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HALLO herfst!
Het is weer voorbij die mooie zomer... De herfst is sinds vrijdag 21 september officieel begonnen. En hoe! ‘s Nachts heeft het al een paar keer licht gevroren,
in het weekend viel de nodige regen en bij sommige mensen heeft de verwarming zelfs al aangestaan. Maar hoewel sommigen de zomer met pijn in het hart vaarwel
zeggen, heeft de herfst natuurlijk ook weer z’n voordelen. Nog even en dan verandert het landschap in een prachtig kleurenpalet en de eerste paddenstoelen schieten nu
al uit de grond. HALLO herfst!

Herdenkingsevenement Lest We Forget

Oorlogsverhalen komen tot leven
in Venray
De naam van het militaire herdenkingsevenement in een bos bij Venray, Lest We Forget (in het Nederlands
Opdat we niet vergeten), slaat de spijker op de kop. Waar de vorige generaties nog konden luisteren naar
verhalen van opa en oma die erbij waren toen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog hier de baas waren, blijkt
dat de huidige jeugd het van dit soort herdenkingsplekken moet hebben. Vrijwilligers zorgen er in het kamp
voor dat de oorlogsverhalen niet verloren gaan in de historie.
“Mijn oma is in de oorlog geboren”, vertelt één van de kinderen die
bij de Sherman-tank van Ruud Moors
(35) staan. Waar Ruud nog verhalen meekreeg van zijn eigen opa en
oma, is dat voor de kinderen van
groep 7 en 8 nu niet meer het geval.
“Het is verder weg voor de jeugd.

Dan is dit een hele mooie manier om
te laten zien hoe de soldaten toen
leefden en wat ze meemaakten.
Hier kunnen ze de spullen aanraken
en voelen. Dat maakt dit evenement
uniek en indrukwekkend.”
Hier is in dit geval een bos langs
de A73 in Venray. Een week lang is

er een militair kamp uit de Tweede
Wereldoorlog verrezen in het bos.
Tientallen vrijwilligers hebben hun
verzameling originele spullen naar
Venray gebracht om het kamp een
authentieke uitstraling te geven.
Opmerkelijk aan de vrijwilligers is
het feit dat geen van hen meevocht

in de Tweede Wereldoorlog. “Het is
goed dat we juist jeugdige mensen
hebben”, vertelt Hay Janssen van
Stichting Lucky Seventh, organisator
van Lest We Forget. “Het is belangrijk
dat het stokje doorgegeven wordt en
dat we blijven herdenken.”

Vrijwilligers in echte
soldatenoutfits
In de week van maandag 24
tot en met zondag 30 september
verwacht Hay zo’n 1.600 kinderen

uit groep 7 en 8 van basisscholen
uit Venray en gemeentes uit de
buurt te mogen verwelkomen in het
kamp. Zij worden door vrijwilligers
zoals Ruud rondgeleid. Die dragen
allemaal een soldatenoutfit en
vertellen over de oorlog. Ruud is
verzamelaar van voertuigen uit
de oorlog en geeft zijn kennis
graag door. “Het is goed om
schoolkinderen te kunnen laten zien
hoe het er aan toe ging.”
Lees verder op pagina 04
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Restafval blijft toenemen

Afvalbeleid Venray moet op de schop
Het College van B&W van gemeente Venray wil in 2019 het afvalbeleid
gaan verbeteren. De Venrayse burgers produceren op dit moment te veel
restafval (117 kilo per inwoner in 2017) en die hoeveelheid neemt ieder
jaar toe. Om haar eigen doel van 50 kilo restafval per inwoner in 2020 te
halen, moet er iets veranderen.
De Venrayse burgers produceren te veel restafval. In plaats van de
verwachte afname is er zelfs sprake
van een stijging. Daardoor raakt de
gemeente steeds verder verwijderd
van de eigen milieudoelen. In 2017
produceerde de inwoners nog 117 kilo
restafval per inwoner per jaar, een jaar
eerder was dat 110 kilo per inwoner.
Gemeente Venray heeft zichzelf
het doel gesteld om in 2020 nog maar
50 kilogram restafval per inwoner over
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te houden. Dat gaat met het huidige
beleid niet lukken, vreest het College
van B&W. “Een verbetering van het
scheidingsgedrag van de Venrayse
burger is de afgelopen jaren achtergebleven. Om de eigen doelstelling te
halen, of op zijn minst de landelijke
doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner in 2020, zal op korte
termijn een ommekeer plaats moeten
vinden”, aldus het college.

Horst aan de Maas:
21,5 kilo per inwoner
Buurgemeente Horst aan de Maas
voerde naar aanleiding van vergelijkbare problemen als in Venray in 2012
een nieuw afvalsysteem in. Sinds die
tijd is de hoeveelheid restafval per
inwoner gedaald van 170 kilo naar
nog maar 21,5 kilo in 2015. Het grote
verschil met het huidige afvalbeleid
in Venray is dat in Horst aan de Maas
het keukenafval twee keer per week
aan huis wordt opgehaald en dat blik,
plastic en drankpakken één keer in
de twee weken aan huis wordt opgehaald, in plaats van dat dit ingeleverd
moet worden bij ondergrondse containers. Ook zijn er bladkorven in Horst
aan de Maas voor tuinafval.
Verantwoordelijk wethouder Carla
Brugman geeft aan bij het verbeteren van het afvalbeleid zeker ook te
kijken naar succesverhalen van andere
gemeentes. Wat er precies moet
veranderen in Venray, kan zij nog
niet zeggen. “Misschien moet er een
andere manier van inzamelen komen,
of moeten we inwoners meer stimu-

leren om afval te te scheiden. Ook de
terugplaatsing van de bladkorven
wordt overwogen.” Duurzaamheid is
een speerpunt van de nieuwe coalitie
CDA, D66 en Venray Lokaal.
De gemeenteraad mag meedenken over het nieuwe afvalbeleid. Daarvoor is er op donderdag 6
december een bijeenkomst in het
gemeentehuis. Er komt onder meer
een deskundige spreker uit de afvalbranche aan het woord. Ook burgers
krijgen de gelegenheid hun stem te
laten horen. Uit de evaluatie van 2017
bleek dat de inwoners best tevreden
zijn over de huidige afvalinzameling. Het is de afgelopen jaren telkens goedkoper geworden terwijl de

Doordat het afvalaanbod toeneemt, gaat ook de afvalstoffenheffing weer omhoog. Deze heffing is
kostendekkend. Dit betekent dat de
burgers gezamenlijk alle afvalkosten
betalen. Drie jaar op rij werd het aanbieden van een afvalcontainer goedkoper. Aan die tendens komt nu een
einde. In 2019 gaan de tarieven, voor
het eerst sinds 2015, weer omhoog.
Het aan de straat zetten van de zwarte
container (140 liter) voor restafval

In de Venrayse wijk Veltum is een pilot gestart om de wijk schoner en veiliger te houden. In dat kader vindt er maandag 1 oktober een
werkatelier plaats in wijkcentrum ‘t Schöpke. Dit duurt van 19.30 tot 22.00 uur.
“Het was dit jaar nog groot
nieuws: Nederlanders ergeren zich
het meest aan (zwerf)afval en hondenpoep. Zo ook in Venray”, stelt
de gemeente. “Dit bleek uit een
vorig jaar gehouden onderzoek
in vier wijken. Een van deze wijken was Veltum, waar inmiddels

een pilot is gestart.” Op maandag 1
oktober 2018 vindt een werkatelier
plaats in wijkcentrum ’t Schöpke. Alle
bewoners van Veltum én Venray zijn
uitgenodigd om in een interactieve
bijeenkomst mee te denken over een
schoon en veilig Veltum. De avond
wordt georganiseerd door het
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en af en toe in het weekend, voornamelijk BeNeLux en Duitsland.
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www.kempen-media.nl

Afvalstoffenheffing
gaat omhoog

gaat volgend jaar 8,10 euro kosten.
Dat is dit jaar nog 7,59 euro. Een toename van 6,7 procent. Het tarief van
de groene container gaat omhoog
van 3,69 naar 4,01 euro. Een plus van
8 procent. De prijs van de inworp van
een vuilniszak, bij een ondergrondse
afvalvoorziening bij hoogbouw, stijgt
van 2,74 naar 2,99 euro. Een meevaller is dat het vaste afvaltarief, dat
ieder huishouden betaalt ongeacht het
afvalaanbod, in 2019 omlaag gaat van
85,80 naar 76,32 euro. Dit komt vooral
door een korting van 10,32 euro die de
gemeente doorberekent. Afgesproken
is dat een overschot bij de reserve
voor afvalstoffenheffing teruggaat
naar de burgers.

Interactieve bijeenkomst ‘schoon en
veilig Veltum’

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

voorzieningen zijn verbeterd, zo wordt
geconcludeerd in de evaluatie.

VAN VEGCHEL
EXPRESS

Houd je van auto rijden
en wil je wat bijverdienen,
neem dan contact op met
Van Vegchel Express 06 - 10 43 14 62.

Wijkplatform Veltum en de gemeente
Venray.
“Natuurlijk heeft de gemeente
een taak op het gebied van handhaving”, aldus wethouder Carla
Brugman. “Onze boa’s controleren
regelmatig bij de afvalcontainers en
binnenkort gaat een pilot starten met

cameratoezicht. Maar als gemeente
vinden wij dat we samen verantwoordelijk zijn voor een schone en
veilige wijk: gemeente, bewoners
én ondernemers. Daarom ondersteunen wij het initiatief van het
Wijkplatform Veltum van harte.
We hopen op een grote opkomst.”
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Meer bewegen op school

Wethouder reikt Speel
pleinprentenboek uit
De leerlingen van basisschool de Krokodaris in Venray kregen op donderdag 20 september het eerste officiële
Speelpleinenprentenboek van wethouder Martijn van der Putten. Het boek is bedoeld om kinderen een zetje in
de rug te geven om meer te bewegen.

nieuws 03

Afsluiting N270
Wanssum
Een deel van de N270 in Wanssum wordt op zaterdag 29 september
om 23.59 uur tot zondag 30 september 23.59 uur in twee richtingen
afgesloten, om de laatste asfaltlaag en de markeringen aan de brengen. De weg gaat dicht vanaf het kruispunt Postbaan/Meerlosebaan tot
en met de Zomp.
In het weekend van vrijdag
14 september is het eerste deel van
de rondweg aangesloten op de N270.
De definitieve asfaltlaag wordt, volgens planning, op 30 september aangebracht en daarvoor moet de weg
dus nog één keer dicht. Doorgaand
verkeer wordt tijdens de afsluiting

via de A73 omgeleid. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het
fietspad. Op de website
www.ooijen-wanssum.nl staat een
kaartje met daarop de omleidingsroute. Daar is ook de meest actuele
informatie over de planning en de
werkzaamheden te vinden.

Caravan gestolen
in Venray
In Venray is tussen zaterdagavond 22 september en maandagochtend 24 september een caravan gestolen bij een bedrijf aan Keizersveld
in Venray. De politie is op zoek naar tips.
De caravan is weggenomen tussen zaterdag 22 september 17.30 uur
en maandagochtend rond 07.15 uur.
Het gaat om een Tabbert W28, voorzien van het Nederlandse kenteken
26-WJ-FF. De caravan moet ten tijde
Juffrouw Laura van de Krokodaris
laat in een openingswoord weten dat
er in het kader van de sportweek al
veel ondernomen wordt op de school.
“We doen al heel veel aan sportiviteit,
maar ook aan gezondheid. Zo hebben
we een puntensysteem per klas aan
de hand van wat er gegeten wordt.
Fruit levert 1 punt op, groente levert
2 punten op.” Het publiek, de leerlingen van de school, wordt gevraagd
wat absoluut geen punten oplevert.
Het antwoord hierop komt van een
leerling: “Friet, dat mag hier niet op
school!” Laura beaamt dat. “We eten
hier alleen maar gezonden dingen op
school, maar belangrijk is natuurlijk
dat we daar ook bij bewegen.” Dat is
waar het Speelpleinenprentenboek om

de hoek komt kijken. Maar voordat dit
uitgereikt wordt, mogen de juffen en
meesters laten zien wie de fitste is.
Ze mogen in een zithouding tegen de
muur plaatsnemen en wie dat het
langste volhoudt, krijgt de titel ‘fitste juf
of meester’. Na veel gejoel en
geschreeuw van de kinderen, is het
juffrouw Suzan die met de eer mag
strijken.
Dan is het moment daar en reikt
wethouder Martijn van der Putten
(D66) het boek uit. “Ik weet dat jullie een hele sportieve school zijn, maar
lang niet iedereen haalt het om iedere
dag een uur te bewegen of te sporten.
In samenwerking met Venray Beweegt
zijn we vanuit gemeente Venray op
zoek gegaan naar iets om er voor te

zorgen dat jullie meer bewegen”, vertelt
Van der Putten aan de kinderen. “Het is
van belang dat om iedere dag toch ruim
een uur in beweging zijn. Het schoolplein is daar de ideale plaats voor,
daar is veel ruimte om te bewegen.
En vooral hier op de Krokodaris hebben jullie een mooi, nieuw schoolplein.
Met dit boek geven we diverse aanzetten hoe jullie dat kunnen doen aan de
hand van diverse spellen die er in staan.
We hopen dat we hiermee de creativiteit prikkelen en dat jullie van daaruit
ook zelf meer spellen gaan verzinnen.”
Enkele van deze spellen werden na
de uitreiking van het boek door groep
7 van de Krokodaris gedemonstreerd.
Uiteraard mocht Van der Putten zelf
ook een spelletje meespelen.

Reserves aangesproken

van de diefstal geen achterverlichting hebben gehad, want die was
kapot. Mensen die meer weten over
de diefstal of iets gezien hebben,
kunnen zich melden via 0900 88 44
of anoniem via 0800 70 00.

Jan Loonen op studie
reis naar Moskou
Wethouder Jan Loonen (CDA) neemt vanaf donderdag 27 september
deel aan een driedaagse excursie naar Moskou. De reis wordt georganiseerd door TuinbouwBusinessclub Zuid-Nederland.
Het doel is kennis en ervaring
opdoen over de landbouwproductie
in Rusland. Het Russische beleid van
minder importafhankelijkheid heeft
grote gevolgen voor de Nederlandse
tuinbouw. Daarover wordt gesproken
met de Nederlandse Landbouwraad in
Moskou. Er is ook een ontmoeting met
de Nederlandse ambassadeur Renée
Jones-Bos. De kosten van ongeveer
650 euro worden betaald door de
gemeente, omdat het gaat om een reis

in ‘gemeentelijk belang’. Ook de reisen verblijfkosten worden betaald door
gemeente Venray. Het Nederlandse
gezelschap vertrekt donderdagochtend op het vliegveld van Düsseldorf
naar de luchthaven Sheremetjevo
in Moskou. Voor de terugvlucht is er
zaterdagochtend een stadsrondrit door
het centrum van Moskou. Onder leiding
van een gids worden het Rode Plein,
Kremlin, Arsenaal Museum en de toeristische straat Arbat bezocht.

Kosten brandweer fors
hoger door droogte
Vanwege de extreme droogte waarmee het land te maken had in de zomer en de storm in januari, stijgen de
brandweerkosten in Limburg-Noord naar verwachting met 343.000 euro. Dat maakte Veiligheidsregio LimburgNoord, waartoe ook gemeente Venray behoort, op dinsdag 25 september bekend. De vele natuurbranden waren
door de omvang en gevraagde inzet een belangrijke factor in de kostenstijging.
Alleen al in de maand juli was de
brandweer in Limburg-Noord actief bij
het bestrijden van vijftig natuurbranden, schrijft de veiligheidsregio.
“Het extreme weer zorgt dit jaar naar
verwachting voor een stijging van het
aantal inzetten met bijna 10 procent
ten opzichte van voorgaande jaren.”
Waar normaal gesproken bij de hoogste prioriteit-meldingen 1 tot 1,5
voertuig betrokken is, was dat afgelopen zomer 3,5 voertuigen. “Meer voertuigen betekent ook meer inzet van
mankracht. En dus ook extra kosten.”
De druk op de brandweer is groot,

wat ook weer meer kosten veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio is
het steeds lastiger om vrijwilligers te
vinden die bij het brandweerkorps willen komen. “Overdag zijn niet altijd
voldoende vrijwilligers beschikbaar”,
schrijft de organisatie. “Daarnaast
zorgt de toenemende vergrijzing binnen de korpsen voor veel natuurlijke
uitstroom de komende jaren. Om de
paraatheid op peil te houden en de
uitstroom op te vangen moeten vanaf
dit jaar 20 procent meer nieuwe vrijwilligers worden opgeleid. Ook dit
leidt tot extra kosten voor de brand-

weerzorg.”
De veiligheidsregio heeft naar
eigen zeggen het afgelopen half jaar
diverse maatregelen genomen om de
overschrijding binnen de perken te
houden. Anders waren de extra kosten op een half miljoen euro uitgekomen, zo denkt de veiligheidsregio.
“Nu blijft de overschrijding beperkt
tot 343.000 euro. We spreken hiervoor onze weerstandsreserve aan,
die er voor dit doel is. Overigens
wordt, door gestegen loonkosten,
wel een extra bijdrage van de vijftien
gemeenten gevraagd.”

elke
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Oorlogsverhalen komen tot leven in Venray
“Dat ze snappen wat zich in
Nederland en hier in Venray heeft
afgespeeld”, gaat Ruud verder.
“De echte veteranen zijn bijna allemaal
weg, dus het is extra belangrijk dat
die verhalen wel nog verteld worden.
Mensen staan er te weinig bij stil.”

Kinderen leiden opa
en oma rond
Het hoofddoel van Lest We Forget,
dat iedere twee jaar plaatsvindt, is
basisschoolkinderen uit groep 7 en 8
kennis te laten nemen van de Tweede
Wereldoorlog in hun omgeving.
Om het allemaal zo authentiek mogelijk te houden, zijn vrijwel alle aanwezige spullen ook echt gebruikt in de
Tweede Wereldoorlog. Op het kamp is
een veldhospitaal en seinpost ingericht, zijn motoren te zien, staan amfibievoertuigen en vrachtwagens langs
het pad en krijgen de kinderen te eten
in een veldkeuken. Als je even niet
oplet, heb je nog kans overreden te
worden door een echt Willys-jeep die

kinderen over het kamp rondrijdt.
De vrijwilligers die alles vertellen over hun hobby en materialen,
slapen zelfs op het terrein. “Ze hebben het wel koud gehad ‘s nachts”,
vertelt Hay. “Maar ze zijn heel betrokken. Veel van hen offeren twee weken
vakantie op om hier te komen staan.
Hier kunnen ze hun spullen laten zien
op een manier die op de realiteit van
toen lijkt. Zo zag het er echt uit 74 jaar
geleden. Het doet recht aan hun spullen.”
Doordeweeks zijn er op elk
moment zo’n zestig tot zeventig vrijwilligers in het kamp. Op zaterdag 29
en zondag 30 september wordt dat
aantal verhoogd naar ongeveer honderd personen. Dan zijn namelijk de
publieksdagen waarbij iedereen welkom is. “Dan zie je vaak kinderen die
doordeweeks zijn geweest met hun
opa en oma of vader en moeder hier
naartoe komen. Dan leiden de kinderen de ouderen rond. Dat is mooi om
te zien. Dan weet je dat ze iets geleerd
hebben.”

Maatschappelijke partners Schuttersveld
bekendgemaakt
Behalve 35 appartementen, gaat ook een zestal maatschappelijke partners zich vestigen in het voormalige
verzorgingshuis in Venray. Woensdag 19 september werd bekendgemaakt dat het hierbij gaat om MET ggz,
Wauw speciaal voor jou, Allerlei Gastvrij, Bureau Andersom en Unik. Logeerhuis Kapstok blijft ook in het pand
gevestigd.

ners mogelijk om er twee tot vijf jaar te
wonen, ook al ben je maar kort ingeschreven als woningzoekende. Zo bieden we bewoners de tijd en ruimte om

zich voor te bereiden op hun volgende
woonstap. We vinden het daarom vanzelfsprekend dat zij hun steentje bijdragen aan de buurt.”

Chinese studenten
op uitwisseling
Twintig Chinese studenten arriveren op zondag 30 september in
Venray in het kader van een uitwisselingsproject met het Raayland
College. Ze blijven tot 7 oktober in Nederland.

Nadat onlangs de eerste huurders
van de nieuwe Kompaswoningen van
WonenLimburg al hun sleutel kregen,
werd woensdag 19 september ook
bekendgemaakt welke gebruikers er
nog meer in het pand komen. Zij leveren een bijdrage aan het beheer en de
leefbaarheid van het gebouw en de
omgeving van Schuttersveld. Ook investeren ze financieel in het gebouw.

Actieve schakel in
samen wonen
Wonen Limburg is de nieuwe eigenaar van het pand. “Schuttersveld vormt
al jaren een centrale plek in de wijk met
een bijzondere band met de bewoners

van de wijk Noord-West, maar ook met
de rest van Venray. Ook na het vertrek
van De Zorggroep en met de nieuwe
bewoners verwachten we dat deze
spilfunctie blijft bestaan. Of dat nu gaat
om een maatschappelijke partner of
een bewoner van een Kompaswoning,
iedereen vormt een actieve schakel in
het samen wonen, leren en werken in
de wijk”, aldus Wonen Limburg.
Wonen Limburg neemt een groot
deel van de verbouwingskosten voor
haar rekening. De andere maatschappelijke partners nemen een risico in hun
rol als verhuurder. Gemeente Venray
biedt indien nodig een leegstandsvergoeding voor een aantal maatschappelijke partners. “Deze samenwerking

vraagt om vertrouwen in elkaar.
Door de goede samenwerking vanaf het
eerste moment is dat zeker aanwezig”,
benadrukt wethouder Anne Thielen.

Leefbaar
woongebouw
Ook van de bewoners van de
35 Kompaswoningen wordt een actieve
bijdrage verwacht. “Elkaar helpen
waar het kan en samen zorgen voor
een fijn, leefbaar woongebouw”, aldus
Ger Peeters, bestuurder van Wonen
Limburg. “Bij de toewijzing van de
Kompaswoningen is daarom de motivatie van de nieuwe bewoner van belang.
Schuttersveld maakt het nieuwe bewo-

Bij deze uitwisseling logeren de
Chinese studenten in een gastgezin.
Samen met twintig leerlingen van het
Raayland College uit leerjaar 4 en 5
volgen ze een programma waarbij ze
kennis maken met de Nederlandse
cultuur en gewoontes. Zo wordt er
gestart met het geven van fietslessen
en wordt de Chinezen typisch Hollands
eten voorgeschoteld. Gedurende de
week worden er meer activiteiten

georganiseerd. Op woensdag wordt er
een bezoek gebracht aan de Efteling
om te onderzoeken hoe ‘Chinavriendelijk’ het park is. Op donderdag
leren de Chinezen meer over carnaval
in Nederland. Op 7 oktober vliegen ze
weer terug naar China. In mei is het
de beurt aan de leerlingen van het
Raayland College om China te bezoeken. Twintig leerlingen maken dan
kennis met China.
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Duik in de Diepeling
2/2

Vooruitkijken

Bij de Diepeling in Castenray wordt al vanaf de jaren 70 hard gewerkt. Er wordt nu nog volop zand en
grind afgegraven door het bedrijf Teunesen, maar in 2021 is zij hier naar verwachting mee klaar en wordt het
gebied met bijbehorend meer ingericht als natuurgebied. Casteraynaar Jan Strijbos van de heemkundevereiniging in het dorp schrijft een boek over de Diepeling. In het eerste deel kwam het verleden van het gebied
al aan bod. Nu vertelt Jan over de toekomstplannen die het dorp heeft met De Diepeling.

Na bijna vijftig jaar komt er
binnenkort een einde aan de
grondwinning in de Diepeling door
de firma Teunesen. Wat overblijft
is een natuurgebied van 100
hectare met twee grote waterplassen dat prima geschikt is voor
recreatie, aldus Jan Strijbos. “Rond
2021 zijn de werkzaamheden
klaar. Wat gaan we dan doen met
de Diepeling? Daar wordt al jaren
over gebakkeleid. In de jaren 80
dacht men dat het project veel
minder lang ging duren, dus werd
er al gesproken over het gebied
dat na de grondwinning achter zou
blijven.”

Recreatie of
stiltegebied?
De Diepeling ligt voor één
vijfde deel in Tienray, de rest is

Castenrays grondgebied. Het gebied
valt dus zowel onder gemeente Horst
aan de Maas als gemeente Venray.
“Die twee gemeentes dachten er
jaren geleden heel anders over”, aldus
Strijbos. “De voormalige gemeente
Meerlo-Wanssum, wat nu onder
gemeente Horst aan de Maas valt,
wilde er ruime mogelijkheden voor
recreatie. Surfen op het water werd
bijvoorbeeld genoemd. Gemeente
Venray wilde er, net als de in de
omgeving wonende mensen, een
stiltegebied van maken voor bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en vissers.”
Er werd ook nog even gesproken over
kampeerplaatsen in het gebied, maar
hier stak de buurt een stokje voor.
Hoewel de toekomst van de
Diepeling in de jaren 80 vaak onderwerp van gesprek was, hoor je er nu
het einde van de grondwinning definitief in zicht komt maar weinig over,

Brandweer
oefening
in Venray
Brandweer Venray organiseerde zaterdag
22 september een grote oefening in Venray.
Brandweerkorpsen uit Venray, Mook en
Middelaar, Gennep, Horst aan de Maas en
Vierlingsbeek deden mee. Op verschillende
locaties in Venray werden verschillende situaties
nagebootst en geoefend door de brandweerkorpsen.

stelt Strijbos. “Het punt dat er iets
moet gaan gebeuren met het gebied
komt steeds dichterbij.” De heemkundevereniging van Castenray heeft
daarom aan de bel getrokken. Jan:
“Er moet een plan komen. Nu zijn de
machines er nog en kunnen ze ons
helpen door het gebied achter te laten
op een manier waar wij straks mee
verder kunnen.”

Vogels en dassen
Op aanraden van de heemkundevereniging is dorpsraad Castenray
bezig met het instellen van een
werkgroep voor de toekomst van de
Diepeling. Ideeën genoeg in het dorp.
Strijbos: “Er moet in ieder geval iets
educatiefs komen. We denken bijvoorbeeld aan een leerpad, waar bezoekers meer te weten kunnen komen
over de verschillende steensoorten in
het gebied en hun herkomst. Ook een

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

uitkijktoren en een trekveer behoren
tot de mogelijkheden.” Op het gebied
van natuur heeft het gebied veel te
bieden, legt Jan uit. “Er zijn heel veel
vogels in de winter te vinden bij de
Diepeling, maar ook in deze periode
zie je verschillende soorten eenden
en aalscholvers.” In het gebied is ook
een dassenburcht. Jan: “Dat was voor
Teunesen wel lastig. Zij mochten het
stuk grond met de burcht natuurlijk niet afgraven, dus nu is het een
soort eilandje geworden in het meer.”
Speciaal voor de dassen is er vanaf
hun eiland een dam naar de rest van
het gebied aangelegd.
De komende tijd gaat de werk-

groep zich buigen over de toekomstplannen. In de werkgroep
zijn de dorpsraad, de buurt en
gemeente Venray vertegenwoordigd. Strijbos: “Dan moet ook
gekeken worden naar wie de uitvoering van de plannen gaat betalen. Teunesen zorgt voor een nette
afwerking van het gebied, maar
extra dingen gaat zij niet bekostigen. Daarvoor zullen we andere
fondsen moeten aanschrijven.”
De werkgroep heeft nog een paar
jaar de tijd om met concrete plannen te komen, realiseert Jan zich.
“Maar het wordt wel echt tijd dat
we erover gaan praten.”

Boek over de Diepeling
Jan Strijbos is al een jaar of vijf bezig met zijn boek over de
Diepeling in Castenray. “Ik wil het presenteren rond 2021, als het
gebied opgeleverd wordt.” Als voorzitter van de heemkundevereniging
in Castenray is hij al jaren bezig om de geschiedenis van het dorp
in kaart te brengen. Hij schreef daarvoor verschillende boeken.
De oorlog, het onderwijs en het boerenleven in Castenray beschreef
hij al eerder. “De Diepeling is een gebied waar heel veel gebeurt”,
legt hij uit. “Daarom vond ik het logisch om daar ook een boek over te
schrijven. Het hoort bij de geschiedenis van het dorp.” Het boek gaat
zo’n 400 pagina’s met tekst en foto’s tellen en biedt als het af is een
compleet beeld van de Diepeling in Castenray.
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Bezwaren tegen vergunning champignon
kwekerij ongegrond
Gemeente Venray heeft de bezwaren die waren ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de uitbreiding van een champignonkwekerij in Ysselsteyn ongegrond verklaard. De
bezwaarmakers maken zich onder andere zorgen over geluidsoverlast, de verkeersveiligheid en de landschappelijke inpassing van het bedrijf.
Gemeente Venray verleende in
maart dit jaar een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een champignonkwekerij aan de Pottevenweg in
Ysselsteyn. Er werd zes keer bezwaar
gemaakt tegen deze beslissing.
Omwonenden vinden dat er sprake is
van een verkeersonveilige situatie, het
parkeren en laden en lossen zou niet
volledig op eigen terrein plaatsvinden, de al aanwezige geluidsoverlast
zou groter worden, er zou geen sprake

meer zijn van een agrarisch bedrijf en
de landschappelijk inpassing van de
uitbreiding vindt een bezwaarmaker
onvoldoende. De commissie bezwaarschriften adviseerde de gemeente in
augustus het besluit te heroverwegen,
omdat uit de stukken onvoldoende duidelijk werd dat er sprake is van genoeg
parkeerplaatsen op eigen terrein.
Omwonenden willen niet dat de vrachtwagens bij het bedrijf parkeren op de
openbare weg, omdat ze bang zijn dat

er ongelukken gebeuren. Na het advies
bleek echter uit aangeleverde stukken
dat er wel voldoende parkeerplaatsen
op eigen terrein zijn. De bezwaren hierover werden daarom ongegrond verklaard. Wel moeten deze stukken nog
toegevoegd worden aan de vergunning. De gemeente stelt daarnaast ook
dat parkeren en laden en lossen alleen
nog op eigen terrein plaats mag vinden
en kan handhavend optreden als dit op
de openbare weg gebeurt.

Venrayse Joke HalmansGommans geridderd
Burgemeester Hans Gilissen heeft op vrijdag 21 september een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de
Venrayse Joke Halmans-Gommans (68). De uitreiking vond plaats tijdens het festival ‘Zing je mee’ in de landelijke Week van de Dementie in Venray.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Breien, haken, borduren.
Kom eens achter dat beeldscherm
vandaan en ga iets met je handen
doen. Voor inspiratie: ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst.

HAN-MARK
ARENDSE

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wie ben ik? Vanaf oktober Meditatie
lessen bij Huys van Puur Di avond.
www.huysvanpuur.nl

U I T VA A R T Z O R G

Huwelijk of jubileum?
Laat je goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

Joke Halmans is al sinds 1980
als vrijwilliger actief. Ze begon haar
loopbaan als vrijwilliger als bestuurslid bij de Verenigde Nederlandse
Kerkenorganisaties, afdeling Limburg.
In hetzelfde jaar startte zij ook bij de
Dekenale Koorkring Venray, waar zij
oprichter en dirigent was van twee
koren en actief was als bestuurslid en
coördinator. In 2005 kwam Alzheimer op
haar pad. Joke ervoer in haar privéleven
dat er weinig goede informatie te vinden is over de ziekte. Het was voor haar
de drijfveer om te starten met vrijwilligerswerk voor Alzheimer Nederland,
afdeling Noord-Limburg. Om anderen in
dezelfde situatie te helpen, richtte ze het
Alzheimer Café Venray op. Maandelijks
bezoeken zo’n veertig personen met

dementie, mantelzorgers en anderen het café voor meer informatie en
onderling lotgenotencontact. Elke twee
weken begeleidt Joke een gespreksgroep voor mantelzorgers waarbij eveneens lotgenotencontact centraal staat.
Deze gespreksgroepen zijn een belangrijke uitlaatklep voor alle deelnemers.
Vanaf 2014 zet Joke zich daarnaast al in
voor Venray Dementievriendelijk, een
samenwerkingsverband van gemeente
Venray, Hulp bij Dementie en Alzheimer
Nederland. Doelen van deze samenwerking zijn om mensen met dementie
zo lang mogelijk deel te laten nemen
aan de samenleving en om de mantelzorgers te ontlasten. Joke houdt zich
vooral bezig met activiteiten rondom
het thema kunst en dementie. Zo is ze

mede-organisator van het festival ‘Zing
je mee’. Voor Logeerhuis Kapstok, een
initiatief dat mantelzorgers ondersteunt
door de dementerende gast te laten
logeren, treedt Joke op als gastvrouw.
Ze werft en begeleidt nieuwe vrijwilligers, coördineert opleidingstrajecten en
ondersteunt de locatiemanager. Ook is
ze mede-initiatiefnemer van de Stichting
Speelgoedbank Venray, opgericht in
2015. Als voorzitter heeft ze zich ingespannen voor een passende huisvesting,
in samenwerking met de voedsel- en
kledingbank. Dit alles was voor de
koning reden genoeg om Joke HalmansGommans te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester
Hans Gilissen reikte de onderscheiding
tijdens ‘Zing je mee’ aan haar uit.

Groenteweken in Venray
De gemeente Venray organiseert van maandag 17 september tot en met vrijdag 26 oktober de
groenteweken. Aan de hand van diverse activiteiten wil de gemeente ouders en kinderen helpen bij en
stimuleren tot het eten van voldoende groente.
Vanuit Venray Beweegt en JOGG
Venray werkt de gemeente samen
met Kinderopvang het Nest, Spring
kinderopvang, het Sterrenhuis, de

Kindersofa, de Speelhoeve, de
Mukkenstal, Synthese, de GGD en
BiblioNu. Al deze partijen organiseren
verschillende activiteiten. Zo geeft de

GGD deze weken extra aandacht aan
het ‘groentehapjes in 10 stapjes’
project en heeft de bibliotheek een
tentoonstelling.
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GEPLUKT Twan Jacobs

Dat hij de bouw in wilde, wist hij al op de kleuterschool. Metselaar of vuilnisman wilde de toen 5-jarige Twan Jacobs worden en het werd dat eerste.
Inmiddels heeft hij de metseltroffel ingeruild voor een tegeltroffel en is hij tegelzetter. In zijn vrije tijd kookt hij graag, maakt hij muziek, bouwt hij
websites en houdt hij zich bezig met geschiedenis. Het liefst die van Veulen, het dorp waar hij geboren en getogen is. Deze week wordt hij geplukt.
Waarom hij nu als klein jongetje al
wist dat hij bouwvakker wilde worden,
weet hij eigenlijk niet meer, vertelt de
nu 50-jarige Twan. “Ik weet nog dat
er bij ons in de straat een berging was
afgebrand en daarna weer opgebouwd
moest worden. Daar stond ik na school
uren naar te kijken. Toen wist ik het
al: metselaar of vuilnisman, één van

de twee.” Zestien jaar lang was hij
dat ook, metselaar, maar inmiddels is
hij alweer een hele tijd tegelzetter bij
bouwbedrijf Janssen De Jong. “En het
bevalt me prima in de bouw”, aldus
Twan. “Maar het is wel zwaar werk.
Nu ik 50 ben geweest, merk ik goed
dat het niet meer zo gemakkelijk gaat
als vroeger. Als metselaar had ik het

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Boek over
rector Hoogers

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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nooit volgehouden, dat is nog zwaarder dan tegels zetten.”
Twan groeide op in Veulen als jongste in een gezin met nog vier zussen
en een broer. Zijn ouders zijn inmiddels
overleden. “Mijn jeugd was onbezorgd.
Klein dorpje, veel buitenspelen, wie
doet je wat?” De toenmalige pastoor,
rector Hoogers, kan hij zich nog heel
goed herinneren. “Daar kwamen we
vroeger veel. Het was een echte kindervriend. Hij nam ons mee op kamp,
tien dagen lang. Dan gingen we niet
ver weg, naar Well of Merselo, maar
het waren hele fijne tijden. De hele dag
de hort op en als we terugkwamen dan
kookte hij voor ons. Bij hem mochten
we op de brommer rijden of schieten
met de windbuks.” Jaren later schreef
Twan een boek over de toen al overleden pastoor. “Een boek over zijn leven
met ons”, legt hij uit. “Ik heb daarvoor
verschillende mensen in het dorp geïnterviewd.”

Oplossing vorige week:
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Eén van zijn grote hobby’s is
muziek. Op het moment drumt Twan
bij amusementsorkest SjanTé uit
Ysselsteyn, maar vroeger zat hij in nog
veel meer muziekgroepen. Soms had
hij wel vier repetities per week, omdat
hij bij de drumband in Leunen, de harmonie in Leunen, de blaaskapel uit
Meerlo en de fanfare in Meerlo speelde.
“Toen was ik veel avonden weg. Daar
ben ik mee gestopt toen ik trouwde
met Tonny.” Toen had hij al zeven jaar
verkering met haar. “Wanneer leerde ik

haar ook alweer kennen? Dat is zó lang
geleden. Dat moet in Jera in Ysselsteyn
zijn geweest, of in de Bondszaal in
America.” In mei is het stel 27 jaar
getrouwd. Samen kregen ze twee
zoons, waarvan er één nu net het huis
uit is. “Tonny moest daar heel erg aan
wennen”, lacht Twan. “Maar ik vind het
eigenlijk wel lekker rustig.”

Geschiedenis
en koken
Geschiedenis is iets waar hij zich
graag mee bezighoudt. “Er wordt

te veel weggegooid, dat vind ik
zonde”, legt hij uit. “Ik vind het
interessant om te weten hoe dingen
ontstaan zijn, hoe mensen vroeger
leefden, hoe de samenleving eruit
zag.” Hij zet zich in voor Veulens
Historie, waar hij onder andere het
fotoarchief beheert. “We zijn in het
kader van 75 jaar bevrijding bezig
met een belevingstocht organiseren
door Veulen, waarin mensen zien
hoe de bevrijding van Veulen er aan
toe ging.” Een andere grote hobby
van hem is koken. “Een vriend vroeg
me eens of ik zin had om samen te
gaan koken. Ik kon toen net een eitje
bakken. Nu kook ik alles wat ik wil.
Sinds ik ben begonnen met afvallen,
kook ik thuis zelfs dagelijks, als het
kan koolhydraatarm. Dat werpt zijn
vruchten af.”
Andere hobby’s heeft hij ook
nog. “Biljarten, maar dat staat op
een laag pitje. Daar heb ik eigenlijk
te weinig tijd voor. Ik ben nog
voorzitter geweest van de club.
Je ergens voor inzetten, vind ik
namelijk heel belangrijk. Ik heb
altijd mijn verantwoordelijkheid
genomen. Bij het voetbal van
mijn zoons ben ik keeperstrainer
geweest en jeugdleider. De ouders
die hun kinderen ieder weekend
afzetten op het voetbalveld met
een fles cola en een zak chips in de
rugzak en dan weer naar huis gaan,
heb ik nooit begrepen. Als niemand
zich inzet voor een club, dan is het
zo klaar met het verenigingsleven in
een dorp.”

Geen bucketlist
Toekomstplannen maakt Twan
niet zoveel. “Ik kijk niet zo ver
vooruit. Leven met de dag is meer
mijn motto. Ik ben vrij impulsief.
Als er iets op mijn pad komt dat ik
heel leuk vind, dan ga ik er helemaal
voor. En als er even niets speciaals
op mijn pad komt, dan is dat ook
goed.” Een echte bucketlist heeft
hij dan ook niet. “Gewoon van
iedere dag genieten, dat is een stuk
belangrijker.”

PLUIMVEEBEDRIJF

Wij zijn op zoek naar twee

enthousiaste
parttime medewerk(st)ers
voor het sorteren van eieren aan de lopende band op werkdagen tussen
8.00 en 13.00 /14.00 uur. De werkzaamheden worden samen met een
andere collega verricht in het eierlokaal. Enige fysieke inspanning en
oplettendheid is hierbij vereist.
Wij bieden:
• een salaris conform de CAO Dierhouderij
• werken in een gezellig team
• in schoolvakanties meestal vrij
• aantal werkdagen bespreekbaar.
Neem voor meer informatie contact op met William van Leendert
via 06- 53 49 65 58 of stuur uw sollicitatie naar info@vanleendertbv.com

Pluimveebedrijf van Leendert bv
Mackayweg 4, 5865 AL Tienray, tel. 0478 - 69 80 88
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winkel&bedrijf
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17 oktober weer open

Emté wordt
verbouwd tot Jumbo
Supermarkt Emté in De Bleek in Venray gaat zaterdag 29 september
om 13.00 uur dicht. De winkel is verkocht aan Jumbo en wordt vanaf
dan een Jumbo-filiaal. Op woensdag 17 oktober gaat de nieuwe supermarkt weer open.
De Emté-supermarkten zijn begin
dit jaar door eigenaar Sligro verkocht
aan Jumbo en Coop. De Venrayse
winkel wordt de komende weken
omgebouwd tot een Jumbosupermarkt. De opening is op woensdag 17 oktober om 09.00 uur. Het is

de derde vestiging van Jumbo in
Venray, naast die in de wijken
Brukske en Veltum. In juni 2017 werd
de Emté in De Bleek nog verbouwd
en ingericht volgens de nieuwste
formule. De winkel was toen twee
weken gesloten.

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teler planten- en groentengewassen

Vac. Nr. P028115
Je bent verantwoordelijk voor het plannen en realiseren van het
teeltproces; van voorbereiding tot en met teeltoptimalisatie. Structurele fulltime baan voor 38 uur.

Gebouw Xerox gesloopt
Het oude gebouw van printerfabricant Xerox in Venray gaat tegen de vlakte. Een deel van het
personeel is deze maand verhuisd naar de Innovatoren in Venlo. Xerox huurt hier een aantal verdiepingen voor ongeveer tweehonderd supply chain- en supportmedewerkers. Het terrein in Venray
wordt herontwikkeld door Xerox. Het terrein moet meer de uitstraling van manufacturing en warehousing krijgen.

Oh, zit dat zo!

Vakkracht pluimveehouderij

Vac. Nr. P027497
In deze fulltime functie ben je zelfstandig verantwoordelijk voor alle
werkzaamheden op het bedrijf: o.a. raap je eieren, controleer je de
dieren, maak je de stallen schoon en je laadt de dieren.

De ongevallenverzekering

Logistiek medewerker kamerplantenkwekerij

Vac. Nr. P027140
Afwisselende fulltime baan, voornamelijk met de heftruck. Maar
ook werkzaamheden als sorteerwerk, oppotten, stickeren, het
steken van kaartjes, inpakken en verzendklaar maken bestellingen.

Door: Henri Pelckmans
Veel mensen denken dat een ongevallenverzekering de schade
als gevolg van een ongeval zal vergoeden. Helaas dekt een
ongevallenverzekering (meestal) niet eventuele schade.

Parttime schoonmaakmedewerker
vakantieboerderij

Vac. Nr. P024549
Schoonmaken van verschillende groepsaccommodaties met één
directe collega. Jullie zorgen ervoor dat deze weer schoon zijn
voor volgende gasten. Je werkt op vrijdag, 8 uur per week.

Gewasverzorger veredelingsbedrijf

Vac. Nr. P023754
Je werkt in een klein team in deze fulltime functie. Zaaien
en opkweken van de planten en zorgen voor optimale
groeiomstandigheden (klimaat, substraat, ziektebestrijding, bestuiving, zaadoogsten)

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83
ab-werkt.nl

en aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die iemand bij
een ander veroorzaakt. Een schadeverzekering vergoedt je eigen
schade. De ongevallenverzekering
tenslotte dekt niet de toegebrachte
of opgelopen schade. Een ongevallenverzekering is niets anders dan
de afspraak met een verzekeringsmaatschappij dat u, als u blijvend
letsel oploopt, een uitkering krijgt.
De hoogte daarvan is meestal van
twee factoren afhankelijk, namelijk de hoogte van de verzekerde
som en het percentage blijvende
invaliditeit.
Bij volledig herstel keert een
ongevallenverzekering meestal
niet uit. Bij blijvend letsel krijgt
u niet de volledige verzekerde
som betaald maar een percentage
daarvan. Hoe ernstiger het letsel

des te hoger het percentage. Stel dat
u blijvend letsel heeft dat gewaardeerd kan worden met 2 procent
blijvende invaliditeit dan krijgt u bij
de meeste verzekeraars 2 procent van
de verzekerde som uitgekeerd. Bij een
percentage blijvende invaliditeit van
2 procent en een verzekerde som
van 25.000 euro betekent dit dus een
uitkering van 500 euro.

Als u zelf schade heeft en er is
sprake van een schadeverzekering
dan vergoeden de meeste verzekeraars de kosten van een letselschadeadvocaat die u zelf inschakelt
om u te helpen bij de afwikkeling
van de schade. In beide situaties is
het dus verstandig om eens vrijblijvend contact op te nemen om de
mogelijkheden te bespreken.

Voor zowel schadeverzekeringen
als aansprakelijkheidsverzekeringen
geldt over het algemeen dat de
kosten voor rechtsbijstand door een
letselschadeadvocaat vergoed moeten worden door de desbetreffende
verzekeraar. Mocht u bij een ander
schade veroorzaken dan kan die persoon dus een letselschadeadvocaat
inschakelen. De redelijke kosten daarvan worden dan door uw aansprakelijkheidsverzekeraar vergoed.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 37

De tennisclubs moeten subsidie krijgen
De stemmers op de poll van de HALLO Venray van twee weken geleden
blijken geen tennisfans te zijn. Een meerderheid van 65 procent gaf op
Facebook aan dat tennisclubs TC Rodhe uit Venray, TC Oostrum en TC Venray
wat hen betreft geen subsidie krijgen. Die hadden de clubs aangevraagd om
hun banen te renoveren of te vervangen. Ze dachten te voldoen aan de eisen
die gemeente Venray stelt over subsidieaanvragen, maar dat bleek niet het
geval. De gemeente heeft daarin gelijk, zo blijkt uit het stemgedrag op de
poll.

Want waarom zouden de clubs geld moeten krijgen als het niet in het
gemeentelijk beleid past? De regels zijn, als het goed is, voor iedereen
gelijk. De gemeente kan geen uitzondering maken. Er rest de clubs niets
anders dan wachten op nieuw beleid waarin wellicht wel ruimte is voor
een subsidie voor het aanpakken van de banen. Wachten en dan weer
gewoon opnieuw naar de gemeente stappen. Dat is voor het huidige
seizoen misschien niet ideaal, maar het lijkt de beste oplossing, volgens de
stemmers.

De stint moet verboden worden
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het nieuws van het treinongeluk in Oss kwam hard binnen. Vier jonge
kinderen overleden doordat een stint, een elektrische bakfiets voor maximaal
tien kinderen, het spoor opreed en geschept werd door een trein. Wat er precies
gebeurd is, is nog niet duidelijk. De kans is aanwezig dat de stint op hol was
geslagen. De producent van de stint kondigde al aan alle exemplaren te gaan
controleren op eventuele problemen. Het ministerie van Infrastructuur besloot
het vervoersmiddel niet te verbieden.
Een terechte beslissing van het ministerie. Je kunt nu niet meteen
concluderen dat alle stints gevaarlijk zijn. Het kan net zo goed een menselijke

fout zijn geweest. De stints zijn handig en werken normaal gesproken perfect.
In gemeente Venray rijden er ook verschillende rond en die hebben nog nooit
problemen opgeleverd.
Van de andere kant is het zo dat je geen enkel risico moet nemen als
het over de veiligheid van kinderen gaat. Als er ook maar een kleine kans is
dat het aan de stint lag, moeten ze allemaal uitvoerig gecontroleerd worden
en eventueel verboden. Zolang het onderzoek niet is afgerond, zouden de
elektrische bakfietsen niet op de weg moeten komen.
De stint moet verboden worden. Wat vindt u?

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 Venray en
Leunen 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.

www.ikzoekeencontainer.nl

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,59
wintergroene
leibomen € 79,95

tel. (077) 320 97 00
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Groentebedrijf Baetsen is op zoek naar een

fulltime medewerker
voor alle voorkomende werkzaamheden.
Wij zijn een modern tuinbouw vollegronds bedrijf en zijn innovatief op
het gebied van nieuwe trends en ontwikkelingen. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit sorteren, oogsten en teeltwerkzaamheden.
DUS BEN JIJ:
• enthousiast
• in het bezit van Rijbewijs B
EN HEB JE:
• bij voorkeur een agrarische opleiding/achtergrond?
Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Deze kun je sturen naar:
Groentebedrijf Baetsen B.V. / De Akkervrouw 13 / 5971 LC Grubbenvorst
Of mailen naar groentebedrijfbaetsen@kpnmail.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

WIL JE MEER WETEN?
Neem dan contact op met René Baetsen, tel. 06-54922298.

Ik heb wel eens last van
slapeloze nachten. Al zappend
reis ik langs de tientallen
tv-zenders op zoek naar iets
om de tijd te doden. Dat levert
vaak weinig op. Bij de
commerciële stations bestaat
het aanbod uit schaars
geklede dames die je kunt
bellen, winkels die speelgoed
voor volwassenen verkopen
en vreemde personen die je
toekomst voorspellen. Van
alle drie vind ik de laatste
categorie het minst
betrouwbaar.
Uitzendingen waarbij de
kijker wordt gevraagd om te
bellen of te sms-en bestaan al
een hele tijd. We hebben idiote
belspelletjes gezien. Maar die
zijn zo goed als allemaal,
althans in de nachtelijke
variant, verdwenen. Fenomenen
als ‘Astro TV’ bestaan echter
nog steeds.
Het levert best vermakelijke
tv op. Onderuit gezakt op de
bank met een zak chips jezelf
verbazen over de meest
vreemde telefoongesprekken.
Lachwekkend blijft altijd de
vraag: “Wie heb ik aan de lijn?”.
Dat geeft hoop voor een
helderziende. Vervolgens moet
de beller elk bericht, dat de
paragnost van de andere zijde
doorkrijgt, zelf verifiëren. “Ik zie
iets met de kleur rood in uw
leven. Klopt dat?” “Jazeker, ik
rijd in een rode Audi.”
In mijn beleving riekt het
heel erg naar oplichting. Aan de
andere kant mogen de bellers
geloven wat ze willen. Net als
dat de bellers naar ‘die andere
lijnen’ mogen geloven dat er
aan de andere kant van de
telefoon écht een bloedmooie
vrouw zit om met jou al
babbelend de nacht door te
brengen. Wat ik wel kan
voorspellen, is dat in beide
gevallen jouw knip leeg raakt
en die van die ander niet.
Willy
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Zorguitgaven Venray in balans
De budgetten of de zorgkosten van het sociale domein van de
gemeente Venray halen helaas niet de voorpagina, in tegenstelling tot
andere gemeentes waar forse overschrijdingen op deze budgetten zijn.
Gaat de gemeente Venray dan zo goed om met de enorme bedragen die
gemoeid zijn met het sociale domein?
De gemeente Venray geeft
inderdaad niet meer uit dan er
binnenkomt en heeft zelfs een kleine
marge. Dit geldt niet voor één jaar,
maar al zolang deze budgetten
vanuit ‘Den Haag’ naar Venray zijn

gekomen in 2015. Tot zover dus prima,
maar is dan de uitvoering of het
resultaat wel goed? Hier wordt elk jaar
naar gevraagd door middel van
enquêtes, het sociale domein is nou
eenmaal niet zwartwit.

Cliënttevredenheid geeft een prima
rapportcijfer voor de WMO en de
participatiewet met een 7.7 en een
8.1. Actuele cijfers voor de jeugdzorg
zijn niet aanwezig al blijkt uit de
praktijk dat ongeveer 90 procent van
de cliënten positieve gevolgen ondervindt van de hulp.
Deze positieve resultaten lezen
we helaas niet op de voorpagina of
binnenpagina van onze kranten, niet
spannend genoeg dat een gemeente

iets goed doet op een belangrijk terrein. Dit is echter wel goed om te
weten, vooral als je er direct mee
te maken hebt. Belangrijk is dat het
goed geregeld is in jouw gemeente,
dus voor de inwoners van gemeente
Venray. Dus bij deze de complimenten
en een vette pluim voor het ambtelijk
apparaat en de wethouders die hieraan meegewerkt hebben.
Erik Vullings,
raadslid CDA Venray

Raad moet plan Otto bespreken
Enige tijd geleden werd het plan van Otto Workforce voor de huisvesting van 240 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Hulst 1 gelanceerd. Doordat Otto een aanvraag voor een tijdelijke vergunning zal
doen, is besluitvorming een bevoegdheid van het College van B&W.
Dit wil echter niet zeggen dat het
de raad niet kan vragen om haar
licht te laten schijnen over dit plan,
wetende dat het hier gaat om een
politiek en maatschappelijk gevoelig
thema. In eerdere gevallen werd de
politieke en maatschappelijke

gevoeligheid terecht als argument
aangedragen om de raad wel de kans
te geven om haar zegje erover te
doen. Tijdens de afgelopen raadsvergadering werd duidelijk dat het
college dit deze keer niet van plan is.
Opmerkelijk is dat zij hierin werd

gesteund door coalitiepartijen CDA,
Venray Lokaal en D66 en oppositiepartij VVD. Voor de verkiezingen waren
Venray Lokaal en VVD nog kritisch
over grootschaligheid en huisvesting
op bedrijventerreinen. Nu wil men
dit plan blijkbaar het liefst geruisloos
laten passeren, terwijl de details van
het plan nog niet eens bekend zijn.
Samen met Samenwerking Venray
hebben we onze afkeur laten blijken
over de handelswijze van het col-

lege en hiermee aangegeven dat met
ons in ieder geval niet te sollen valt.
Wij nemen onze taak om het college
te controleren en de mensen te vertegenwoordigen wél serieus. Op het
moment dat het college op het punt
staat te besluiten over dit plan, zullen
Samenwerking Venray en wij de raad
bijeen roepen om het plan te bespreken tijdens een extra vergadering.
Joep Gielens,
fractievoorzitter ProVenray

Jongeren zitten vol ideeën voor The B
Het is een rustige woensdagavond als ik het gemeentehuis binnenwandel. Ik loop naar de vergaderruimte waar twee jonge meiden al
klaarzitten. Steeds meer jongeren uit Venray druppelen binnen.
Als iedereen binnen is, tel ik achttien aanwezigen van wie zeven jongeren. Percentueel is dit hoog in vergelijking met andere bijeenkomsten
waar ik bij ben geweest in het gemeentehuis. Ik ben extra blij met de
komst van deze jongeren, want zíj zijn degene die van zich moeten laten
horen vanavond.
We gaan het namelijk hebben
over The B: hét jongerencentrum van
Venray. Toch hebben we met de jon-

geren binnen VENRAY Lokaal geconstateerd dat dit voor veel jongeren geen
plek is waar ze vaak komen. Met onze

VENRAY Lokaal jongeren hebben we
daarom vanavond deze veelzijdige
groep mensen opgetrommeld. De vergadering begint. The B, Synthese,
Cultura Venray, de wethouder en vertegenwoordigers van diverse politieke
partijen zijn aanwezig.
Gedurende de avond gebeurt
er iets moois. De jongeren beginnen goede suggesties en verbeteringen aan te dragen. Deze avond was
dan ook in het klein wat The B in het

groot moet zijn: een plek om binnen
geschepte kaders ruimte te geven
aan jongeren om met mooie ideeën
te komen en deze uiteindelijk uit te
voeren. Nu begint alleen nog de zoektocht naar het juiste duwtje in de rug.
Met wat ik heb gezien van de jongeren, zie ik dan ook met smart uit naar
een nieuw toekomstplan dat The B zal
gaan schrijven.
Lisanne Wisgerhof,
commissielid Leven VENRAY Lokaal

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !
SOLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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aan
Eva Jakobs

Veiligheid
Afgelopen jaren zijn er
veel aanslagen gepleegd.
Daardoor is de bewaking van
onze veiligheid flink
opgeschroefd. Dat zie je op
heel veel plekken terug.
Maar wie maken ze nu
angstiger: ons of de mensen
die de aanslagen willen
plegen?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Eva Jakobs
19 jaar
Castenray
Radboud, Nijmegen

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Tijdens mijn studie zou ik graag een
keer naar Azië of Zuid-Amerika gaan.
Ik zou hier dan in een ziekenhuis willen werken en leren. Het zal een hele
uitdaging zijn en op dit moment lijkt
het me nog eng om dit te doen, maar
het is iets wat nog wel op mijn to-do
list staat. Ik zou kiezen voor Azië of
Zuid-Amerika, omdat ik deze delen
van de wereld nog zou willen verkennen en de cultuur me ook erg aanspreekt.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Piano spelen lijkt me heel erg leuk.
Op dit moment kan ik een paar simpele stukken spelen, maar ik zou dan
zo goed willen zijn dat als iemand mij
bladmuziek geeft, ik het zo kan spelen.
Wat deed je als kind het liefst?
Bijna elke zaterdag speelde ik met een
vriendin monopoly. We konden dit
uren volhouden en meestal gingen we
door totdat er iemand had gewonnen.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem gebruiken?
Ik zou graag super snel willen zijn.
Dit idee heb ik van een serie op
Netflix: ‘The Flash’. Waarschijnlijk zou
ik niet zo’n held zijn als de persoon
in de serie, maar het zou fijn zijn
om ‘s ochtends langer te kunnen
slapen omdat je alles zoveel sneller
kan doen.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Parachutespringen staat bovenaan op
mijn bucketlist. De adrenaline van het
vallen lijkt me een geweldige ervaring
en het uitzicht lijkt me ook zo mooi
van zo hoog.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Tijdens een vakantie in Oostenrijk ben
ik een keer met mijn vader en mijn
zus gaan paragliden en het uitzicht
was supermooi tijdens het dalen.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Een halfjaar geleden heb ik ervoor
gekozen om op kamers te gaan in
Nijmegen. Dit was voor mij een
hele grote beslissing. Tot de dag van
vandaag heb ik hier geen spijt van,
want vooral de vrijheid vind ik erg fijn.
Waar ben je verslaafd aan?
Netflix kijken. Sommige series zijn zo

spannend dat ik zelfs afleveringen ga
downloaden zodat ik ook in de trein
verder kan kijken.
Wat is je droombaan?
Arts worden. Wat voor arts precies
weet ik nog niet. Maar gelukkig heb ik
nog wel even tijd om dit uit te zoeken,
want mijn geneeskundestudie duurt
nog zeker 5 jaar.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dit jaar heb ik een EHBO-examen voor
school moeten doen. Een onderdeel
van dit examen was een lotuspatiënt
behandelen in een eerste hulpsituatie.
Toen ik hierop aan het wachten was,
werd ik super zenuwachtig. Dit was
ook nog eens het laatste onderdeel
van mijn examen dus heb hier de hele
tijd aan moeten denken. Gelukkig heb
ik het wel gehaald.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou tegen mezelf zeggen dat alcohol drinken en op hakken lopen geen
goed idee is. Tijdens mijn gala dit jaar
was het moeilijk om goed op die hakken te blijven lopen.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Ongeveer een jaar geleden ben
ik met mijn zus naar een pretpark

geweest. We liepen in een attractie zonder te weten wat het was.
Eenmaal binnen kwamen we in
steeds nauwere gangen met slechte
verlichting terecht. De muur was
bekleed met tegels en de muziek
op de achtergrond maakte het erg
spannend. Met mijn zus voorop
keken we om elk hoekje of er
iemand te wachten stond. We waren
ervan overtuigd dat het een of
ander griezelhuis was waar we
beland waren. Uiteindelijk bleek het
gewoon een gang naar een achtbaan te zijn. Nu is het iets waar we
erg om moeten lachen.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
De emoticon met het aapje dat zijn
handen voor zijn ogen houdt.
Festival of discotheek?
Festival! De hele dag naar leuke
bands luisteren en muziek
meezingen. Daarnaast hangt er een
erg fijne sfeer. Ik ben nu ook al een
paar jaar naar Pinkpop geweest in
Landgraaf en wil komend jaar zeker
weer gaan.
Introvert of extravert?
Extravert, ondanks dat het niet altijd
mijn bedoeling is, ben ik meestal
een open boek.

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

Afgelopen zomervakantie
was ik op vakantie in Italië en
hebben we de hoofdstad Rome
bezocht. Daar viel het ons
direct op dat er heel veel
gewapende militairen in Rome
zijn. Op elke hoek van de straat
stond wel een militair met een
groot automatisch geweer.
Ze stonden bij de metro, bij
alle belangrijke
bezienswaardigheden en ze
blokkeerden de ingangen van
veel pleinen. Ook bij het mooie
Colosseum stonden er veel
gewapende militairen.
De straat voor het Colosseum is
afgesloten door twee grote
legerwagens en voor deze
trucks stonden vier bewapende
militairen. Ook staat er om het
Colosseum een heel groot hek,
waardoor terroristen niet
zomaar met een auto het
Colosseum binnen kunnen
rijden. Bij het Vaticaan staan er
bij de ingang van de kerk meer
dan tien mensen om je te
controleren. Je tas wordt
gecontroleerd en je moet door
detectiepoortjes, je mag de
kerk niet zomaar in.
Maar wie maken ze er nu
eigenlijk angstiger mee? Ons,
de toerist? Of toch de mensen
die de aanslagen plegen? Ik
kreeg er in elk geval wel een
heel veilig gevoel van en het
went dat er op elke hoek van
de straat een militair staat met
een groot indrukwekkend
geweer.
Anne
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Spaar voor het GRATIS
Spaar voor het GRATIS
Boodschappenpakket!

Boodschappenpakket!
Alleen bij PLUS Guido van Dijck.
Alleen bij PLUS Guido van Dijck.

De spaargekte barst weer los bij PLUS Guido van Dijck. Van
De spaargekte
barst weer
los bij PLUS
Guido vankun
Dijck.
Van
zondag
23 september
t/m zaterdag
1 december
je weer
zondag
23 het
september
t/m zaterdag 1 december
kun
je weer
sparen
voor
gratis Boodschappenpakket
t.w.v.
€68.sparen voor het gratis Boodschappenpakket t.w.v. €68.-

Meer weten? Kijk op plus.nl/actievoorwaarden.

Meer weten? Kijk op plus.nl/actievoorwaarden.

T.W.V.
T.W.V.

68-.
* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten,

* Van
de actie zijn
uitgezonderd:
geneesmiddelen,
alcohol, tabak,
zuigelingenvoeding,
boeken, telefoonkaarten,
postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed,
beltegoed,
statiegeld
en emballage
en eventuele
overige
niet wettelijk toegestane
artikelen.
statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

* Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed,
plus.nl
Openingstijden:
ma-vr
8.00-21.00
za 8.00-20.00
statiegeld
en emballage en eventuele
overige
niet wettelijk//toegestane
artikelen. // zo 9.00-18.00

plus.nl

Van Dijck/Kruidenlaan 159 // Venray // T: 0478 553900

Openingstijden: ma-vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00

Van Dijck/Kruidenlaan 159 // Venray // T: 0478 553900

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018
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100 jaar St. Oda Merselo

‘Er zit nog zeker toekomst in de fanfare’
Fanfare St. Oda bestaat dit jaar 100 jaar. De muziekvereniging startte in 1918 met 24 leden, beleefde haar
hoogtijdagen in de jaren 80 en 90 en gooide na een ledendaling, met succes, het roer helemaal om in het begin
van deze eeuw. Voorzitter Frans Janssen vertelt over de geschiedenis van de vereniging uit Merselo.

‘Bijzondere prestatie’
Het eerste optreden van de fanfare in 1918, tijdens een
begrafenis van een Belgische soldaat die in Merselo geïnterneerd was
Het toenmalig kerkbestuur stond
aan de wieg van de Kerkelijke Fanfare
St. Oda Merselo, zoals de fanfare in
het begin heette. Deze werd in 1918
opgericht door rector Janssen. “De rector vond het belangrijk dat de mensen
uit Merselo een goede vrijetijdsbesteding hadden. Zo hoefden ze niet
alleen maar in het café te zitten en
bier te drinken”, aldus voorzitter Frans
Janssen. “Zo’n fanfare was natuurlijk
een stuk nuttiger. En er zat ook wat
eigen belang bij: voor de kerk was het
bijvoorbeeld fijn als deze een eigen

fanfare had bij processies.” Het kerkbestuur vormde ook het bestuur van
de fanfare en dat bleef het tot de
jaren 60. Janssen: “Nu herinnert alleen
nog de naam van de fanfare aan de
oprichting door de kerk.”

100 jaar hetzelfde
repetitielokaal
De fanfare bestond in 1918 uit 24
man. In september van dat jaar werden daarom voor ruim 1.500 gulden
24 blaasinstrumenten, een grote trom,

kleine trom en een triangel gekocht.
De bekkens hoefde St. Oda niet te
betalen, die kreeg zij van een andere
vereniging. Het bedrag werd geleend
via de Boerenleenbank. De allereerste
repetitie vond plaats in zaal ’t Anker,
waar nu, 100 jaar later, nog steeds
gerepeteerd wordt. “En dat is heel
uniek”, vertelt Janssen.
Haar succesvolste jaren beleefde
St. Oda in de jaren 80 en 90. De fanfare bestond toen uit 76 leden. “Dat is
erg veel voor zo’n klein dorp. Onze
dirigent was Piet Joris en hij zorgde

De fanfare in 2017

Jubileumvoorstelling in de schouwburg
Sinds 2016 is St. Oda al bezig met het organiseren van het jubileumjaar. “We wilden geen feest organiseren
waarbij de leden zich alleen maar uit de naad moesten werken”, legt Janssen uit. “Daarom besloten we het hele
jaar door verschillende jubileumactiviteiten te organiseren.” De vereniging startte het jubileumjaar op 1 januari met
een rondgang door het dorp, gevolgd door een gezamenlijk glas heffen op het komende jaar. In april werd er een
dinershow georganiseerd en in juni ging de gehele vereniging, van de 10- tot de 80-jarigen, een weekendje weg.
Zondag 23 september was er een receptie. Het hoogtepunt van het jubileumjaar moet nog komen. Op zaterdag
24 november staat er een grote show op het programma bij Schouwburg Venray. “De hele vereniging gaat dan optreden, uitgebreid met combo’s en zangers en zangeressen. We zijn al het hele jaar bezig met het organiseren. Samen
gaan we het publiek meenemen door de geschiedenis van 100 jaar St. Oda.” Kijk voor meer informatie over de jubileumvoorstelling op www.schouwburgvenray.nl

Koninklijke Ere
penning voor
Fanfare St. Oda
De fanfare ontving vanwege het jubileum ook de Koninklijke Erepenning, toegekend door koning Willem-Alexander. De erepenning werd
tijdens de jubileumreceptie overhandigd door burgemeester Hans Gilissen.
Fanfare St. Oda is opgericht op 19
september 1918. Afgelopen zondag 23
september vond de jubileumreceptie
plaats en overhandigde burgemeester
Hans Gilissen de erepenning aan het
bestuur van de Kerkelijke Fanfare St.
Oda. Burgemeester Gilissen benadrukte in zijn toespraak dat de fanfare
een bloeiende vereniging is die
bestaat uit een fanfare, jeugdorkest,
opstaporkest, drumband en een

ervoor dat de fanfare twee keer
Limburgs kampioen werd en dat we
promoveerden naar de hoogste klasse.
Het was echt de juiste man op de
juiste plek”, blikt Janssen terug. In
de jaren die volgde, heeft de fanfare
nooit meer zoveel leden weten te
krijgen.
Inmiddels bestaat de vereniging
niet meer alleen uit de fanfare. Er is
ook een jeugdorkest, een drumband
en een jeugddrumband. In totaal
bestaat de vereniging uit zo’n honderd leden, waarvan veel jeugdleden.
“En daar zijn we heel trots op”, vertelt
Janssen. “Dat kunnen niet veel andere
muziekverenigingen zeggen. De fanfare bestaat uit 45 leden, waarvan er
zeker 20 onder de 18 jaar zijn.”

Muziek die de leden
leuk vinden
De reden voor het grote aantal
jeugdleden is volgens Janssen terug te
leiden naar het begin van deze eeuw.
“Toen ging het roer om voor St. Oda.
We hadden al een tijdje te kampen
met een teruglopend ledenaantal en
er moest iets veranderen. We besloten om niet meer mee te doen aan
concoursen en wedstrijden. Dat kostte

jeugddrumband. De jeugd speelt een
centrale rol voor de fanfare. Dit blijkt
onder andere uit het muziekrepertoire
en aan de keuze om voorlopig niet
mee te doen aan concoursen. “Voor
een dorp met 1.100 inwoners is het
een bijzondere prestatie dat men ook
de jeugd weet te enthousiasmeren,
ongeveer de helft van de leden is
jonger dan 18 jaar”, aldus de burgemeester. (Foto: Foto Hoedemaekers)

heel veel geld en de muziek die
gespeeld moest worden, vonden de
leden niet altijd leuk.”

Zonnige toekomst
De fanfare ging zich richten op
andere muziek: muziekstukken die
de leden graag speelden en die
het publiek graag hoorde. Janssen:
“Dat wil niet zeggen dat we geen
moeilijke muziek meer speelden.
Want ook moeilijke muziek kan leuk
zijn. Wel ging het entertainmentgehalte omhoog en voegden we vaker
een combo van bijvoorbeeld gitaar,
slagwerk en piano toe of een zanger
of zangeres. Het was even wennen
voor de leden, maar het leek toen
de enige manier om de leden bij de
vereniging te houden. En we kunnen nu vaststellen dat het ook heeft
gewerkt.”
De toekomst voor de fanfare
ziet St. Oda zonnig in. “Wel is het
belangrijk dat we de jeugd bij
de vereniging blijven betrekken.
Zonder jeugd ben je nergens. Samen
willen we ook de komende 100 jaar
van ieder optreden iets bijzonders
maken en allerlei dorpsactiviteiten
opluisteren. Er zit zeker nog toekomst
in de fanfare.”
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Uitstapje DV Aan de Singel

Rijstepap met pruimen in ‘t Anker Cursus ‘Met Lef!’
bij Synthese
Dagvoorziening Aan de Singel uit Venray ging onlangs met de hele groep op stap naar zaal ‘t Anker in
Merselo. Het uitstapje werd mogelijk gemaakt door de opbrengst van de kerstmarkt, die de dagvoorziening
iedere twee jaar organiseert.

Preventie van Vincent van Gogh (VvG) start in samenwerking met
Synthese op dinsdag 23 oktober de cursus ‘Met Lef!’. Deze vindt plaats
op de Synthese-locatie in Venray, aan de Leunseweg 51, van 19.00 tot
21.00 uur.
De cursus is voor mensen vanaf
16 jaar die zich angstig en gespannen voelen in het contact met
anderen en willen leren om deze
klachten te verminderen. Mensen
die bijvoorbeeld snel verlegen zijn,
die het moeilijk vinden om een
gesprek te beginnen of bang zijn op

te vallen in gezelschap. Tijdens deze
cursus worden er thema’s behandeld als de rol van gedachten, het
vergroten van zelfvertrouwen en
omgaan met moeilijke situaties.
Stuur voor meer informatie of
aanmelden een mail naar
preventie@vvgi.nl

Training voor
mantelzorgers
Het uitje werd gestart met een
kopje koffie of thee met iets lekkers.
Daarna was er een bingo, om
12.00 uur volgde een maaltijd met als
afsluiting ouderwetse rijstepap met
pruimen en ‘s middags kwam troubadour Tonny Wijnands optreden.
“De tranen rolden bij menigeen over
de wangen”, vertelt activiteitenbege-

leidster Door Vullings. Dit en ook de
andere uitstapjes van DV Aan de
Singel worden mogelijk gemaakt door
de opbrengst van de kerstmarkt, die
iedere twee jaar wordt georganiseerd. De deelnemers van de dagvoorziening zijn bijna het hele jaar
door bezig met het maken van
spulletjes voor deze markt.

DV Aan de Singel is nog op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. “Zij helpen
en begeleiden onze deelnemers met
handwerken, spelletjes en zorgen
voor gezelligheid. ook de maaltijden
bij Aan de Singel worden verzorgd
door vrijwilligers.”
Geïnteresseerden kunnen contact
op nemen via 06 52 66 93 81.

Venray in Dialoog organiseert
buurtdialogen
De jaarlijkse landelijke Week van de Dialoog staat van dinsdag 2 tot en met dinsdag 9 november in het teken
van ‘Omzien’. Ook de vrijwilligers van Venray in Dialoog doen dit jaar weer mee. Met het thema ‘Omzien naar
elkaar, hoe doe je dat in Venray?’ wil de werkgroep bijdragen aan een gemeente met buurten waarin het goed
samenleven is.
De werkgroep Venray in Dialoog
organiseert buurtdialogen, waarbij
buurtbewoners voor een goed gesprek
met elkaar aan tafel gaan. Een dialoog is een open gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden,
dat bijdraagt aan onderling begrip,
verbondenheid en inzicht. Aan één
dialoogtafel kunnen minimaal vier

en maximaal acht personen deelnemen. Een getrainde dialoogbegeleider
begeleidt het gesprek en zorgt ervoor
dat iedereen naar elkaar luistert en
aan bod komt. Een dialoog duurt
2,5 uur. De werkgroep hoopt tijdens de
Week van de Dialoog in vele dorpen,
wijken en buurten in de gemeente
Venray buurtdialogen te organiseren,

waar wordt gesproken over het thema
‘Omzien naar elkaar, hoe doe je dat
in Venray? “Als ons dat lukt, zijn we
ervan overtuigd dat we met elkaar
Venray een stukje socialer en prettiger maken”, aldus de werkgroep. Meer
informatie over het organiseren van of
deelnemen aan een buurtdialoog is te
verkrijgen via info@venrayindialoog.nl

Eerste editie Schuufmarkt
levert 200 euro op
De eerste editie van de Schuufmarkt in Ysselsteyn werd georganiseerd op zondag 23 september.
In het hele dorp verkochten inwoners hun spullen voor het goede doel. “Enthousiaste reacties van
deelnemers en bezoekers onderschrijven dit initiatief waardoor volgend jaar een nieuwe verbeterde
editie volgt”, aldus de organisatie. Het herinrichtingsplan voor de speeltuin is met 200 euro aangevuld.

Synthese organiseert op woensdag 10, 17 en 23 oktober een training genaamd ‘Blijf in balans’. Deze training is bedoeld voor mantelzorgers uit de gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Beesel en Mook en
Middelaar. Deze vindt op alle dagen van plaats van 19.00 tot 21.00 uur
bij Synthese Venray.
Zorgen kan veel voldoening
geven, echter kan langdurig zorgen
zwaarder worden. Het is daarom
niet altijd gemakkelijk om balans te
houden in het dagelijks leven als je
intensief voor een naaste zorgt.
Deze training maakt mantelzorgers
bewust van patronen en helpt te

ontdekken hoe de balans kan
worden behouden of hersteld.
Aan de training zijn geen kosten
verbonden. Aanmelden kan tot
woensdag 3 oktober. Voor aanmelden of meer informatie, kijk op
www.synthese.nl onder het kopje
‘aanbod & inschrijving’.

De Eendracht houdt
Burendag
De landelijke Burendag was op zaterdag 22 september. Ruiterclub
De Eendracht Castenray organiseerde deze dag ook een burendag,
waarbij de handen uit de mouwen werden gestoken.

De opbergcontainer staat al
diverse jaren op het oefenterrein
van de ruiterclub en het was een
hele poos geleden dat deze voorzien was van een laagje verf.
“Gelukkig was het stralend weer en
kon er goed gewerkt worden”, aldus
de vereniging. De container was een
paar dagen eerder al met een
hogedrukspuit schoon gespoten.

Op zaterdagochtend gingen de
leden waaronder ook bestuursleden
aan de slag met schuren, afdoen en
ontvetten. Daarna kon er gestart
worden met het verven. “Toen de
leden in de loop van de namiddag
huiswaarts keerde, was de gehele
container voorzien van een heel
mooi laagje nieuwe verf”, aldus
De Eendracht.
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Limburgs kampioenschap
tijdens SGW Ysselsteyn
In Ysselsteyn vindt op zaterdag 6 en zondag 7 oktober het Limburgs Kampioenschap SGW plaats voor zowel
paarden als pony’s. Locatie is het oefenterrein aan de Puttenweg bij PSV Ysselsteyn.

Vanaf ongeveer 09.30 uur wordt
er, zowel op zaterdag als op zondag,
gestart in de cross-country. Zoals de
naam al zegt, is dit een parcours
dwars door het bos, waarbij zoveel
mogelijk natuurlijke hindernissen
gesprongen moeten worden binnen
de ideale tijd. Dit jaar wordt er op

zaterdag ook een kennismakingsrubriek georganiseerd voor ruiters en
amazones tussen de 4 en 12 jaar.
Deze combinaties rijden binnen een
omheinde omgeving een kennismakingscross over hindernissen van
10 tot 60 centimeter. Op zaterdag en
zondag verschijnen ook de paarden-

combinaties aan de start.
Tevens strijden diverse pony- en
paardenruiters om de Bavaria Eventing
Trophy en de Audax Media Pony
Throphy. In Ysselsteyn heeft iedereen
de laatste mogelijkheid om zijn of
haar beste beentje voor te zetten en
daarmee te stijgen in het klassement.

Oranje Wit komt net te kort
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
De korfbalsters van het eerste team van Oranje Wit namen het op zondag 23 september op tegen Rooi uit
Sint Oedenrode. De thuisploeg uit Brabant wist de punten in eigen huis te houden, 6-5.
Het was al snel duidelijk dat het een
zwaar duel zou gaan worden. De regen
kwam met bakken uit de hemel en werd
de wedstrijd op natuurgras gespeeld.
Desondanks begon Oranje Wit scherp
aan de wedstrijd, zocht naar goede
kansen en wist de wedstrijd te openen
met 0-1. Rooi wist ook met de lastige

omstandigheden om te gaan en scoorde
mee. Echter lukte het beide ploegen niet
om een gat te slaan en de ruststand was
met 4-3 dan ook maar mager. Na rust
was Rooi scherp in de afronding en kon
een klein gat slaan van twee doelpunten, 5-3. Lange tijd werd er niet gescoord
maar toch wist Oranje Wit de stand recht

te trekken naar 5-5. In de laatste minuten wist Rooi de zesde treffer te maken.
Oranje Wit kreeg hierna ook nog een
paar kansjes, maar het lukte niet om een
punt mee naar Leunen te nemen.
De doelpunten werden gescoord door
Maureen Drabbels (3), Jessica Klaassens
en Steffie van Rooij.

Eerste punten voor Jumpers
Door: Dirk Laurensse, basketbalvereniging Jumpers
Jumpers speelde zaterdag 22 september de eerste uitwedstrijd van het seizoen. Om 13.30 uur vertrokken de
heren naar Sittard om te spelen tegen BC Bumpers. Het werd een spannend duel waarbij Jumpers op het allerlaatste moment het verschil wist te maken, 58-60.
Beide teams begonnen goed aan
de wedstrijd en waren erg aan elkaar
gewaagd. Na vijf minuten spelen was
het verschil dan ook nog maar één
punt. Hierna begon Jumpers de leiding
te pakken en een paar minuten later
was de voorsprong uitgebreid naar
elf punten. Bumpers gaf zich nog niet
gewonnen en bracht de achterstand
terug tot vijf punten, 17-22. Het tweede
kwart gingen de spelers van Bumpers
meer gebruik maken van hun lengte
en hier hadden de mannen uit Venray
veel moeite mee. Het waren Claudio
Mendes, met een mooie score, en
Roy Lucassen met een driepunter die

Jumpers nog in de wedstrijd hielden.
Toch was het Bumpers dat bij rust
de voorsprong pakte, 39-33. Jumpers
begon, met Maarten Wijnen voorop in
de strijd, na rust een stuk feller aan de
wedstrijd en kwam terug tot één punt.
De laatste score van dit kwart was
voor Bumpers, maar Jumpers begon
ondanks het lengteverschil steeds meer
grip te krijgen op het spel van de thuisploeg, 49-46. Het laatste kwart was
er eentje om nooit meer te vergeten.
Bij Jumpers was het Jorik Wulterkens
die met een driepunter de stand gelijk
trok tot 49-49. Vervolgens scoorden de
teams om de beurt, totdat Bumpers

in foutenlast kwam. Hierdoor werd de
voorsprong, door twee rake vrij worpen van Dirk Laurense, uitgebreid naar
vier punten, 55-59. Met nog negen
seconden op de klok scoorde Bumpers
een driepunter, waardoor het verschil
weer terug was naar één punt, 58-59.
Met nog drie seconden op de klok,
maakte Bumpers een fout op Wouter
Oosterbeek die hiermee twee vrij worpen kreeg. Wouter schoot de eerste
erin en de tweede ging mis, maar met
nog 3 seconden was het voor Bumpers
te laat om tot een scoren tot komen en
had Jumpers de eerste punten binnen.
Eindstand: 58-60.
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SV Venray begint
Venrayse steun
uitstekend aan competitie pilaar te laat
SV Venray is uitstekend begonnen in de eerste klasse D. In de stromende regen wonnen de rood-witten
zondag 23 september de seizoensouverture met 4-1 van Bekkerveld uit Heerlen. Bram Vievermans had met twee
treffers een groot aandeel in de zege.
Vijf maanden geleden, op 15 april,
waren de rollen nog omgedraaid.
Bekkerveld won toen met dezelfde
cijfers (4-1) van Venray, waarna trainer
Stef Sijbers het veld moest ruimen.
Na een wisselvallige oefenperiode
was het de vraag hoe de Venrayse
hoofdmacht ervoor zou staan.
De nieuwe trainer Frans Koenen uitte
een week voor de competitiestart zijn
zorgen over het geringe aantal kansen dat zijn ploeg creëerde. Na drie
kwartier leek zondag ineens alle twijfel verdwenen. Met uitstekend veldspel declasseerden de Venraynaren
de Heerlense opponent. Met een
3-0 stand zochten de doorweekte
teams halverwege het kleedlokaal
op. Vanaf de aftrap bleek Venray veel

beter met de omstandigheden te kunnen omgaan. Terwijl de Heerlenaren
vaak weggleden op de gladde grasmat, trok het jonge Venrayse team
met vlotte combinaties het spel naar
zich toe. Na negen minuten stond
Armend Shala aan de basis van een
mooie aanval. Bram Vievermans brak
door over rechts. Hij legde de bal terug
op spits Jeroen Vullings die de ban
brak, 1-0.

Mooie aanval
Ron Kleuskens startte na een halfuur een solo vanaf het middenveld.
De rappe vleugelspits schudde enkele
tegenstanders af en dook vrij voor het
doel op, 2-0. Danny Pelzer probeerde
het met een afstandsschot, maar hij

trof de lat. In de extra tijd van de eerste helft legde captain Stijn Brinkman
aan voor een vrije trap. Bij de tweede
paal dook Bram Vievermans op
die zijn team een riante 3-0 ruststand bezorgde. Vlak na de thee kon
Bekkerveld iets terugdoen. Venraykeeper Dirk van Enckevort, die amper
iets te doen kreeg, miste de bal uit
een corner, 3-1. De thuisploeg pakte
de draad weer op en Bram Vievermans
trof de paal. In de 70e minuut werd de
soms ongrijpbare Vievermans neergelegd door Dimitri Orbons. Arbiter Heuts
trok de rode kaart voor de Bekkerveldverdediger. De ingevallen Stan Kersten
gaf in de blessuretijd een diepe bal op
Bram Vievermans die koeltjes de 4-1
binnenschoot.

Vijf punten binnen

ActiveRooy start seizoen
thuis met winst
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
Het vernieuwde heren 1 team van volleybalvereniging ActiveRooy uit Venray is goed begonnen aan het
nieuwe seizoen. Dinsdag 18 september startte het team met een winstpartij tegen de mannen van Athos uit
Sevenum.
Na een tumultueuze periode en
droevige mijlpaal in de volleybalgeschiedenis van ActiveRooy waar is
besloten dat heren 1 in de vorige formatie niet meer ten strijde zou trekken in de promotieklasse, is heren 2
doorgeschoven naar boven. Het team
komt dit seizoen uit in de 3e klasse H.
De selectie bestaat dit jaar uit Erik
Broeren, Jan van der Cruijsen, Toon
Wijnen, Tom van de Ven, Henk Lomme,
Bent van der Markt, Ger Vervoort, Jasper
Heikens, Tim Scharn, Rogier van de Haar
en Rik Wienen. Het team is nog op zoek
naar een trainer of coach, publiek en
een dj voor tijdens het inspelen.
Oude tijden herleven in de

Wetteling 1, beter bekend als het
oudere gedeelte van sporthal De
Wetteling. Athos serveerde voor het
eerste punt. De start bleek een beetje
moeizaam te zijn en her en der was
het wat zoeken geblazen. Ballen vielen te makkelijk op de grond, waarna
er een kleine achterstand zichtbaar
werd. Gelukkig stond Tim Scharn vanaf
de kant puik werk te leveren als coach.
Hierdoor leek het team wakker te worden en het eerste wedstrijdpunt van
de competitie naar zich toe te trekken.
Na een paar ferme klappen van Jasper
zowel aan het net als achter de 3
meterlijn, klonk het eindsignaal, 25-16
voor ActiveRooy heren 1.

De trage start van elke set bleek
typerend te zijn voor het verloop van
de wedstrijd. In de meeste gevallen moest er worden teruggevochten
vanaf een kleine achterstand of lukte
het maar niet om een voorsprong uit te
bouwen. De tweede set stond echter in
het teken van stabiel volleybal op alle
fronten. Zowel de service, pass, setupjes van Ger en de aanvallers waren
goed, waardoor de tweede set vrij eenvoudig gewonnen werd met 25-13.
De derde en vierde set werden
uiteindelijk ook gewonnen. De derde
set eindigde in 25-18 en de vierde in
25-20. De volledige vijf punten op zak
na de eerste wedstrijd.

De Venrayse steunpilaar Robert Willemse verscheen zondag 23 september niet aan de aftrap tegen Bekkerveld. De routinier moest op de
bank beginnen omdat hij een kwartier te laat op het sportpark arriveerde.
Normaal moeten de spelers bij
een thuiswedstrijd om 13.15 uur
aanwezig zijn. Omdat zondag bij de
competitiestart soep en broodjes
werden geserveerd in de kantine,
was het tijdstip vervroegd naar 13.00
uur. Robert Willemse had zich vergist en kwam een kwartier te laat.
Trainer Frans Koenen was onverbiddelijk en zette een van zijn beste
spelers op de bank. “Er zijn regels en
daar moet iedereen zich aan houden.
Wie het ook is. Ik hecht aan discipline”, verklaarde Koenen na afloop.

Uitgerekend Jeroen Vullings,
die Willemse verving, scoorde de
openingstreffer. Het was tevens
zijn debuutgoal in de hoofdmacht.
“Dat is het geluk wat je soms hebt”,
glunderde Frans Koenen die zeer te
spreken was over het vertoonde spel
voor rust. Na rust volgde nog een
onnodige tegentreffer, maar Koenen
was over het algemeen tevreden.
“Onze eerste helft was prima. Daarna
was het een stuk minder. Maar
we hebben alvast een goede stap
gezet.”

SVOC’01 wint
in de regen
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray moest zondag
23 september op bezoek bij Tovido in Esch, een tot dan toe onbekende
tegenstander. De meiden uit Oirlo en Castenray wonnen met een
eindstand van 2-10.
Met geloof in het team werd
begonnen aan de wedstrijd. Ondanks
de regen speelde SVOC’01 goed en
werden er gevarieerde aanvallen
opgezet en goed afgerond.
Daarnaast stond ook de verdediging
sterk. Er werden veel ballen onderschept en weinig kansen weggegeven. Dit resulteerde in een ruststand
van 2-8 in het voordeel van de
uitploeg.
De tweede helft hadden beide
teams meer last van de weersomstandigheden. SVOC’01 had veel
korte aanvallen en er werd slechts

twee keer gescoord. De verdediging deed het de tweede helft goed,
waardoor Tovido de korf niet wist te
vinden. SVOC’01 kon twee punten
mee naar huis nemen met een eindstand van 2-10. Rian Willems scoorde
drie keer, Linda Claessens, Marloes
Cox, Kelly Wismans, Maartje Janssen,
Sofie de Mulder, Aniek Sanders en
Astrid Classens scoorden allemaal
één keer.
Donderdagavond 27 september speelt SVOC’01 om 20.00 uur de
bekerwedstrijd tegen Spes 1, op de
Heesakker.

Venrayse Singelloop

Rustplaats bij
5 kilometer
Laatste geweerschiet
wandeltocht
wedstrijden Blitterswijck
Berry Vink wint

De laatste wedstrijd van de drie Brabantse wipschietenwedstrijden 2018 zijn op zondag 17 september verschoten op het gildeterrein van het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck. Zes gilden namen deel.
Berry Vink van het gilde van
Geijsteren werd eerste in het algemeen klassement met 76 punten,
tweede werd Carla Claessens van het
gilde van Blitterswijck met 74 punten.
De derde plek ging naar Hans Zegers
van het gilde uit Well met 72 punten.
Berry kon niet wachten op de prijsuitreiking, omdat hij elders nog verplichtingen had. Zijn zoon Martijn mocht de
eerste prijs, een zilverschild, daarom
in ontvangst nemen.
In het dagklassement waren

drie schutters met 28 punten: Berry
en Martijn Vink uit Geijsteren en
Carla Claessens uit Blitterswijck.
Dus moest er gekampt worden.
Hierbij werd Carla Claessens eerste
van het gilde Blitterswijck. Tweede
werd Martijn Vink uit Geijsteren en
derde werd Berry Vink uit Geijsteren.
Carla Claessens en Martijn Vink mochten de dagprijs in zilver ontvangen.
Berry Vink kon de eerste prijs van
algemeen klassement niet meer ontgaan: hij bleef met twee punten voor-

sprong op Carla Claessens eerste.
Bij de jeugd werd Floor Pingen
eerste van het gilde Holthees.
Tweede werd Martijn van de Vorst uit
Geijsteren en derde werd Max Euwals
van Geijsteren. Zij mochten alle drie
een beker in ontvangst nemen. De Jan
Katelaan Wisselbokaal bij de korpsen
werd gewonnen door het gilde van
Well, tweede werd Holthees, de derde
plek was voor Overloon, vierde werd
Blitterswijck, vijfde Maashees en de
zesde plaats was voor Geijsteren.

De organisatie van de Venrayse Singelloop heeft dit jaar ook een
rustplaats ingesteld voor deelnemers aan de 5 kilometer wandeltocht.
Zij brengen deze keer ook een bezoek aan de centrale rustplaats
De Bouledrome.
De routecommissie nam het
besluit onlangs. Door deze aanpassing wordt de route wel iets langer
dan 5 kilometer, maar hier staan ook
weer voordelen tegenover. De wandelaars kunnen nu even uitrusten bij
de Bouledrome en gebruik maken
van de sanitaire voorzieningen.
Ook speelt er een Joekskapel.
De Bouledrome biedt de wandelaars
daarnaast 75 waardebonnen aan om

op 21 oktober van 14.00 tot
16.00 uur gratis te komen jeu de
boulen. De wandelaars kunnen op
vertoon van het startbewijs een
envelop trekken uit een grote doos.
Voor alle wandelaars zit er een
envelop in de doos, in 75 hiervan zit
een waardebon. Na het uitlopen van
de wandeltocht ontvangen de
wandelaars, net als de hardlopers,
de medaille.
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FLOOR exposeert

Controversiële kunstenaar die niet wil
provoceren
Zijn hele leven maakt Floor Hermans (74) uit Meerlo al kunst, maar exposeren heeft hij nooit zoveel gedaan. Tot nu toe dan, want Cultura Venray
nodigde hem uit om een oeuvretentoonstelling te geven in een leegstaand winkelpand in Venray. Vrijdag 28 september opent de tentoonstelling
FLOOR met een vertoning van de gelijknamige mini-documentaire over ‘de mens achter de maker’.

werk, mijn pastelperiode.” Fotografie
en collages vormden zijn volgende
kunstenaarsfase. “Toen stond ook het
Lifetime Body Art Project centraal.
Een project waarbij ikzelf model stond.
De beelden die dat opleverde, verwerkte ik in collages.”

Geen verschil tussen
goed en kwaad

Floor verdient een retrospectief op
zijn leven als kunstenaar, vond Cultura
Venray. En zo geschiedde: Floor werd
uitgenodigd om een tentoonstelling van
al zijn werk door de jaren heen te
houden in een leegstaand winkelpand
in Venray. Twee vliegen in één klap voor
Cultura Venray, dat ook bezig is met het
verfraaien van het centrum. “We willen
de winkelruimtes die leegstaan in het
centrum een zinvolle invulling geven.
Kunst is daar een voorbeeld van”, legt
Henk van Os uit. “En bovenal vonden we
dat het werk van Floor wel eens gezien
mocht worden.”

‘Nieuwe kuisheid’
De meest controversiële kunstenaar die nog niemand zag, zo wordt
Hermans door Cultura Venray aangekondigd op de poster voor zijn
expositie. “Erotiek speelt altijd een
belangrijke rol in mijn werk”, legt hij
uit. Hermans schuwt naakt niet in

zijn creaties en daarom is zijn werk
volgens hem soms lastig te exposeren. De “nieuwe kuisheid” van de
samenleving is de schuldige volgens
hem. “Dan word je toch minder snel
gevraagd door officiële instanties om
je werk te laten zien.”

Lifetime Body Art
Project
Bij Cultura Venray krijgt hij die
kans nu wel. “En daar ben ik heel
dankbaar voor. Dit is een hele mooie
gelegenheid voor mij om mijn werk
te laten zien aan het grote publiek.”
Hoewel hij omschreven wordt als controversiële kunstenaar, wil hij eigenlijk helemaal niet provoceren. “Ik wil
mensen kennis laten maken met mijn
werk. Ik heb bij het samenstellen
van de expositie rekening gehouden
met het publiek. Natuurlijk probeer ik
mensen wel aan het denken te zetten.

Ik gebruik diepere lagen en metaforen in mijn werk, maar bovenal wil
ik bezoekers van de expositie laten
genieten.”
In totaal zijn er zo’n vijftig van
zijn werken te zien in de expositie, uit

drie periodes van zijn kunstenaarsleven van de jaren 70 tot het heden.
“Tijdens mijn eerste periode werd ik
geïnspireerd door psychedelica”, legt
hij uit. “Daarna ging ik me in de jaren
90 meer bezig houden met erotisch

‘Heidense onschuld’ is de rode
draad die door al zijn werk loopt. “Ik ga
op zoek naar een werkelijkheid zonder
censuur en zonder taboes: volledige
openheid. Dan kom je uit bij een staat
van onschuld, waarbij geen verschil is
tussen goed en kwaad.” Zijn inspiratie haalt hij uit mythologie, verhalen,
sagen, dromen en fantasie. “Dat vertaal
ik dan in een kunstwerk of collage.
Zo werk ik het liefst. Kunst maken is
mijn leven. Dat is waarom ik besta.”
De expositie FLOOR opent op vrijdagavond 28 september om 20.00 uur
in de expositieruimte aan Schoolstraat
26 in Venray. De documentaire gaat
dan in première. De expositie is
daarna tot en met 25 november op
vrijdag tussen 14.00 en 20.00 uur, op
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 en op
koopzondagen tussen 12.00 en 16.00
uur te bekijken.

Minidocumentaire FLOOR
Filmers Ruud Lenssen uit Horst en Marijn Poels uit Berlijn maakten samen een 35 minuten durend portret
van Floor Hermans. Het idee voor de documentaire ontstond uit nieuwsgierigheid vertelt Lenssen. “Marijn en ik
kennen Floor doordat we beiden in de buurt zijn opgegroeid. Marijn in Meerlo en ik in Broekhuizen. We kennen de
verhalen en waren nieuwsgierig naar de persoon. Het was voor ons ook echt een hobbyproject en dat betekende
dat we in principe gewoon onze gang konden gaan. We hebben ons echt laten meevoeren in zijn wereld.” Vijf jaar
geleden startten ze met filmen. “Doordat Marijn in Berlijn woont, konden we alleen werken op de dagen dat hij
hier was. Dat was verder geen probleem voor Floor, bij hem konden we altijd binnenlopen.” De twee volgden de
kunstenaar in het dagelijks leven. “Wat ik vooral mooi vond om te ontdekken was hoe zeer de kunst van invloed
is op zijn privéleven en andersom. Kunst is alles voor hem, daar wijkt niets voor. Op een gegeven moment zegt
hij ook in de film dat hij zijn lichaam als kwast gebruikt. Floor was de moraal van zijn tijd altijd ver vooruit en
heeft nooit echt erkenning gekregen. Hij is ook bang voor wat er met zijn werk gebeurt als hij er op een gegeven
moment niet meer is. Dat is ook één van de redenen dat hij mee heeft gewerkt aan de film, zodat zijn kunst in de
openbaarheid komt.”

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

Kijkje in de KunstWerkPlaats
KunstWerkPlaats Venray hield op zondag 23 september open dag. Bezoekers konden een kijkje nemen in de ateliers en de deelnemers aan het werk zien. In totaal zijn
er meer dan veertig deelnemers die deze bijzondere vorm van dagbesteding onder begeleiding van coaches doen. Bezoekers konden de werken bekijken en een praatje
maken met deelnemers, coaches en het bestuur.
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Agenda t/m 4 oktober 2018
do
27
09

vr
28
09

za
29
09

Koffie-inloop

Optreden Die Rübensammler
Leunen e.o.

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad Centrum
Locatie: Borggraaf Venray

Boekenmarkt
Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Zangers van St. Frans
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Venray Centraal
Locatie: centrum Venray

Taalcafé

Optredens Rats d’r Neve

Atelier Cultura

Tijd: 13.00-14.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Venray Centraal
Locatie: centrum Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Schoolstraat Venray

Comedy Night

Bespeling Carillon

Optreden: Naeve de Kerk

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Petrus’ Bandenkerk Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Frans Pollux
Locatie: D’n Oesterham Oostrum

Opening expositie FLOOR

Dansavond

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schoolstraat 26 Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dansvereniging Amusement
Locatie: Partycentrum Anno’54 Venray

Chris Jagger & The Rocking Kronies

Optreden Perfect Mess

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Roelanzia Ysselsteyn

Kienen Wijk Zuid

Stoplichtfeest Dirty Dancing

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkgebouw Beukenlaan 4, Venray

Tijd: 22.00 uur
Organisatie: Social Events
Locatie: Schouwburg Venray

Workshop natuurfotografie
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: parkeerplaats voormalige voetbalvelden
Geijsteren

zo
30
09

ma
01
10
di
02
10
wo
03
10

Tabletcafé
Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

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

Start Kinderboekenweek
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Lest We Forget
Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Lucky Seventh
Locatie: bos achter McDonald’s Venray

Lest We Forget

Bezoek Thomas Verbogt

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Stichting Lucky Seventh
Locatie: bos achter McDonald’s Venray

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

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

Gastkoren

Workshops en optredens Mannenkoor
Het Venrays Mannenkoor organiseerde zaterdag 22 september een workshops en optredens in Schouwburg
Venray. In totaal deden veertig personen mee aan de workshops en verschillende gastkoren traden mee op.
“Een geslaagde dag”, aldus het mannenkoor.

‘Een muzikaal feestje’, liep deze
avond uit op een ware happening
waarin zang en zingen volledig tot
hun recht kwamen”, aldus het Venrays
Mannenkoor.
Het VMK had in aanloop naar dit
concert workshops gepland. Onder leiding van vier internationale zangcoaches werd aan zowel beginnende als
gevorderde zangers en zangeressen
de kans geboden hun talenten verder te ontwikkelen. Het mannenkoor:
“Met veel animo en enthousiasme en
ondersteund door de leden van het VMK
werden in twee uur tijd liederen en
bewegingen ingestudeerd, die ’s avonds
deel uitmaakten van het concertprogramma. Kortom, een wel heel kort traject van repeteren naar podium.”

Zaal leerde
vierstemmig zingen

Onder regie van het Venrays
Mannenkoor (VMK) werd zaterdagavond in de Schouwburg Venray
een gevarieerd en avondvullend

programma gepresenteerd met de
‘nationale’ top op het gebied van
Barbershop singing. “Het gaat hierbij om een makkelijk in het gehoor

liggende manier van close harmony zingen, a capella en dus zonder begeleiding van instrumenten.
Vooraf aangekondigd onder de vlag

Gastheer VMK opende de voorstelling ‘s avonds met klassieke werken en
in barbershop stijl. Aansluitend volgde
de vuurdoop voor de groep ‘beginnelingen’ die zowel in zang als beweging een geslaagde versie van Can you
feel the love tonight uit de musical
The Lion King vertolkte.
Daarna volgden het optreden van
het kwartet Angels & Demons, het

eerste optreden van het ‘Venrayse’
internationale vrouwenkoor No Borders
Show Chorus (NBSC) en het mannenensemble Momentum. Tussendoor gaf
coach en zangpedagoog Sonny vande
Putte uitleg over het kenmerkende van
barbershop en leerde hij het publiek in
de zaal in vijf minuten tijd om vierstemmig te zingen.

Europese top
Na de pauze liet het NBSC pas
echt zien waarom dit koor nu al tot de
Europese top behoort. Het gezelschap
vrouwen uit diverse omringende landen repeteert één keer in de maand
in Venray. Het vrouwenkoor gebruikte
deze avond in Venray voor de try-out
van de show waarmee ze in oktober
gaan meedingen naar de prijzen op de
barbershop conventie in St. Louis in de
Verenigde Staten. Om de dames even
een kleine adempauze te gunnen,
bracht het kwartet Men2B ook twee
nummers.
Het concert werd afgesloten
met het resultaat van de workshop
voor gevorderden. Met het nummer
The best things in life are for free werd
bevestigd dat je het beste toch maar
gewoon zingend door het leven kunt
gaan volgens Wilbert Claessens, die de
organisatie voor de dag verzorgde.
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Merselo

De Piëlhaas

Happy Sound viert jubileum Goedzat winnaar
Koor Happy Sound uit Merselo viert op zaterdag 6 oktober haar 35-jarig jubileum. Dit viert het koor in zaal
Den Tommes in Merselo. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur, waarna het concert om 19.30 uur begint.

bij Venrayse
liedjesavond

Het Veulense duo Goedzat werd op zaterdag 22 september uitgeroepen tot winnaar van het liedjesfestival van vastelaovesvereniging
De Piëlhaas uit Venray. David Janssen en Coen Classens bleven met het
nummer Hutjemutje de overige tien finalisten voor.
Rob Arts eindigde met het
nummer Gröts op de tweede plek.
Loss! met pruuf, lach, geniet legde
beslag op de derde plaats. Now Weej
bemachtigde de laatste plek op de
cd die De Piëlhaas jaarlijks uitbrengt.
De artiesten nemen binnenkort hun
nummers op, waarna ze op de
Het koor bestaat uit 21 vrouwen,
komend uit verschillende richtingen
als Merselo, Venray, Leunen, Veulen,
Deurne, Venlo en Ysselsteyn. Zij stellen zichzelf als doel om het publiek

te laten ervaren hoeveel plezier je
kunt beleven aan het maken van
muziek. Het koor staat sinds augustus 2016 onder leiding van Marcel
Engelen. Tijdens dit concert zijn er

speciale gastoptredens van Dizzy
Dance en Djembé groep TonToon,
beiden uit Venray. Ook is er een tombola waarbij er prijzen te winnen zijn.
Entree is gratis.

PodiumCollege
Rob van Lieshout en Henk Deters hebben in samenwerking met Schouwburg Venray theateropleiding
PodiumCollege gelanceerd. De opleiding start op maandag 14 januari en duurt in totaal 15 weken.

De leerlingen van het PodiumCollege
hebben als einddoel het opvoeren van
een theaterstuk. Rob van Lieshout en
Henk Deters zijn de coaches van de
theateropleiding. Rob is een ervaren
spreker, dit uit zich onder andere in
presenteren, voorzitten, een gesprek
leiden en animeren. Henk staat ook al

BiblioNu

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek is vriendschap. Dit wordt
gehouden van woensdag 3 oktober tot en met donderdag 18 oktober.
Ook in de bibliotheek in Venray zijn verschillende activiteiten.

Schouwburg Venray

PodiumCollege is een theateropleiding waarin kennis wordt gemaakt
met theater in de breedste zin van het
woord. Het doel van de theateropleiding is dan om leerlingen wegwijs te
maken in alle aspecten van het theater,
zoals decor en grime, en om persoonlijke groei in het spel te laten ontstaan.

allerlaatste Vastelaoves CD komen te
staan. Volgend jaar vindt er gewoon
een liedjesfestival plaats, maar de
nummers worden vervolgens niet
meer op een cd gezet. De liedjes
kunnen dan via andere media
beluisterd worden, laat De Piëlhaas
weten.

jaren op het podium, hij treedt op als
onder andere acteur, regisseur en muzikant. Iedereen tussen 18 en 100 jaar
kan zich hiervoor opgeven. De opleiding vindt iedere maandagavond plaats
vanaf 14 januari in Schouwburg Venray.
Kijk voor meer informatie op www.
schouwburgvenray.nl/podiumcollege

‘Kom erbij! Vriendschap’ is het
thema in de Kinderboekenweek.
Kinderen worden uitgenodigd om
samen met hun vrienden naar de
bibliotheek te komen. Daar zijn
allemaal boeken en films over
vriendschap te leen en kunnen de
kinderen met behulp van spiegels
bepalen wie hun beste vriend is.
In de bibliotheek van Venray
kunnen kinderen een spiegel decoreren, zodat deze héél persoonlijk
wordt. Kijk er vervolgens in, alleen of
samen met je beste vriend of vriendin, en maak een selfie. Voor de
kleintjes is er een kleurplaat en
kinderen kunnen een woordzoeker
oplossen.
Tijdens de Kinderboekenweek
gaan 24 groepen 7 van het basisonderwijs BiblioNu bezoeken. De kinderboekenauteurs Hans Kuijper,
Lydia Rood, Stefan Boonen, Marc
ter Horst, Henk Hardeman, Tjibbe
Veldkamp, Ruben Prins en Frank
van Pamelen zijn ook van de partij

en gaan de leerlingen in aanraking
brengen met de wereld achter het
boek.
De Zilveren Griffel is de prijs voor
de best geschreven Nederlandstalige
en vertaalde kinderboeken van het
vorige jaar. Jaarlijks kunnen in vijf
categorieën twee boeken bekroond
worden: tot 6 jaar, 6 jaar en ouder,
9 jaar en ouder, informatief en poëzie. Op dinsdag 2 oktober wordt
tijdens het Kinderboekenbal bekendgemaakt welk van deze boeken de
Gouden Griffel 2018 wint.
Het Zilveren Penseel is de
prijs voor de mooist geïllustreerde
Nederlandstalige en vertaalde
kinderboeken van het vorige jaar.
Op 19 september werd bekendgemaakt dat Ludwig Volbeda het
Gouden Penseel 2018 gewonnen
heeft. Hij krijgt de prijs voor zijn
tekeningen in het boek Fabeldieren
van Floortje Zwigtman. Een boek
over legendarische en mythische
beesten.

Open: DI - VR: 13.30 - 17.30 uur
ZA: 09.00 - 16.00 uur

Centrum Venray

Twee optredens
In het centrum van Venray worden op zaterdag 29 september twee optredens georganiseerd. Tussen 13.30 en
16.30 uur treden Die Rübensammler Leunen e.o. en Rats d’r Neve op.
Op het Schouwburplein treedt
Die Rübensammler Leunen e.o. op.
In de zestiger jaren werd door een
aantal leden van de fanfare de blaaskapel opgericht. De optredens van
De Knöllekes, zoals het orkest zich
noemde, bleven beperkt tot carnaval en de jaarlijkse feestavond van de
fanfare en drumband. Vanaf 1970 ging
de blaaskapel over op het spelen van
andere muziek dan carnavals- en feestmuziek. De kapel ging zich in navolging
van vele andere blaaskapellen toeleg-

gen op Egerländer-muziek. Naar aanleiding van de muzikale verandering
werden naam en kleding aangepast aan
het genre en ging de kapel verder onder
de naam Die Fröhlichen Rübensammler.
Daarnaast werden oude tradities zoals
het 1 mei aanblazen, in ere hersteld. Naast de Egerländer muziek is
er in de loop der tijd ook steeds meer
Tsjechische muziek in het repertoire
gekomen. Tegenwoordig staat de blaaskapel onder leiding van Bruno Lucassen
en telt het veertien leden. Sinds ons

grote 50-jarig Jubileumfeest in 2012
gaat de kapel door het leven als Die
Rübensammler. De leden van onze
kapel komen uit de omliggende dorpen van Leunen. Op 29 september gaat
ook een blaaskapel rondtrekken door
het centrum. Dit is blaaskapel Rats d’r
Neve. Zij gaan wisselend op verschillende plaatsen in het centrum spelen.
Rats d’r Neve heeft zijn sporen verdiend
tijdens carnaval. Maar zij gaan zaterdag
ook laten horen dat ze veel meer in hun
repertoire hebben dan alleen carnaval.
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Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

De Stoffelhoeve | Stationsweg 86 | 5807 AC Oostrum
www.stoffelhoeve.nl | facebook.com/destoffelhoeve

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

apparatuur met 10 jaar garantie

compleet met vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad.

€ 3999,-

Van alle gemakken voorzien
285 x 185 cm
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WWW.EPTUMMERS.NL/VACATURES

BEZORG ONS EEN NIEUWE COLLEGA EN ONTVANG EEN EP:TUMMERS WAARDEBON T.W.V. €500. MEER INFO:

BEZORG ONS
EEN COLLEGA!

VERDIENEN?

€500,-
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