers en kanonnen.
Ook is in deze ruimte literatuur te

vinden en zijn de kleinere gebruiksvoorwerpen in vitrines opgesteld.
De twee expositiehallen zijn
ingedeeld naar tijdsperiodes, waarbij expositiehal 1 de periode van
om en nabij 1882 tot ongeveer 1965
tekent. In de eerste expositiehal
is verder te zien wat er allemaal
kwam kijken bij de beginjaren van
de grondgebonden luchtverdediging. “Voor velen kan het al lastig
zijn om gewoon een staand object
op de grond te raken, laat staan een
vliegend object in de lucht”, vertelt Polfliet. “Hier komen diverse
factoren bij kijken. Algemene kennis hierin is dat je niet moet richten op het punt waar het object
op dat moment vliegt, maar net
iets daarvoor. Dan komt ook wiskunde om de hoek, omdat je moet
berekenen onder welke hoek het
kanon moet staan om het vliegende
object te kunnen raken. Hoe hard
vliegt het object? Wat is de afstand?
Wat is het weer? Staat er veel wind?
Van daaruit is er bij de luchtverdediging vanaf het begin gekeken naar
middelen om dit kunnen meten.”

Dit resulteerde in grote stellages,
zoals het luistertoestel. Het luistertoestel is een toestel waarbij de
bedienaar tussen grote oorschelpen kwam te zitten en daarmee van
een afstand van acht kilometer een
doel kon aangeven. Een ander voorbeeld is het mechanisch rekentoestel. “Dit toestel werd voornamelijk
door tandwielen aangedreven, waar
verschillende variabelen werden
ingegeven en zo berekend werd
waar, wanneer en in welke richting
geschoten moet worden om het
doel te raken.”

Mitrailleur rijdt als
een zonnetje
De tweede expositiehal staat in
het teken van de periode 1965 tot
op heden, een periode waarbij de
luchtverdediging een stuk efficiënter en krachtiger is geworden. Hier
staat een originele tank, maar ook
wapensystemen zoals het Patriotsysteem. Daarnaast is er ook buiten
een expositie, met onder andere
het ‘Nike Hercules Missile’, de
‘Missile Canisters Hawk’ een ‘Target
Tracking Radar.’ “Veel van wat er in
het museum staat is zodanig opgeknapt dat de lichtjes en displays
functioneren, zodat het allemaal
een stuk levendiger is.” Pronkstuk
volgens Polfliet is het M16 halftrackvoertuig, waarbij de voorste helft
op banden rijdt en de achterste
helft op rupsbanden. “Dit voertuig
is met behulp van externe vrijwilligers tussen 2008 en 2012 opgeknapt en samengesteld vanuit twee
sloopvoertuigen. Zij hebben er een
vierlingsmitrailleur van gemaakt en
tegenwoordig rijdt het weer als een
zonnetje. Hoewel, het vergt nog een
hoop kracht om er een bocht mee

te maken, want stuurbekrachtiging
kenden ze toen nog niet”, lacht hij.
“Voor iedere bocht moet je dan ook
echt gaan staan om aan het stuur te
draaien.”
Het museum heeft door de
jaren heen verschillende prominente en bijzondere bezoekers over
de vloer gehad. De meest prominente gasten ooit waren Koning
Willem-Alexander en Koningin
Maxima in 2013. “Ze waren toen
net gekroond en gingen alle provincies in Nederland af, waarbij ze
via de kazerne naar Noord-Brabant
trokken, uiteraard met een bezoek
aan het museum. Het was een bont
gezelschap, want er waren ook nog
150 andere mensen geselecteerd

om bij het bezoek aanwezig te zijn”,
vertelt Polfliet. “Ook de Overloonse
Vrouwenvereniging is al eens op
bezoek geweest. Daarnaast hebben we een grote groep pastoors
van het bisdom van Roermond
als bezoekers gehad. Dat was een
groep waarbij er bij ieder object
wel weer een verhaal naar boven
kwam.” Verder krijgen ze geregeld
een KBO over de vloer. “Waarbij de
mannen dan graag in de tank willen zitten en benieuwd zijn hoe hard
iets knalt en de vrouwen meer geïnteresseerd zijn in hoe wij dat allemaal regelden met het thuisfront
als we wat langer van huis waren.
Zo hebben we iedereen wel iets te
bieden.”
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Insturen kanugustus
vrijdag 31 a
HALLO Venray wil graag wat
meer van de wereld zien. We zijn
daarom op zoek naar de leukste,
creatiefste en origineelste foto
van HALLO Venray op vakantie.
Dus, ga jij deze zomer lekker weg?
Maak dan een leuke foto samen met de
HALLO en misschien win je wel een van
onderstaande prijzen. Alle foto’s worden
daarnaast gepubliceerd in HALLO Venray.
Stuur je foto (van minimaal 500 kb) naar
redactie@hallo-venray.nl vóór vrijdag
31 augustus.

1e prijs: Lunch ‘Laat je verrassen, 2 halen 1 betalen’
beschikbaar gesteld door Hotel Brasserie De Zwaan

2 prijs: Tegoedbon voor een uur gratis bowlen
e

beschikbaar gesteld door Restaurant Bowling Venray

3e prijs: Cadeaubon van 25 euro
beschikbaar gesteld door Jeans Centre Venray
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Venrays sporttalent
1

Autocrosser Elin Vossenberg

De gemeente Venray heeft een enorm gevarieerd sportaanbod, van voetbal en korfbal tot handboogschieten en paardrijden. Ook aan talenten is er in de gemeente geen gebrek. In deze serie komen jonge
sporttalenten uit de gemeente Venray aan het woord en vertellen ze over hun sportcarrière. Deze week
autocrosser Elin Vossenberg (16) uit Ysselsteyn.

Autocross is een sport waarin
meisjes overduidelijk ondervertegenwoordigd zijn, maar dit
weerhoudt Elin er niet van om
er helemaal voor te gaan. “In de
klasse waarin ik rij, zitten 25 mensen, waarvan ik één van de drie
meisjes ben”, vertelt Elin. “Op het
NK bestaat ongeveer 1 procent
uit meisjes en de rest is jongen.
In elke klasse zitten er wel één of
twee. Voor mij is dat ondertussen
heel normaal, want er zijn verder ook geen aparte klasses voor
meisjes of vrouwen. Ik zal wat dat
betreft altijd tussen de jongens
rijden. Wat overigens ook leuk is
als jongens er achterkomen dat ze
verloren hebben van een meisje,
die kunnen daar minder goed
tegen”, lacht ze. In deze tak van

sport draait het er helemaal om wie
als eerste over de finish komt, waarbij
de auto’s over een terrein van klei of
zand crossen.

Passie zit in
de familie
Daar komt ook de nodige veiligheid bij kijken. “In de meest ideale situatie kan een auto op klei
wel 90 kilometer per uur bereiken.
Het ergste dat er kan gebeuren is
dat de auto over de kop gaat of dat
de auto in brand vliegt”, vertelt Elin.
“De deelnemende auto’s beschikken
allemaal over een veiligheidskooi en
ijzerwerk dat de chauffeur beschermt.
Ook stelt de KNAF (de Nederlandse
autosportbond, red.) eisen aan de
auto en moet iedere auto een techni-

sche keuring ondergaan. De chauffeur
moet een helm op en kleding dragen
die brandwerend is.” Echter, helemaal voorbereid op een race kan Elin
niet zijn. “Je kunt niet echt trainen
voor een race en je moet vooral veel
geluk hebben op de dag zelf. Er zijn
maar weinig vaste banen in Nederland
hiervoor en ook die banen zien er per
dag weer anders uit door het weer.
Het enige dat we doen, is een week
van tevoren en op de dag zelf kijken
hoe de baan er uit ziet en Buienradar
goed in de gaten houden. Daar stel
je vervolgens de banden op in. Het is
een kwestie van één worden met de
auto, net als met iedere vorm van
autosport eigenlijk.”
De passie voor de autocross zit
in de familie. “Mijn oudste broer
begon met rijden toen hij 13 was.

Mijn andere broer begon ook met rijden op dezelfde leeftijd. Toen ik 12
was ben ik met het ‘virus’ besmet
geraakt. Dat is nu dus vier jaar geleden. Ik heb toen ook hun auto’s overgenomen, waarvan ik er eentje nog
steeds rijd: een Peugeot 1.06 rally.
Ook mijn ouders doen aan de sport of
juichen het toe, hoewel mijn vader wel
meer van het sleutelen aan de auto’s
is.” Dat sleutelen is ook een groot
onderdeel van de sport. “Je moet er
natuurlijk voor zorgen dat alles goed
werkt. Ook samen met mijn broers
sleutelen we vaker mee. Mijn tweede
broer heeft dan weer een specialisatie wat betreft de motor, de oudste is
meer van het ijzerwerk en het sleutelen, terwijl ik meer van de finishing
touch ben en hoe het er uitziet.”

School combineren
De autocross blijft voorlopig nog
wel haar passie en ze wil er ook echt
iets in bereiken ooit, laat ze weten.
Haar sport weet ze dan ook prima te
combineren met haar school op het
moment. “Mijn school is daar heel

gemakkelijk in. Als ik vrij moet
hebben voor een kampioenschap,
dan krijg ik dat ook. Dat hebben ze
zo altijd met broers gedaan, dus
ook met mij.” Zo heeft ze vorig
jaar meegedaan aan de KNAFacademie, waarbij jonge talenten in de autosport een jaar lang
begeleid worden. Ze krijgen dan
mediatraining, lessen in autocontrole en mogen op het circuit in
Valkenswaard simulatietrainingen
rijden. Het Sonak NK Autocross
wordt uitgezonden op televisie
en komt meestal 2 of 3 weken
na de wedstrijden op Auto GP
op RTL 7. Een droom van haar is
om ooit nog eens mee te rijden
in de klasse verlaagde kevers.
Een klasse waarin ze, zoals de
naam al doet vermoeden, rijden in
kevers die verlaagd zijn. “Hier zou
ik dan graag aan meedoen met
het NK, want in deze klasse is
werkelijk iedereen gelijk en komt
het er echt op aan hoe goed je
bent.”
Bron foto’s: Sonak NK Autocross

HALLO Venray zoekt sporttalenten
Voor onze nieuwe serie ‘Venrays talent’ zijn we op zoek naar jonge en talentvolle sporters uit de gemeente. Ben jij supergoed in majorette? Win je alle prijzen op het gebied van
basketbal? Of ben je een echte tenniskampioen? Geef je dan op via redactie@hallo-venray.nl en wie weet ben jij de volgende die wordt geïnterviewd!

Vier routes

34e Fietsvierdaagse Venray
De 34e editie van de Fietsvierdaagse Venray vindt plaats van dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 juni. De Fietsvierdaagse voert de deelnemers via uitgepijlde routes door het vlakke NoordLimburgse en Brabantse Peelgebied. De startlocatie is Hotel, Conferentie- en Partycentrum De Witte Hoeve in Venray.
Voor de vierdaagse zijn er vier
routes uitgezet. Dinsdag voeren de
Peelroutes door onder andere
Griendtsveen en Helenaveen.
Op woensdag zijn er de Maaduinroutes
over de Maas. Donderdag worden de

Zuidroutes via Horst en Sevenum
gefietst en vrijdag de Noordroutes naar
St. Anthonis. Onderweg bieden gidsen
van IVN Geijsteren-Venray de deelnemers de mogelijkheid om even iets
anders te doen dan fietsen en bijvoor-

beeld meer te weten te komen van
wat er in en rondom het water leeft.
Tijdens de slotmiddag op vrijdag
wordt het evenement feestelijk afgesloten met onder andere de verloting
van een fiets onder de deelnemers.

Ook de Rozenkoningin van Lottum,
Mieke Smits, brengt dan een bezoek
aan de Fietsvierdaagse.
Nieuw dit jaar is de kinderroute
van 18 kilometer op vrijdag. Waar deze
voorheen alleen op woensdag werd

gefietst, is die nu ook op de slotdag
van de Fietsvierdaagse in het programma opgenomen.
Meer informatie over de
Fietsvierdaagse Venray is te vinden op
www.fietsvierdaagse-venray.nl
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Kleedlokalen scheidsrechters
Horst-Venray vernieuwd
Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray heeft haar kleedlokalen en doucheruimte geheel vernieuwd.
Vrijwel alle werkzaamheden werden door de (oud-) scheidsrechters zelf uitgevoerd. De kleedlokalen werden
heropend tijdens de jaarlijkse afsluiting van het seizoen.
Er vond tijdens de werkzaamheden een asbestsanering plaats, de
verwarmingsinstallatie werd gemoderniseerd, het dak is geïsoleerd, de
vloeren werden geheel vernieuwd, en
de buitenkant van het gebouw is van
een nieuwe laag verf voorzien. De
opknapbeurt werd financieel mogelijk
gemaakt door de Stichting Vrienden
van de Scheidsrechters, een club
sponsoren die de scheidsrechters een

warm hart toedraagt.
Tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting werden de kleedlokalen heropend. Theo Arts, voorzitter
van de Stichting Vrienden van de
Scheidsrechters, zei te hopen dat de
vernieuwing van de kleedlokalen een
bijdrage levert aan de aantrekkingskracht van de scheidsrechtersvereniging, met name voor de wat jongere
scheidsrechters. Daarna overhandigde

hij nog een cheque ter waarde van
ruim 23.000 euro aan Jeu Verhaegh,
penningmeester van de scheidsrechtersvereniging.
Elke donderdag trainen de leden
van de scheidsrechtersvereniging, een
mix van beginnende, ervaren én oudscheidsrechters, op het voetbalveld
naast de kasteelruïne in Horst. Onder
leiding van Chris Beurskens houden zij
hier hun conditie op peil.
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Successen voor ruiters
ruitervereniging
De Eendracht
Esmee Kemmelings en Marcel Classens van Ruitervereniging
De Eendracht uit Castenray op zaterdag 14 juli beide in de prijzen
gevallen. Esmee lukte dat op een wedstrijd in Sevenum. Marcel haalde
het erepodium in Someren.
In Sevenum werd Passie voor
Paarden georganiseerd. Deze wedstrijd werd verreden in Sevenum en
diverse takken van de paardensport
kwamen aan bod. Esmee nam met
haar pony Egano deel aan het
dressuur in de categorie DE klassse
L1. Ze reed een goede proef en
behaalde een tweede prijs.

Ook op de terreinen van
Manege Het Keelven in Someren
werd een wedstrijd verreden.
Marcel Classens was met zijn paard
Highlight wederom van de partij.
Ook deze keer reed Marcel een
goede proef in de klasse M1 en
ook hij wist een tweede prijs te
behalen.

INCARE BV, gelegen op het Keizersveld te Venray, is een bedrijf dat
vochtige doekjes ontwikkelt en produceert voor de Europese markt.
Om onze stabiele groei door te kunnen zetten, zijn we op zoek naar
nieuwe collega’s in diverse functies:

2 Allround Technisch Assistenten/
Onderhoudsmonteurs (m/v)
Je draagt zorg voor het onderhoud van het machinepark, het gebouw en haar
installaties.

2 Machine Operators (m/v)
Je bent verantwoordelijk voor een hele productielijn, zelfstandig en in teamverband. Dat omvat ook ombouwen en oplossen van storingen.

Productie Supervisor (m/v)

Je bent verantwoordelijk voor een soepele en flexibele gang van zaken in de
productie. Als een spin in een web overzie je situaties en stuurt bij waar nodig.

Theo Arts (links), Jeu Verhaegh (midden) en
Piet Vullings (secretaris Vrienden van de Scheidsrechters)

Ruitervereniging Castenray
aanwezig op Limburgse
Kampioenschappen
Verschillende combinaties van ruitervereniging De Eendracht uit Castenray hebben zich geplaatst voor de
Limburgse Kampioenschappen. Deze vinden plaats op zaterdag 4 en zondag 5 augustus op de terreinen nabij
rijhal Hoogveld in Lottum.
Bij de pony’s hebben Esmee
Kemmeling met haar pony Egana
(dressuur cat. D klasse L1) en Lukas
van Lit met pony Asalesto (dressuur

cat. E klasse M2) zich gekwalificeerd. Bij
de paarden behoren Marcel Classens
met Highlight (dressuur klasse M1) en
Xander van Lit met Carwin (springen

klasse M) tot de deelnemers. Michèle
van de Bekerom staat met Zandor H
(dressuur klasse L1) op de reservelijst
bij de paarden.

Je ziet toe op ons hoog kwaliteitsniveau op verschillende gebieden. Je bent een
teamspeler die kwaliteit, alsmede schoon en veilig werken hoog in het vaandel
heeft staan.

Medewerker Mengerij (m/v)
Als medewerker Mengerij draag je de verantwoordelijkheid voor één van onze
belangrijkste grondstoffen: de lotion. Als proces-eigenaar werk je zelfstandig,
nauwkeurig en hygiënisch.

Bedrijfsbureau Medewerker (m/v)
Je hebt heel brede interesses en vaardigheden. Met je uitstekende administratieve vaardigheden ondersteun je diverse afdelingen zoals Planning, Quality
Assurance en Inkoop.
Wij bieden een afwisselende, uitdagende baan in een informeel bedrijf
met ca. 50 medewerkers. Bovendien is er de gelegenheid om verdere opleidingen te volgen.

Hoogste niveau

Golfers promoveren
De Peelse Golf Jeugd 1 onder leiding van teamcaptain Noa Janssen uit Venray is gepromoveert naar het hoogste
niveau in de Nederlandse jeugdgolf. Zondag 8 juli won het team de promotiewedstrijd met 12-0 in Biddinghuizen.
Door voor het eerst in de historie
van de club het allerhoogste niveau
van de NGF-jeugd competitie te bereiken, speelt het team uit Evertsoord in
2019 in de hoofdklasse. “Promoveren is

Medewerker Kwaliteitscontrole QC (m/v)

één, maar nu moet het team zich handhaven in de hoogste klasse, en daar
zal aan gewerkt moeten worden, want
er is natuurlijk serieuze concurrentie”,
aldus de Peelse Golf. “Samen met de

begeleidende pro is een trainingsprogramma opgesteld om het team
hier op voor te bereiden. Ook voor de
andere jeugdspelers is dit een opsteker,
want ze zien dat heel veel mogelijk is.”

Wat kenmerkt Incare: korte communicatielijnen, maximale ruimte voor
eigen initiatief, vertrouwen, open cultuur, flexibel, betrouwbaar, vooruitstrevend, familie- en teamgevoel.
Indien je belangstelling hebt voor deze functies of graag meer
informatie wilt, kun je uitgebreidere informatie per functie vinden
op onze website: www.codigroup.com onder de button Onze
Mensen of contact opnemen met:
Incare BV, Keizersveld 99, 5803 AP Venray
0478-553800 info@incarebv.nl t.a.v. Jack van Duren

W W W. C O D I G R O U P. C O M / I N C A R E
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Collectie uitgebreid

2017-2018

Schouwburg Venray
had succesvol seizoen

‘Zwerfgoed’ nieuwe
deelnemer van RooyNet

Schouwburg Venray heeft het meest succesvolle seizoen in jaren
gedraaid in 2017-2018, stelt zij. Theaterseizoen 2017-2018 was
daarnaast het eerste volledige seizoen na de verbouwing van het
Venrayse theater.

De collectie van het online historisch platform RooyNet is uitgebreid met de deelnemer ‘Zwerfgoed’.
In Zwerfgoed wordt de hulp van websitebezoekers gevraagd voor materiaal waar nog geen informatie over is.
RooyNet telt nu 44 deelnemers die de website vullen met Venrayse historie in de vorm van foto’s, films,
documenten en geluiden.

HPV-vrijwilliger Tilly van Zoest-Zwanenberg verzorgt de uploads
van Zwerfgoed en zal de beschrijvingen in behandeling nemen.

Het aantal gasten van voorstellingen uit seizoen 2017-2018 is met
64 procent gestegen ten opzichte
van het seizoen daarvoor, laat
Schouwburg Venray weten. Het seizoen daarvoor was een half seizoen,
maar met een minimaal verschil in
het aantal voorstellingen. Het theater
meldt dat het bezoekersaantal van
seizoen 2017-2018, vergeleken met
de afgelopen drie seizoenen, het
hoogst is.

Verbouwing van
het pand
Naast de stijging van het aantal
gasten van voorstellingen, bestaat
er ook een toename in het aantal

verhuringen. Dit heeft volgens het
theater veel te maken met de verbouwing van het pand. “De locatie is
door de verbouwing, en komst van
de kleine zaal en de vergaderruimte,
aantrekkelijker voor allerlei bedrijven, verenigingen en particulieren
om een evenement te organiseren.”
Dit resulteert in 251 verhuringen in
seizoen 2017-2018 ten opzichte van
58 activiteiten in het voorgaande
seizoen.
De ticketverkoop van het nieuwe
seizoen 2018-2019 is midden mei
van start gegaan. Schouwburg
Venray laat weten dat de ticketverkoop vrijwel gelijk loopt aan de
verkoop van het seizoen 2017-2018.

Een vrijwilligersgroep van het
Historisch Platform Venray (HPV)
verzamelt, digitaliseert, beschrijft en
restaureert digitaal Venrays erfgoedmateriaal, waarmee RooyNet regelmatig wordt aangevuld. Duizenden foto’s
zijn al uitgebreid beschreven en op
Rooynet gepubliceerd, maar er ligt ook
nog veel materiaal te wachten om
beschreven te worden. Zwerfgoed is
een verzameling van cultuurhistorisch

materiaal, waarvan de Digigroep van
het HPV geen of onvoldoende informatie heeft.
Om de juiste informatie bij deze
foto’s te krijgen, werd het idee
opgevat om Zwerfgoed als deelnemer aan RooyNet toe te voegen.
Hiermee wordt de hulp gevraagd
van de websitebezoekers. Zij kunnen
in Zwerfgoed door middel van een
digitaal formulier aangeven wat ze

van een bepaalde foto weten. Wie of
wat staat er op de foto en waar en
wanneer is deze gemaakt? Eén keer
per week worden de ingezonden berichten door de vrijwilligers
behandeld. Zodra de foto volledig is
beschreven, wordt deze uit deze collectie verwijderd en bij een van de
andere deelnemers op de website
ondergebracht.
(Foto: May Volleberg)

(Foto: Paul Poels)

Roverway 2018

Scoutingexpeditie
in Venray
Tijdens Roverway 2018, vanaf dinsdag 24 juli, gaan 4.500 nationale
en internationale scouts op reis door Nederland. Eén gedeelte van de
reis gaat door Venray en omgeving.
De scouts gaan op pad via een
eigen gekozen expeditie. Na de
opening en de overnachting op het
strand in Scheveningen gaan vijftig
scouts richting Venray. In het thema
‘Opposites Attract’ worden zij uitgedaagd om zichzelf te ontdekken,
actief te zijn en nieuwe vrienden te
maken. Vervolgens reizen ze naar
Scoutinglandgoed Zeewolde, waar
het gezamenlijke kamp plaatsvindt.
Aan Roverway 2018 doen scouts
uit meer dan vijftig landen mee.
Aan de hand van drie educatieve
doelen: character, curiosity en career

gaan de scouts verschillende activiteiten en ervaringen opdoen, waardoor ze van Nederland, Europa en
van elkaar leren over hun rol in de
maatschappij met een open houding
naar anderen.
De organisatie van Roverway
bestaat uit een groep jongeren
met een gemiddelde leeftijd van
24 jaar. Zij staan aan het hoofd van
alle teams en worden daarin ondersteund door meer ervaren scouts
in de rol van supporter. De totale
voorbereiding voor Roverway 2018
besloeg anderhalf jaar.

Excursie rioolwaterzuivering
De Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging (AVOS) ging dinsdag 10 juli op excursie naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo. Het initiatief kwam van oud-wethouder van
Venray en AVOS-lid Jan Houba, die bij de waterzuiveringsinstallatie gewerkt heeft. Er was uitleg over
het functioneren van de installatie. AVOS: “Limburg kent zeventien van dit soort installaties.
Interessant was ook hoeveel men als persoon per dag aan water gebruikt. Dat betreft 120 tot
130 liter per dag. Goed om eens bij stil te staan. De installaties in Limburg produceren 150 miljoen
kubieke meter gezuiverd afvalwater en 100.000 ton zuiveringsslib. Zij vormen hiermee een belangrijke schakel in de waterketen.” Donderdag 19 juli organiseert AVOS een tweede excursie vanwege
de grote belangstelling. Voor deze excursie zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgeven kan via
info@avosvenray.nl onder vermelding van ‘excursie rioolwaterzuivering 19 juli’. (Foto: Willem van Riet)
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Favoriete plekje van Theo Jeuken

‘Geijsteren: Dorp met een rijke cultuur’
Theo Jeuken (73) is een geboren en getogen Geijstenaar. Hij heeft in Vught op de kostschool gezeten en in
Nijmegen gestudeerd, maar werd uiteindelijk toch weer teruggetrokken door het plaatsje gelegen op de grens
van Noord-Brabant en Limburg, aan de oever van de Maas. Hij vertelt over zijn favoriete plek: het dorp
Geijsteren.

Tegenwoordig is hij met pensioen, maar daarvoor heeft Theo Jeuken
ruim 36 jaar voor de gemeente Venray
gewerkt. Nog altijd is hij actief in het
leven van Geijsteren en omstreken.
Zo heeft hij een hobby in theologie
en filosofie, is hij dirigent bij een uitvaartkoor in Venray en is hij lid van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring
Venray. Daarnaast is hij nog altijd actief
in de muziek en doet hij vrijwilligerswerk bij onder andere het Vincentiushof
in Venray. “En zo nu en dan krijg ik vragen van mensen over de geschiedenis
van Geijsteren. Het dorp heeft me altijd
geboeid met zijn rijke cultuur. De mensen hebben hier meer body. Als er
bijvoorbeeld een dorpskoor opgezet
wordt, dan willen we er ook echt een
goed koor van maken. Met 450 inwoners is het ook een hecht dorp. Veel van
hoe het dorp in elkaar zit en wat de
inwoners doen is terug te leiden naar
het kasteel en zijn bewoners; de meeste
mensen die hier woonden waren voor
de oorlog qua werk afhankelijk van de
baron in het kasteel”, vertelt Jeuken.

Geschiedenis gaat
terug tot 13e eeuw
Geijsteren is één van de weinige
plaatsjes waar de adel van oudsher
een stempel op het dorp heeft gedrukt.
“Het dorp zou er gegarandeerd heel
anders uitgezien hebben zonder een
baron”, vertelt Jeuken. Kasteel Geijsteren
is zodoende niet alleen een bijzonder,
maar ook cruciaal plekje te noemen.
Jeuken: “Er hebben hier veel edellieden
gewoond. De geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners gaat terug tot de
13e eeuw. Toen noemde ene Arnoldus
zich ‘miles de Gesserne’, wat staat
voor heer van Geijsteren. Rond 1400
kwam het in handen van de familie van
Broekhuizen, eveneens vooraanstaande
edellieden.” Hierna kwam het via de
handen van de families van Harff, Van
Eyll, Schellaert van Obbendorf terecht bij
de huidige familie De Weichs de Wenne.
Deze familie heeft een Duitse oorsprong
en van daaruit is er ook een baron in
komen te wonen, die zich heer van
Geijsteren mocht noemen. Het kasteel
en zo ook het landgoed Geijsteren zijn
nu ruim 200 jaar in bezit van deze familie. “Vorig jaar is baron Wilbert, zoals het
dorp hem noemde, overleden. Sinds de
dood van baron Wilbert wordt het landgoed Geijsteren beheerd door zijn erfgenamen, verenigd in een stichting.”
Het kasteel heeft door de jaren heen
aardig wat klappen moeten incasseren.

In 1586 werd het grotendeels verwoest
tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in 1648
werd het weer hersteld door de familie Schellart van Obbendorf. Daarna
brandde het af in 1918, werd het weer
hersteld, maar kreeg het kasteel het
zwaar te verduren onder een Brits bombardement in 1944. Na het puinruimen
in 1947 is het verder helemaal overwoekerd geraakt met planten. De familie
Weichs de Wenne en de gemeenschap
hebben er in 2000 voor gezorgd dat de
kasteelruïne weer opgeknapt werd en
sinds 2012 is het weer publiekelijk toegankelijk. “Geijsteren is gevormd door
de geschiedenis die zich afspeelde hier
in het kasteel, maar ook door de edellieden die op het kasteel woonden.
Baron Wilbert wilde bijvoorbeeld ook
bewust met de gemeenschap het kasteel weer opknappen. Hij vond samenwerken met de plaatselijke bevolking
erg belangrijk. Baron Wilbert was zeer
gesteld op zijn landgoed. Hij zag het
beheer ervan als tuinieren, maar dan in
het groot. Kijk maar eens naar de bospaden en hoe ordelijk de bomen naast
elkaar staan. Dat is heel typerend voor
de bossen hier. Met de opbrengsten uit
verhuur van huizen en boerderijen én
het verpachten van landerijen wordt het
landgoed in stand gehouden.”

Omgevallen boom
Enerzijds heeft het Geijsterse landschap een rijke historie, die te danken
is aan de adel, maar anderzijds is het
ook gevormd door de stroombeddingen van de rivier de Maas. “Midden in
het dorp loopt van noord naar zuid de
scheiding van twee verschillende terrassen met een hoogteverschil van ongeveer 3 meter. Overal in het landschap zie
je golven in het landschap terug; allemaal sporen van de tijd dat de Maas hier
doorheen liep.” Door de jaren heen hebben deze maasarmen zich steeds verder
verlegd, maar veel van die restanten
zijn hier ook terug te zien in de beekjes,
het ven en de bossen. “Een populaire
plek om die reden is de ‘omgevallen
boom’. Letterlijk een boom die over een
beekje omgevallen is, gelegen in de
Geijsterse bossen. De oorsprong is mij
niet bekend, wat ik wel weet is dat de
boom door mensen al eens verplaatst
is. Vroeger speelden we hier als kinderen, toen was het ook nog gewoon
een boom, zonder de beschermende
balustrades. Karakteristiek is hier ook
het hoogteverschil waarbij je ziet hoe
het beekje er onder door zijn weg vindt.
Daarom is het tegenwoordig een populaire plek voor trouwfoto’s.”

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Agenda t/m 26 juli 2018
do
19
07
vr
20
07
za
21
07

Zomeravondbridge
Tijd: 19.30-22.45 uur
Organisatie: Venrayse bridgeclubs
Locatie: MFC Brukske Venray

Pop Up Galerie LIHVE
Tijd: 14.00-20.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Kapelaanspad Venray

ma
23
07
di
24
07

Jaarmarkt
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: centrum Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uu
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

wo
25
07

Locatie: rondom Venray

Locatie: rondom Venray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Kapelaanspad Venray

Tijd: 19.00-01.30 uur
Organisatie: OJC DIM
Locatie: Kasteellaan Blitterswijck

Fietsvierdaagse

Fietsvierdaagse

Pop Up Galerie LIHVE

D!MENSIONS OUTDOOR

do
26
07

Fietsvierdaagse

Jouw agendapunt hier?

Locatie: rondom Venray

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

‘Naeve de kerk’

Frans Pollux in Oostrum
Frans Pollux treedt met zijn muzikale talkshow ‘Naeve de kerk’ op in D’n Oesterham in Oostrum. Het optreden wordt mede georganiseerd door carnavalsvereniging De Karklingers en vindt plaats op zondag 30 september
om 15.00 uur.

Frans Pollux doet een najaarstour
langs Limburgse dorpjes met zijn show

‘Naeve de kerk’. Is een dorp nog leefbaar zonder pinautomaat? Komen jon-

geren weer terug zodra ze kinderen
krijgen? En hoe gaat het ondertus-

Kunstweekend
28 en 29 juli
Tijdens het Kunstweekend in
Kasteeltuinen Arcen gebruiken
tientallen kunstenaars de tuinen als
hun open atelier en inspiratiebron.

Kijk voor meer informatie & tickets op:

www.kasteeltuinen.nl

sen met de fanfare? Aan de hand van
typisch hedendaagse dorpsproblemen,
ontgroening, vergrijzing, de kracht van
krimp, haalt Frans Pollux in een muzikale talkshow verhalen op. Pollux en
band gaan op tour langs kleine dorpen: op zondagmiddag in gemeenschapshuizen, naast de kerk. Over elk
dorp maakt hij vervolgens een liedje.
Die opgenomen liedjes worden in
januari 2019 gepresenteerd tijdens
het slotconcert van het project in de
Maaspoort in Venlo.
In bijna alle Limburgse dorpen
zijn grote veranderingen aan de gang:
jongeren trekken weg en de huizenmarkt staat onder druk. Dat heeft
goede en minder goede kanten. In de
meeste dorpen is een groeiende groep
vitale senioren die een groot deel van
het vrijwilligerswerk in hun dorpen
oppakken. Hoe ga je als dorp daarmee
om? Hoe houd je de boel bij elkaar?
Genoeg thematiek om te bespreken
met een aantal personen uit het dorp,
als aanvulling op het concert. In navolging van de thematiek wordt bij de
organisatie van het concert samen-

werking gezocht met een plaatselijke
vereniging. In veel gevallen is dat
de carnavalsvereniging, maar er zit
ook een harmonie tussen. De vereniging zorgt voor de lokale publiciteit
voor het concert. In Oostrum wordt dit
geregeld door CV De Karklingels.

Conceptalbum
In elk dorp haalt Frans Pollux één
verhaal op dat hij verwerkt in een
liedje. De liedjes worden opgenomen en gebundeld en uitgebracht op
het conceptalbum Naeve de Kerk, dat
wordt gepresenteerd tijdens een groot
slotconcert op zondag 20 januari in
Venlo. Via Facebook en een website
kunnen de bezoekers van de concerten vervolgens de totstandkoming
van ‘hun’ plaat volgen. De Naeve de
Kerk-tour bezoekt dorpen op zondag
na de mis. In elk dorp is een passende
locatie gezocht. In veel gevallen is dat
het lokale gemeenschapshuis. De tour
bestaat uit optredens in acht verschillende dorpen: Oostrum, Maasbree,
Reuver, Heel, Waubach, Stramproy,
Koningsbosch en Velden.

Schouwburg

Tweede editie
Cultuurcafé Live
In de foyer van de Schouwburg in Venray vindt op zondag 29 juli de
tweede editie van Cultuurcafé Live plaats. Tijdens dit evenement zijn er
voor bezoekers live muzikanten en diverse tafelgasten.
Tijdens de editie van zondag
29 juli geven onder andere We Are
The Message, singer-songwriter
Etan Huijs en Dire Straits & Mark
Knopfler Tributeband een optreden.
Tegelijkertijd schuiven onder andere
Anna Joan (Annabel van Casteren),
Marc Gommans (Popronde Venray)
en Paul Franssen (directeur
Schouwburg Venray) aan als
tafelgasten.

Cultuurcafé Live is een
samenwerking tussen Omroep
Venray en de Schouwburg en wordt
live op de radio uitgezonden.
Het begint om 14.00 uur en is gratis
toegankelijk. Deze tweede editie
van Cultuurcafé Live is niet de enige
deze zomer.
Op zondag 26 augustus vindt
de derde editie van het evenement
plaats.
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Pop Up Galerie

Kunstroutes Venray weer actueel Meer dan zeshonderd
bezoekers
In de Engelse Tuin in Venray werden vrijdagmiddag 13 juli de eerste exemplaren van de nieuwe
aanvulbundels van de wandel- en fietsbundels langs Venrayse kunst overhandigd aan wethouder Anne Thielen
en Marij Peeters van het Literair Café Venray door samensteller Paul Reiniers.

Na de opening van de Pop Up Galerie LIHVE in Venray van vrijdag 6 juli
zijn er in het eerste weekend al meer dan zeshonderd bezoekers geweest.

In Venray kan men al jaren wandelen en fietsen langs kunst. De bundels
Te voet en Op de fiets langs kunst
leiden langs alle, meer dan honderd
beelden en kunstwerken in de openbare ruimte in hartje Venray, de
wijken en dertien dorpen. De drie
kleurrijke aanvulbundeltjes maken de
wandel- en fietsbundel langs Venrayse
kunst weer helemaal actueel.
Bij het zilveren jubileum heeft
Literair Café Venray complete actuele
aanvullingen uitgebracht van de wandelroute in het centrum en de fietsroutes West (met de Peeldorpen) en Oost

(met de Maasdorpen). De kunstroutes
zijn ook poëzieroutes. Bij de foto van
elk kunstwerk met info over dat beeld
en de kunstenaar staat een passend
gedicht. Het Literair Café bracht de
routes uit bij eerdere jubilea.
Nu, bij het 25-jarig bestaan, zijn
aanvullingen naar de actuele situatie
op hun plaats, stelt het Literair Café.
Een tiental beelden is verplaatst en
eenzelfde aantal is door diefstal of
vernieling uit het straatbeeld verdwenen. Anderzijds is Venray verrijkt met
een twintigtal aanwinsten, groot en
klein. De aanvullingen zijn verwerkt in

brochures met foto’s als bijlage bij de
bestaande bundels.
Voor het wandellegioen zijn de
fietsroutes ook interessant, met name
het eerste gedeelte. Dat gaat bij Oost
met begin- en eindpunt NS-station
Oostrum (ongeveer 25 kilometer) door
Maasdorpen en het Maasarm-project
Ooijen-Wanssum. Bij West voert het
eerste gedeelte met begin- en eindpunt het Odapark (ongeveer 20 kilometer) langs het project in aanleg
Rooyse Schans. Kijk voor meer informatie op: www.literaricafevenray.nl
(Foto: Kees Moerkerk)

Let It Happen in Venray, de
organisatie achter de Pop Up Galerie,
is blij met de bezoekers. “We kunnen
alleen maar met een grote glimlach
terugkijken naar het openingsweekend”, aldus projectleider Henk van
Os. In de galerie wordt werk geëxposeerd van Thea van Herpt (bronzen
beelden), Louis La Rooy (glaskunst),
Saskia Weerepas (schilderijen) en
Miriam Meulepas (beelden, installaties en assemblages). De hele zomer
is de expositie te bekijken op
Kapelaanspad 38 in Venray. De gale-

rie is geopend op vrijdagen van
14.00 tot 20.00 uur, op zaterdagen
van 11.00 tot 16.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 16.00 uur.

Vrijwilligers
Voor een aantal weekenden is
de organisatie van LIHVE nog op
zoek naar vrijwilligers die een oogje
in het zeil willen houden tijdens de
openingsuren van de Pop Up Galerie.
Geïnteresseerden kunnen contact op
nemen via 06 43 35 33 18 of via
centrumvisie@culturavenray.nl.

Kunst in de Kapel

KIK 4.0 in De Borggraaf
In Museum De Borggraaf in Venray is van juni tot en met augustus een tentoonstelling van de tien kunstenaars van Kunst in de Kapel (KIK).

Prijswinnaar
fotospeurtocht

KIK is ontstaan in het voorjaar van
2015, toen een groep kunstenaars
deelnam aan de expositie Schijt aan
de Grens. Omdat de samenwerking
toen zo goed verliep, besloot de groep
in 2016 op eigen kracht een tentoonstelling op het St. Annaterrein te

organiseren. ‘Met meer dan
500 bezoekers in twee dagen tijd is
het een succes en is deze tentoonstelling het begin van KIK’, aldus de
kunstenaars. De groep nam in 2017
wederom deel aan de expositie Schijt
aan de Grens en heeft nu dus, in de

zomermaanden van 2018, een expositie in De Borggraaf, met kunstwerken
in verschillende kunstdisciplines.
De expositie bestaat uit schilderijen,
tekeningen, beeldhouwwerken,
keramiek, kunstinstallaties, collages
en proza- en poëziewerken.

Tijdens de Kunstmarkt in het centrum van Venray op zondag
8 juli kon het publiek meedoen aan een fotospeurtocht. Er kon
een mozaïekworkshop gewonnen worden bij atelier Hart voor
Kleur. Er waren meerdere deelnemers die alle kunstenaars van de
kunstwerken op de foto’s hadden gevonden, dus moest er geloot
worden, laat de organisatie van de Kunstmarkt weten.
De winnaar van de prijs werd Maartje uit Melderslo.
Zondag 15 juli overhandigde één van de organisatoren van de
Kunstmarkt haar de prijs in de vorm van een tegoedbon voor een
mozaïekworkshop naar keuze. Maartje is zelf ook creatief, meldt
de organisatie. “Ze schildert vrolijke kleurige schilderijen, en ze
was heel blij met de prijs.”

B
Bedrag Kwh

€ 61,87 269

€ 47,15 205

€ 35,42 154
€ 84,41 367

€ 64,40 280

€ 48,30 210

€ 76,13 331 € 103,73 451
€ 53,36 232 € 72,91 317

A
Bedrag Kwh

• Stel de temperatuur correct in: het heeft geen zin de laagst
mogelijke temperatuur in te stellen. Voor een diepvries is -18ºC
de ideale temperatuur. Elke graad lager verbruikt 5 procent meer
energie.

€ 47,15 205

€ 36,11 157

€ 27,14 118

€ 57,96 252
€ 40,71 177

A+
Bedrag Kwh

Tummers

6

395,-

• A+ • 180 liter • 155 x 59 x 67 cm
• NoFrost voorkomt ijsvorming, ontdooien is niet nodig
• FrostMatic functie, om snel in te vriezen
• Akoestisch en visueel alarm bij temperatuurstijging

VRIESKAST / AGB62216NW

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

204,-

445,-

795,-

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

• A+++ • VitaFresh
• Inbouwmaten: 122,5 x 56 x 55 cm
• FreshSense • 211 liter
• Deur-op-deur

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

INBOUW KOELKAST / KIR41ED40

-/-

• A+++ • 217 liter koelen, 98 liter vriezen
• 185 x 60 x 67 cm • LED-interieurverlichting
• Digital Inverter Compressor met 10 jaar garantie
• NoFrost voorkomt ijsvorming • Cool Select duo lade

INCLUSIEF GRATIS BEZORGING!

154,-

KOEL-VRIESCOMBINATIE / RB33N300NWW

-/-

INRUILKORTING
INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

949,599,-

RS
T!

Deur-op-deur

HO

599,-

NO FROST

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

• Plaats een diepvries of koelkast niet naast een warmtebron • Denk eerst na over wat u gaat pakken in plaats vijf minuten voor
de open koel- of vrieskastdeur te staan.
(oven, verwarming) om overmatig energieverbruik te
vermijden. Bij voorkeur in een koele ruimte, kelder of
• Lees altijd de gebruiksaanwijzing, vaak staan hier ook tips in.
garage.

Enkele tips om
energie te besparen:

€ 33,81 147

€ 29,21 127

Diepvrieskast 200 liter

84

€ 25,76 112

92

€ 19,32

64

€ 21,16

Diepvrieskist 200 liter

€ 41,40 180
€ 29,21 127

€ 34,27 149
€ 21,85 95

Koel/vriescombinatie groot
Koel/vriescombinatie tafelmodel

Koelkast zonder vriesvak tafelmodel € 14,72

A++
Bedrag Kwh

A+++
Bedrag Kwh

Label

JAARVERBRUIK KOEL- EN VRIESAPPARATUUR BIJ GEMIDDELD GEBRUIK PER LABEL

EP:Tummers heeft de komende weken een fantastische inruilactie voor uw oude en vaak energievretende diepvriezer
of koelkast. De korting bij inruil van uw oude (vrijstaande of inbouw) apparaat kan oplopen tot wel 400 euro op de
prijs van een nieuw model. Alles wordt compleet en netjes gratis bezorgd door onze bezorgdienst. Ook het gratis
meenemen van uw oude diepvries of koelkast is geen enkel probleem. Stap dus snel over op een energiezuiniger
apparaat, en bespaar honderden euro’s per jaar op uw energierekening!
NO FROST
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Hoge kortingen bij inruil van uw oude koelkast of vriezer!

KORTING!

€400,-

TOT WEL

N
E
Z
E
I
R
V
&
KOELEN

Tummers

OO
K IN

