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Poels gehuldigd
tijdens fanclubdag
Wielrenner Wout Poels zet met zijn internationale prestaties Venray als sportgemeente goed op de kaart. Dat zei wethouder Anne Thielen van gemeente Venray
zondag 7 oktober tijdens de jaarlijkse fanclubdag in Blitterswijck. Lees verder op pagina 02

Dorpsraadsvergadering Oostrum

Weerstand tegen campus arbeidsmigranten
lijkt geluwd
In Oostrum lijkt de grootste ophef verdwenen over de huisvesting van 240 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Hulst. Dat bleek dinsdagavond 9 oktober tijdens de dorpsraadsvergadering. Er klonken in gemeenschapshuis D’n Oesterham nauwelijks kritische geluiden.
De dorpsraad had in het dorpsblad en via Facebook een oproep
gedaan aan de inwoners om hun
reacties door te geven. “We hebben
welgeteld drie reacties ontvangen.
Terwijl het dorpsblad bij 600 huishoudens komt en we 450 volgers
hebben op Facebook”, vertelde
dorpsraadsvoorzitter Bas Künen.
“En alle drie waren ze positief.

‘Laat maar komen’, was de reactie.”
Hij meldde dat initiatiefnemer Otto
Work Force het plan deze week formeel bij de gemeente heeft ingediend. Het terrein van ruim 2 hectare,
in de zuidwesthoek van Oostrum,
is eigendom van gemeente Venray.
De campus, met zestig chalets,
ligt op een kilometer afstand van
de dorpskern. Langs de A73 blijft

een strook grond vrij voor de aanleg van een weg die de Stationsweg
met de Henri Dunantstraat verbindt.
Deze nieuwe weg moet het centrum
van Oostrum ontlasten van het drukke
autoverkeer. Het is nog duidelijk wanneer de aanleg van start gaat.
Aan de overzijde van de A73
liggen de wijken Antoniusveld en
Brukske veel dichter bij de campus.

Beide wijkraden en de Oostrumse
dorpsraad maken deel uit van de
klankbordgroep. “Het verkeer en de
ontsluiting via de Henri Dunantstraat is
een zorgpunt”, zei Künen.

‘Otto zal er geen
potje van maken’
De dorpsraad is alert op het
beheer en toezicht, 24 uur per dag en
zeven dag per week. “Dat wordt wel
serieus genomen”, meende de dorpsraadsvoorzitter. “Otto zal er geen potje

van maken in de eigen achtertuin.”
Enkele bezoekers stelden vragen
over het parkeren en de nationaliteit
van de bewoners. Er komen 150 parkeerplaatsen. “Dat is ruim”, vond
Künen. “Een derde van de arbeidsmigranten, die uit Polen en Roemenië
komen, heeft een auto en veel vervoer gebeurt met busjes.” De dorpsraad wees ook op de kansen die er
liggen voor verenigingen en ondernemers. “De algemene tendens is
dat Oostrum niet tegen is”, concludeerde Bas Künen.
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ProVenray blijft hameren op sociale huur
St. Anna
ProVenray blijft zich inzetten voor sociale huurwoningen op het Sint
Annapark. Hoewel Renschdael Groep, nieuwe eigenaar van het park, eerder aangaf dat sociale huur niet rendabel is, wil ProVenray dat gemeente
Venray ervoor zorgt dat dit besluit beter onderbouwd wordt.
Het Sint Annapark in Venray
wordt herontwikkeld. Er komen 115
woningen op het park waar verder
verschillende functies zoals werken,
ontspanning en zorg, bij elkaar komen.
De gemeente heeft onder andere
vastgesteld dat de parkachtige functie
en de monumentale panden behouden moeten blijven. Hoewel sociale
woningbouw op het St. Annapark in

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
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nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Rob
Dieleman, Anne Jakobs,
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Henk Willemssen
Fotografie
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Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

2015 nog één van de ambities van de
gemeente was, is dit in de stedenbouwkundige en -landschapsvisie van
Renschdael Groep geen optie meer.
Sociale huur zou niet rendabel zijn.

‘Prachtige plek’
Eerder streden SP en PvdA er al
voor dat er wel sociale huur op het
park zou moeten komen, maar tijdens de vergadering van Commissie
Wonen van dinsdag 9 oktober was
het ProVenray die bleef hameren op
het belang van sociale huurwoningen.
Joep Gielens: “Een gedegen onderbouwing van Renschdael Groep om
dit niet te realiseren, ontbreekt. Ik wil
het College van B&W oproepen zich te
blijven inzetten hiervoor.” ProVenray
stelt dat de vraag naar sociale huur
nog steeds fors groter is dan het aanbod. “Inkomensdiversiteit is goed
voor een buurt en daarnaast is het
Sint Annapark een prachtige plek om
te wonen. Dat zou niet alleen beperkt
moeten zijn voor de ‘happy few’ die
zich dat nu kunnen veroorloven.”
De meeste andere partijen zijn
voorstander van zoveel mogelijk
verschillende woningen in het Sint

Annapark, maar Daan Janssen van D66
ziet sociale huurwoningen niet zitten.
“Het moet een parkachtige uitstraling
houden. Zo min mogelijk verstening
dus. Ga dan alsjeblieft niet ook nog
huurwoningen daar bouwen, doe dat
ergens anders.” Wethouder Martijn
van der Putten (D66) nuanceert de

discussie: “Sociale huur op Sint Anna is
niet uitgesloten. Als gemeente hebben
we alleen het aantal woningen meegegeven aan Renschdael Groep, niet
wat voor soort woningen er komen.
Maar we moeten wel eerlijk zijn: met
het aantal van 115 woningen is het
niet waarschijnlijk dat er sociale huur

kan worden gerealiseerd met een
haalbare businesscase.”
Gielens wil graag beter geïnformeerd worden door Renschdael
Groep over het afwijzen van sociale
huur op Sint Anna. Daarvoor wordt
geprobeerd binnenkort een gesprek
in te plannen.

Vervolg voorpagina

Poels gehuldigd tijdens fanclubdag
Wethouder Thielen was een
week eerder met de fans van Wout
naar het WK Innsbruck geweest.
Ze feliciteerde Wout met zijn uitslagen dit jaar en bood hem het wapen
van gemeente Venray aan in chocolade.
De huldiging door de wethouder
was een van de activiteiten tijdens

deze fanclubdag. Die begon met een
E-bike toertocht en een fietstocht met
Wout van 60 kilometer door NoordLimburg en een stukje Duitsland.
De jaarlijkse quiz werd gewonnen
door de 3-jarige Ruben Sanders uit
Blitterswijck, die daar wel een handje
mee werd geholpen door zijn vader
en zijn vrienden. Uit handen van Wout

kreeg Ruben, de jongste Fan van
het Jaar ooit, een origineel SKY-shirt
van Wout aangeboden. Toen speaker
Kevin Wolters de kleine fan vroeg wie
die sportman tegenover hem is zei
hij: “Dat weet ik niet.”
Op het dorpsplein was ook een
mobiele BMX-baan aangelegd.
Drie uur lang fietsten kinderen op

speciale fietsjes en steppen over dit
hobbelig circuit. Als afsluiting deden
de kinderen met Wout mee aan de
toer rond het kerkplein.
Poels zelf gaf aan dat hij nu
enkele weken vakantie heeft en
begin volgend jaar in Australië voor
het eerst de Tour Down Under gaat
rijden.

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

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

De Piëlhaas wijkt uit naar tent
bij gemeentehuis
De Venrayse carnavalsvereniging De Piëlhaas organiseert op 16, 17 en 18 november een groot feestweekend op een nieuwe locatie. Op het
parkeerterrein aan de Raadhuisstraat, tussen de Grote Kerk en het gemeentehuis, staat drie dagen lang een feestpaviljoen.
Het hoofdprogramma is
op zaterdag 17 november het
Vorstenroadsbal. Dit evenement
wordt op toerbeurt in ieder dorp
van de gemeente Venray gehouden. Dit jaar is Venray aan de
beurt. Twaalf jaar geleden werd
het Vorstenroadsbal voor het laatst
in Venray gehouden, toen nog in
de schouwburg. “De foyer is daarvoor nu te klein”, zegt oud-voorzitter Jan Arts van De Piëlhaas, nu
voorzitter van het feestweekend.
“Sindsdien zijn namelijk de dorpen Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum erbij gekomen. We hebben ruimte nodig voor zevenhon-

derd zitplaatsen.”
Op de pleinen in het centrum is
te weinig plek en bovendien staan
op het Henseniusplein op zaterdag
en maandag marktkramen. “Die willen niet graag verplaatsen. We hebben lang gezocht naar een geschikte
locatie. Omdat we graag in het centrum blijven, was een tent op de parkeerplaats bij het gemeentehuis de
beste optie”, vertelt Arts.
De vergunning is nog niet rond.
Maandag 8 oktober werden de laatste aanvragen bij de gemeente ingediend. “We zijn er al sinds maart met
de gemeente mee bezig. Alle lichten staan op groen”, aldus Arts.

Vorige week werd de buurt geïnformeerd. Er zijn 250 brieven bezorgd
bij omwonenden. Arts: “Zij kunnen geluidsoverlast ondervinden.
Het huren van zo’n feestpaviljoen
kost veel geld. Om het betaalbaar te
houden hebben we meer activiteiten
aan het programma toegevoegd.”
Op vrijdag 16 november begint
het programma met een middag
voor senioren, gevolgd door een
feestavond voor de jeugd. Op zondag 18 november vindt de familiedag Hazepaeper plaats, met de
presentatie van de nieuwe cd en het
nieuwe boerenbruidspaar. Jan Arts:
“De verhuizing naar de tent is een-

malig. Volgend jaar zijn we met
Hazepaeper weer terug in de
schouwburg.” Zondagavond is het
programma rond 20.00 uur afgelopen. Op vrijdag en zaterdag gaan
de festiviteiten door tot 01.00 uur.
De tent van De Piëlhaas neemt
niet de gehele parkeerplaats in
beslag. “We gebruiken alleen het
achterste deel. Ik denk nog niet de
helft van het terrein. Op het voorste stuk aan de Raadhuisstraat
kunnen mensen gewoon hun auto
parkeren. De onderdoorgang naar
de Grote Kerk blijft open en ook de
parkeerautomaat is bereikbaar”,
verzekert Arts.
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Plan van Otto Work Force

Raad extra bijeen over
huisvesting De Hulst
De gemeenteraad van Venray is op woensdag 10 oktober bijeengekomen voor een extra raadsvergadering.
De fracties van ProVenray en Samenwerking Venray hadden deze aangevraagd, omdat zij hun wensen en bedenkingen willen uiten over het voornemen arbeidsmigranten te huisvesten in een chaletdorp op bedrijventerrein
De Hulst in Oostrum.

nieuws 03

Klachten van buurtbewoners

Nieuwe geluids
overlast Aviko
Rixona in Oostrum
Twee dorpsbewoners meldden dinsdag 9 oktober in de
dorpsraadsvergadering dat ze nieuwe geluidsoverlast ondervinden van
aardappelverwerkingsbedrijf Aviko Rixona in Oostrum.
In maart kondigde het bedrijf in
de dorpsraadsvergadering maatregelen aan om de stank- en geluidsoverlast te verminderen.
Over afgelopen zomer zijn er
geen overlastmeldingen bekend
bij de dorpsraad. Een bewoner
meldde dat ventilatoren voor
meer lawaai zorgen. Vakantiepark

De Witte Vennen is een procedure
gestart tegen het bedrijf, wist
dorpsraadsvoorzitter Bas Künen.
“De zaak ligt bij de regionale
handhavingsdienst RUD.
Wij wachten het onderzoeksrapport
af.” Daar nam een bewoner geen
genoegen mee. “We willen dat de
dorpsraad actie onderneemt.”

Halloween voor kids

Vrijdag 12 oktober
van 17.00 - 21.00 uur
Meer info:
www.leurs.nl

Tijdens de raadsvergadering van
september vroeg fractievoorzitter
Martin Leenders van Samenwerking
Venray het College van B&W of de
raad mee mocht denken over het
plan van uitzender Otto Work Force
om op bedrijventerrein De Hulst
in Oostrum voor maximaal 10 jaar
chalets neer te zetten om arbeidsmigranten te huisvesten. “Het is
een gevoelig onderwerp in de
gemeenschap, ook te zien aan eerdere discussies over andere locaties.” De fractie wil dat het college

de “gevoelens van de raad van de
gemeente Venray inwint om die te
kunnen betrekken bij de besluitvorming over de aanvraag.” Wethouder
Jan Loonen gaf toen al aan dat,
omdat het een tijdelijke vergunning
betreft, het college bevoegd is om de
beslissing alleen te nemen.

Wensen en
bedenkingen uiten
Omdat de overige raadsleden tijdens die vergadering niet instemden

met het voorstel van Samenwerking
Venray om het onderwerp tóch te
bespreken, vroeg de partij in samenwerking met ProVenray een extra
raadsvergadering aan, tot ergernis
van coalitiepartijen CDA Venray en
VENRAY Lokaal.
Bij het ter perse gaan van dit
nieuwsblad is niet duidelijk of
andere partijen ondanks hun eerdere
bezwaren ook gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid om
hun wensen en bedenkingen te
uiten. (Impressie: Otto Work Force)

Bungalowpark Blitterswijck

Overlegtafel Roekenbosch
werkt twee scenario’s uit
Overlegtafel Roekenbosch gaat twee toekomstscenario’s voor het bungalowpark in Blitterswijck verder uitwerken. Eén scenario richt zich op een paar woningen voor permanente bewoning en luxere vakantiewoningen. In het
andere scenario wordt het Roekenbosch vooral voor senioren in gericht met een mix van recreatie en wonen.
Tijdens de derde bijeenkomst van
de overlegtafel werden de criteria
vastgesteld voor de oplossingsrichtingen voor het Roekenbosch. Op basis
daarvan zijn twee toekomstscenario’s
besproken. Eén scenario waarbij in de
eindsituatie sprake is van een beperkt
aantal woningen voor permanente
bewoning en een aantal vakantiewoningen in het luxere segment.

Op korte termijn
uitwerken
Het tweede scenario is voornamelijk gericht op de doelgroep senioren

(50+), in een mix van recreatiewoningen en woningen met woonbestemming. Afgesproken is om beide
scenario’s op korte termijn uit te werken, een eerste keer door te rekenen,
een marktverkenning uit te voeren en
de mogelijkheden voor een bestemmingswijziging te verkennen.

Op zoek naar een
breed gedragen plan
Het doel van de overlegtafel is
nog steeds zo snel mogelijk naar een
breed gedragen, realistische oplossing toe te werken. Voordat defini-

tieve voorstellen worden aangeboden
aan de gemeente wordt eerst een zo
breed mogelijke achterban geconsulteerd.
Het Roekenbosch was lange tijd
een vakantiepark, maar moet nu
opnieuw worden ingevuld. Bij de
Overlegtafel over het Roekenbosch
zijn verschillende partijen betrokken.
Behalve gemeente Venray, nemen ook
Coöperatie Roekenbosch, de mensen die vast op het park wonen, de
woonurgenten op het park, Kerngroep
Blitterswijck en aanwonenden van het
park deel aan de gesprekken, die worden geleid door Bureau P2.

Griezelspellen
Schminken
Pompoen snijden
en nog veel meer!
elke
zondag
open

In samenwerking met
Ruitersport Equidrôme

STRAELSEWEG 370
WWW.LEURS.NL

Strippenkaarten zijn
nu al verkrijgbaar bij
de informatiebalie
voor € 3,50 p.p.
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Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.
Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Zondag 14 oktober vlooienmarkt
bij blokhut Ôs Thôes Kerkbosweg 34,
America van 13.30 tot 16.00 uur.
Entree 2,00 euro.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Witte Kaketoe vermist!
Heeft u informatie? Belt u alstublieft
06 82 00 98 66, D. Kruisweg.
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.

Venrayse jeugd denkt
mee over vastelaovend
Leerlingen van middelbare school het Raayland College in Venray konden op donderdag 4 oktober meedenken over de toekomst van de Venrayse vastelaovend. In jongerencentrum The B kwamen zo’n veertien jongeren
bij elkaar om op uitnodiging van vastelaovesvereniging De Piëlhaas en het Raayland College hun mening over
carnaval te geven.

Kastenactie.
Op alle gebruikte kantoor- en
werkplaatskasten 25% korting van 12
t/m 20 oktober. Hagro Kantoormeubelen,
Horsterweg 19 Sevenum. Ook zaterdag
open van 8.00-17.00 uur.
Welkom! 21 okt 2018, 11.00-16.00 u
Paranormale beurs in het Parkhotel
Horst, Tienrayseweg 2 Horst. Verkoop
edelstenen, schilderijen etc. Lezingen:
12.00 u Magie van de kleuren en hun
boodschap; 13.00 De rug lezen; 15.00
Psychometrie. Bekende paragnosten
en mediums uit binnen- en
buitenland! Yogastudio Reuver Horst
ook aanwezig!
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Uw adres voor trapbekleding met
tapijt, vloeren, raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
prijsopgave.

Gezinsuitbreiding?
Laat het goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

www.hallo-venray.nl

Volgens de organisatoren blijkt
De Piëlhaas het goed voor elkaar te
hebben. De leerlingen lieten onder
meer weten dat ze grote evenementen op prijs stellen. “Al was dat wel
een inkoppertje. Dat zie en hoor je
overal”, aldus Frank Arts, voorzitter van
De Piëlhaas. “De leerlingen vertelden
dat ze het fijn vonden dat er gezamenlijk carnaval wordt gevierd. Dus niet de
jeugd en ouderen apart, maar samen bij
één evenement. Dat laat wel zien dat de
‘vastelaovend’ samen gevierd wordt.”
Gezamenlijk vieren is belangrijk, maar toch zouden de jongeren in
de avonduren een eigen plekje willen hebben, zo vertelt Herm Hoex
van De Piëlhaas. “Maar dat ging
vooral over de jonge en oude tieners.
Daar zit toch een groot verschil tussen. De leerlingen gaven aan het liefst
met leeftijdsgenoten samen te zijn in
de avond. Ook kwamen nieuwe loca-

ties naar voren. De leerlingen willen
het liefst buiten ‘vastelaovend’ vieren.
De Engelse Tuin en de parkeerplaats bij
het gemeentehuis zouden volgens hen
geschikt zijn.”
Het Raayland College bood de leerlingen de kans om mee te doen aan de
middag. “Wij hechten waarde aan een
gezonde samenleving”, vertelt Brechje
Jeuken van het Raayland. “Daarom vinden we het supergaaf dat verschillende
leerlingen buiten school wilden meedenken over de samenleving. Jongeren
hebben toch een andere kijk op de
zaak. Wat mij opviel, is dat ze vooral
meer actie willen. Niet gewoon stilstaan bij een evenement, maar meer
geactiveerd worden.”
De leerlingen werden bij de middag begeleid door creatief specialist Tom Vaessen. Hij zette de jeugd
met LEGO aan de slag om het creatieve brein te prikkelen. “De kinderen

moesten laten zien waarom de NOS de
Venrayse jeugdcarnaval als nieuwsitem zou willen brengen”, vertelt Arts.
Daarna mochten ze hun mening geven
over carnaval in Venray en lieten ze
weten wat er anders moet en wat er
goed gaat.
De Piëlhaas besloot de bijeenkomst op te zetten om zo te zorgen
dat de levendige jeugdcarnaval in
Venray levendig blijft, zo vertelt Arts.
“Ons doel was luisteren wat er speelt
en waar we naartoe moeten als carnavalsvereniging. Het is niet dat we te
weinig jeugd hebben, maar we willen voorkomen dat dat in de toekomst
wel zo is. Als vereniging vinden we het
vooral belangrijk dat geweldige traditie
van de Rooyse vastelaovend tot in de
lengte der dagen gevierd kan worden.
We willen die traditie waarborgen.
En het is wat ze zeggen: wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst.”

Gemeente wil onderdoor
gang A73 onderzoeken
Wethouder Martijn van der Putten van gemeente Venray wil de mogelijkheid om een onderdoorgang onder
de A73 te realiseren gaan onderzoeken. Dorpsraad Smakt-Holthees pleit voor zo’n onderdoorgang om wandelroutes aan beide kanten van de A73 met elkaar te verbinden.
Gemeente Venray is druk bezig
met het project Loobeekdal, waarbij
een groot deel van het stroomgebied
van de Loobeek wordt aangepast om
ander andere de beek weer te laten
meanderen tot aan Merselo. Volgens
de dorpsraad is het de ideale en
enige kans om de wandelroutes aan
beide zijdes van de A73 weer met
elkaar te verbinden.
Tijdens de Commissie Wonen van
dinsdag 9 oktober pleitte Theo Steegs
en Jan Koopmans van de dorpsraad
voor de onderdoorgang. “Het is nu of
nooit”, aldus Steeghs. “Bij de aanleg
van de A73 hebben we ons onvoldoende gerealiseerd dat de snelweg
als een muur tussen de Overloonse

bossen aan de ene kant en de bossen
en weiden tussen Smakt en Loobeek
aan de andere zou komen te liggen.”
Met de onderdoorgang zouden de
natuurgebieden weer gemakkelijk
met elkaar verbonden worden.
In 2015 is al berekend hoe duur
een onderdoorgang zou zijn. De kosten werden toen geschat op ruim
400.000 euro. Koopmans: “Maar we
willen een nieuwe berekening
maken. We schatten de kosten een
stuk lager in nu, zo’n 2 tot 2,5 ton.”
De aanwezige partijen staan bijna
allemaal aan de kant van dorpsraad
Smakt-Holthees. Ze vinden dat op zijn
minst onderzocht kan worden wat de
kosten zijn en of de realisatie moge-

lijk is. Theo Zegers (D66): “Maar we
moeten wel voor ogen houden dat
dit heel wat meer vraagt dan even
een sommetje maken en kijken wie
er mee wil doen. Er ligt ook een taak
bij de dorpsraad zelf.”
Wethouder Martijn van der
Putten realiseert zich dat nu het
juiste moment is om met alle partijen om tafel te gaan om het initiatief te bespreken. “We moeten
duidelijk krijgen wat de onderdoorgang gaat kosten en of er geen
andere oplossingen zijn. Ik heb de
oproep gehoord en ga ermee aan
de slag. Een goed gesprek lijkt me
de eerste stap en ik begrijp dat daar
haast bij is geboden.”
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Deken Smeets wordt nieuwe bisschop
De deken van Venray, Harrie Smeets, wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Dat maakte het bisdom tijdens
een persconferentie op woensdag 10 oktober bekend. Hij volgt monseigneur Frans Wiertz op, die eind vorig jaar
zijn taken als bisschop neerlegde. “Een enorme verrassing”, noemde Smeets de benoeming.

gezin opgroeide. “We baden voor en
na het eten en op zondag gingen we
naar de kerk. In eerste instantie ging
ik Nederlands studeren in Utrecht.
Die studie heb ik niet afgemaakt,
want in die tijd kwam mijn roeping
doorzetten. Ik besefte dat ik naar de
priesteropleiding moest gaan, omdat
ik anders het echte doel in mijn leven
mis zou lopen. Waarom is moeilijk te
zeggen, maar mijn bestemming ligt bij
de kerk.”
Pas op het seminarie begreep
Harrie wat geloof nu écht inhoudt.
“Ik was jarenlang misdienaar geweest,

maar had de diepte van wat er eigenlijk in de kerk gevierd wordt nooit
begrepen. Bij de priesteropleiding
vond ik pas de woorden daarvoor.”
In 1991 werd hij tot diaken gewijd,
in 1992 gevolgd door de priesterwijding. Zo kwam hij terecht in de
parochies Weert, Thorn, Wessem,
Maastricht en Venray. Nu verhuist hij
dus naar het bisdom in Roermond.
De wijding van monseigneur Smeets
tot bisschop is onder voorbehoud op
zaterdag 8 december in de kathedraal
in Roermond. Wie zijn opvolger in
Venray wordt, is nog niet bekend.

1 jaar HALLO Venray
Nieuwsblad HALLO Venray bestaat 1 jaar. Tijd om de balans op te
maken. Afgelopen maand vroeg Toponderzoek de lezers van HALLO
naar hun mening over het nieuwsblad. Het resultaat? HALLO Venray
wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,7.

“Een onwerkelijke situatie”,
zo beschreef Harrie Smeets de
vraag van de paus om het bisdom in
Roermond te gaan leiden. Hij werd
vorige week maandag gebeld met
nieuws “dat je leven in één keer verandert.” Hij kreeg een brief van de
paus waarin stond dat deze voornemens was Smeets te benoemen tot
bisschop. “De boodschap was: eigenlijk hoeft u alleen maar ‘ja’ te zeggen.” Hij vervolgt: “Ik heb tot nu
toe op vragen van de kerk altijd ‘ja’
gezegd. Ik heb me bij mijn priesterwijding beschikbaar gesteld voor de
kerk. Maar het is wel een heel avontuur.” De geruchten gingen al langer

dat Smeets één van de beoogde kandidaten voor de functie van bisschop
was. “Toen dacht ik wel vaker: ‘Help,
het zal toch niet?’ Maar het plezierige
van een benoeming is, ik vraag er niet
om. Dus je hoeft dan ook niet alle verantwoordelijkheid zelf te dragen en
je kunt om hulp vragen bij moeilijke
zaken.”
Binnen het bestuur van het bisdom Roermond bekleedde Smeets de
laatste jaren al enkele adviesfuncties.
Zo werd hij in het najaar van 2015
benoemd tot lid van het kathedraal
kapittel van het bisdom Roermond,
het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook maakte hij de laatste jaren

deel uit de van de commissie van het
bisdom die de pastorale benoemingen
voorbereidt. Smeets kreeg enige landelijke bekendheid, doordat in 2012 en
2013 de televisiemissen van de KRO
vanuit de Grote Kerk in Venray werden uitgezonden. Sinds 2012 is Smeets
voorzitter van de Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaarten, die jaarlijks
bedevaartreizen naar onder andere
Lourdes, Rome en Israël organiseert.
De uit Born afkomstige deken
Harrie Smeets werd veertien jaar geleden gevraagd deken te worden van
Venray. Deken Smeets vertelde in een
interview uit 2016 dat hij naar eigen
zeggen niet in een extreem katholiek

Om haar blad de komende jaren
verder te versterken, heeft HALLO
Venray de hulp ingeroepen van haar
lezers. In het lezersonderzoek werd
onder andere gevraagd naar nieuwsconsumptie, de rubrieken van HALLO
en wat lezers zouden veranderen
aan het blad als zij één dag hoofdredacteur zouden mogen zijn.
HALLO Venray wordt goed gelezen, blijkt uit het onderzoek. 81 procent van de mensen die de enquête
invulden, geeft aan dat hij of zij
lokaal nieuws het liefst in een weekblad leest. Dagbladen (38 procent)
komen op de tweede plaats, gevolgd
door televisie en social media
(beide 26 procent). Het zijn vooral
de 65-plussers die lokaal nieuws het
liefst via nieuwsbladen of tv lezen.

De respondenten van jonger dan
40 jaar lezen nieuws ook graag via
social media.
De meeste mensen (43 procent) lezen de HALLO grondig door.
Eén derde van de lezers leest het
hele blad vluchtig door. Over het
algemeen wordt de rubriek Nieuws
het meest gewaardeerd, gevolgd
door de cultuurartikelen en de
rubriek Geplukt.
HALLO Venray gaat aan de slag
met alle tips, verbeterpunten en
reacties die lezers hebben doorgegeven, om het blad telkens te blijven
verbeteren. Ook bezorgdienst Garçon
heeft een nieuw bezorgklachtensysteem ontwikkeld. Bezorgklachten
kunnen nu online doorgegeven worden via www.garcon.nl/bezorgklacht

WIJ ZOEKEN EEN

ALLROUND
MEDEWERKER
VOOR 8 - 16 UUR PER WEEK

WERKZAAMHEDEN
• Uren worden met name ingevuld op woensdag, donderdag en/of vrijdag
• Bezorging huis-aan-huis weekblad (wisselende routes)
• Voorbereiden drukwerkverspreiding
• Bevoorraden bezorgers
Ben jij die sportieve en flexibele duizendpoot die van aanpakken houdt?
Bel dan naar 085 - 071 10 90 (keuzemenu optie 3) of mail naar info@garcon.nl

HALLO in Biggekerke
Lia Lucassen is met een groep van zeven vriendinnen van haar vrijgezellenclubje uit Venray een
lang weekend in Biggekerke in Zeeland geweest. “Het was erg gezellig”, vertelt ze. We waren ook in
Zoutelande, Domburg en Oost-Kapelle. Heerlijk gewandeld, lekker gegeten, geborreld en gekletst
en natuurlijk ook de HALLO gelezen”, vertelt ze.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Maand van de Geschiedenis
1/3

Vrouwen in Opstand

Oktober is de maand van de geschiedenis. Ook in Venray wordt stilgestaan bij het thema van de geschiedenismaand: Opstand. In het Venrays
Museum is deze maand een tentoonstelling te zien over twaalf opstandige vrouwen, die allemaal een straatnaam kregen in de Venrayse wijk
Antoniusveld.

op het huwelijk, na hun twaalfde
moesten ze stoppen met school
en zich helemaal op het huishouden richten. Eén van de eersten die
daartegen in opstand kwam, was
Mina Kruseman, waarna één van de
straten in Antoniusveld is vernoemd.
In diezelfde tijd streed Aletta Jacobs
ervoor dat meisje mochten studeren
aan de universiteit en dat ze net als
mannen kiesrecht kreeg.

Tweede
feministische golf

Mina Kruseman, Wilhelmina
Drucker, Aletta Jacobs, Rosa Manus,
Clara Wichmann, Truus Schröder,
Liesbeth Ribbius, Annie RomeinVerschoor, Wilhelmina Sangers,
Harriët Freezer, Marga Klompé en
Joke Smit. Allen hebben ze een significante rol gespeeld in de verbetering van de rechten en de positie
van de vrouw in Nederland. Het
Venrays Museum koos er tijdens de
Maand van de Geschiedenis voor
om deze vrouwen centraal te stellen. “Vanuit het Venrays Museum
wilden we ook iets doen met de
Maand van de Geschiedenis en
het daaraan gekoppelde thema
Opstand. Dat wordt landelijk aangestuurd en voor ons leken deze
dames ons de moeite waard”, vertelt Piet Bögels. Piet komt zelf ook
uit Venray en is sinds 2011, na zijn
pensionering, werkzaam als vrijwilliger bij het museum. “We wilden

gewoon eens iets anders. Bij opstand
wordt namelijk toch al snel gedacht
aan verzet en dan gaat het toch al
weer snel over oorlog. Het is goed dat
dit aandacht blijft krijgen, maar wij
wilden een andere draai geven aan het
thema”, vertelt hij.

‘Blijven leren over
geschiedenis’
Volgens Piet is het belangrijk dat
iedereen over geschiedenis blijft leren,
zodat mensen ook aan het nadenken
gezet worden over hoe we geworden
zijn zoals we zijn. “Heel veel dingen
lijken vandaag de dag vanzelfsprekend,
maar zijn dat niet. Een goed voorbeeld
zijn de jongeren die met 18 jaar de
vraag stellen of ze überhaupt wel zullen gaan stemmen. Het is belangrijk
dat niet vergeten wordt wat voor weg
daaraan vooraf gegaan is. Zo hebben
vrouwen honderd jaar geleden voor het

stem- en kiesrecht moeten vechten.
Tegenwoordig is dat in ons land geen
probleem meer, maar het is van belang
dat iedereen weet hoe dat zo gekomen
is. Sterker nog, in sommige landen is
het nog steeds een actueel onderwerp.
Landen waar nog dictators aan de
macht zijn.”
De straten in Antoniusveld werden
in de jaren 80 aangelegd, tijdens de
hoogtijdagen van de tweede feministische golf. Bögels: “Belangrijk is niet
waarom de straten die namen hebben, maar dat de verhalen achter de
vrouwen bekend worden en blijven.
Ze hebben allemaal, stuk voor stuk, iets
betekend in de eerste of tweede feministische golf in Nederland.” Die eerste feministische golf was tussen
1850 en 1930, een tijd waarin Venray,
Nederland, Europa en de hele wereld
in beweging waren. Er werden aan de
lopende band uitvindingen gedaan
en dat veranderde het leven van de

gewone man en vrouw aanzienlijk.
Meisjes en vrouwen moesten steeds
vaker gaan werken om bij te dragen
aan het gezinsinkomen. In de middenstand werden meisjes voorbereid

De tweede feministische golf
vond plaats van 1960 tot 1980,
toen de kinderen die na 1945
geboren werden, gingen studeren.
Hun ouders bouwden Nederland
weer op na de crisis en de oorlog, maar hadden geen tijd om de
normen en waarden van voor de
oorlog te veranderen. Recht op
betaald werk en deelname aan het
maatschappelijk leven stonden tijdens de tweede feministische golf
centraal. Liesbeth Ribbius streed
voor de belangen van werkende
vrouwen, Annie Romein-Verschoor
was één van de eerste schrijfsters
voor het blad Opzij. Halverwege de
jaren negentig ontstond een derde
feministische golf, die zich meer
richtte op zelf-ontplooiing, keuzemogelijkheden en discriminerende
gebruiken.

Wilhelmina Sangers
Tussen de foto’s van de opstandige vrouwen hangt één Venrayse vrouw:
Wilhelmina Sangers. Ze leefde van 1898 tot 1995 en kwam ze in opstand
tegen de betutteling en het dom houden van de jonge boerinnen. Ze was
één van de weinige meisjes in die tijd die mocht studeren. Uiteindelijk werd
ze directrice van de eerste landbouwhuishoudschool in Venray en Horst.
Wilhelmina zette zich voortdurend in voor het welzijn van meisjes en vrouwen. Ze motiveerde jonge meisjes en hun ouders om voor een opleiding
aan de Landbouw- en Huishoudschool te kiezen en zorgde ervoor dat jonge,
onervaren meisjes die gingen studeren in een veilige omgeving opgevangen werden of konden wonen. Haar vermogen legde ze vlak voor haar
overlijden vast in stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs ter bevordering
van cultuur in Limburg en het restaureren en conserveren van kunstwerken.
Diverse items in de collectie van het Venrays Museum zijn geschonken door
Wilhelmina Sangers.

Financiën gemeente Venray positief

Tegenvaller rijksinkomsten opgevangen
Gemeente Venray heeft te maken met een fikse financiële tegenvaller. De rijksinkomsten vallen dit jaar
8 ton lager uit dan begroot. Dit onverwachte verlies kan Venray echter ruimschoots compenseren met meerdere
financiële meevallers. Dat blijkt uit de financiële tussenstand van 2018, die woensdag 10 oktober werd
gepresenteerd.
De grootste meevallers komen uit
het sociaal domein. Voor de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten is in 2015 een financiële buffer
aangelegd om budgettekorten op te
vangen. Nu blijkt dit geld niet nodig te
zijn. Dit jaar komt er 681.000 euro vrij
uit deze buffer. Door de aantrekkende
economie hoeven er daarnaast minder

(bijstand)uitkeringen te worden versterkt. Het levert een voordeel op van
569.000 euro.

Hoogconjunctuur
in de bouw
Daarnaast ontving de gemeente
een extra bijdrage van het Rijk voor

de voortijdige sluiting van het asielzoekerscentrum in Blitterswijck, in
november 2017. Ook neemt het Rijk
een deel van de kosten voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op zich,
wat een voordeel van 188.000 euro
oplevert. Daarnaast krijgt de gemeente
fiks meer geld uit bouwleges, dankzij enkele grote projecten, waaronder

gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
en de bouw van een aantal grote logistieke bedrijven. De gemeente rekent
op een voordeel van 360.000 euro en
spreekt hierbij van “hoogconjunctuur
in de bouw.” Op de openbare verlichting wordt inmiddels een ton bespaard.
Door het gebruik van led-verlichting
is minder onderhoud nodig en schade
aan lantaarnpalen wordt voortaan uit
een ander fonds betaald.
Naast meevallers zijn er echter
ook tegenvallers. Zo heeft de lange
winter geleid tot meer inzet van glad-

heidsbestrijding. Het betekende een
extra 140.000 euro op rekening van
de gemeente. Het verbeteren van de
online dienstverlening bij de afdeling Burgerzaken kost 135.000 euro en
ook andere ict-budgetten werden met
152.000 euro verhoogd.

Voordeel
Per saldo staat gemeente Venray er
naar verwachting aan het eind van het
jaar goed voor: met plussen en minnen
laat de begroting een voordeel zien van
ruim 1,5 miljoen euro.
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Ereteken uitgereikt

‘t Silveren Swaentje voor
Jo Claessens-Roelofs
Jo Claessens krijgt op 27 oktober om 14.30 uur in besloten kring ‘t Silveren Swaentje uitgereikt. Tijdens deze
uitreiking zal voorzitter Liesbeth Lucassen motiveren waarom Jo Claessens in het zonnetje wordt gezet.
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Veiligheidsmarkt
in Venray
Alles rondom het thema veiligheid is vrijdag 12 oktober te zien,
te horen en te beleven tijdens de Veiligheidsmarkt in Venray. De markt
duurt van 13.15 tot 19.00 uur en vindt plaats op twee pleinen in het
centrum, het Schouwburgplein en het Henseniusplein.
Woningbeveiliging, brandveiligheid, preventieve maatregelen:
antwoorden op alle vragen rondom
deze thema’s worden beantwoord op
de veiligheidsmarkt, die gemeente
Venray organiseert met de hulpdiensten uit de regio.
Daarnaast is er van alles te zien
en te beleven. De krijgsmacht laat
raketlanceerinstallaties als de Patriot
zien. Jongeren kunnen zich uitleven op
de militaire hindernisbaan. De antidrugscampagne ‘Wat staat er op het
spel’ laat met een guerrilla-actie zien
wat de risico’s zijn als je jezelf met
illegale drugsproductie bezighoudt.
Bij de Koninklijke Marechaussee kunnen bezoekers de binnenkant van een

arrestantenbus bekijken. Zien hoe de
politie communiceert? Dat kan in het
Mobile Media Lab, een grote truck
met oplegger waarin de politie de
verschillende communicatiemiddelen
laat zien die ze gebruikt. Ook laat ze
de nieuwe Mercedes-surveillanceauto
zien, die de politie over enkele maanden in gebruik neemt.
Daarnaast zijn alle Venrayse
wijkagenten aanwezig op de markt.
Ze geven advies of praten met bezoekers over wat hen bezighoudt op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid. Ook werkgroep Smile, al jaren
in de weer voor meer veiligheid in
het verkeer, is aanwezig, net als de
wijkteams.

‘Te hard gereden op
Mgr. Hanssenstraat’
Uit twee verkeersmetingen blijkt dat de automobilisten zich niet
houden aan de maximumsnelheid van 30 kilometer op de
Mgr. Hanssenstraat in Oostrum. Op de hoofdweg door de dorpskern,
die compleet is gerenoveerd, rijdt 65 tot 80 procent van de auto’s te hard.
Het Silveren Swaentje is een
ereteken voor personen, die zich in
opvallende mate hebben ingezet om
de Venrayse cultuur of het Venrays
cultureel erfgoed in woord, geschrift,
beeld, muziek of anderszins te accentueren of te behoeden. De stichting

hoopt zo aan te moedigen om met de
activiteiten door te gaan.
De in 1959 in America geboren
Jo Roelofs verhuisde in 1979 naar
Venray. Ze stapte in dat jaar met Henk
Claessens in het huwelijksbootje. Het
bestuur van ‘t Silveren Swaentje is van

mening dat deze genealogische speurneus door haar specialistisch werk
slechts in kleine kring gewaardeerd is
voor haar werk, maar dat weerhoudt
haar niet om onverstoorbaar door te
gaan. Daarom krijgt zij voor haar verdiensten het ereteken van de stichting.

‘Liefde voor Limburg behouden’

Regiopromotie op de schop
Gemeente Venray stopt haar subsidie aan toeristische organisatie Leisure Port. Dat besluit werd genomen
in het samenwerkingsverband met zeven andere Noord-Limburgse gemeenten. De gemeenten vinden dat
Leisure Port niet genoeg resultaat heeft gehaald en gaan op zoek naar een nieuwe manier van promotie
van de regio.
Stichting Leisure Port werd in het
leven geroepen om de grotere regio
te promoten bij toeristen. Sinds 2016
voerden de gemeenten en Leisure Port
gesprekken over het functioneren van
de organisatie. De gemeenten stellen
dat ze niet genoeg meetbaar resultaat
hebben gezien van de promotie van
de regio. Zij stelt te weinig vertrouwen
te hebben dat Leisure Port de gestelde
doelstellingen in de toekomst wel gaat
bereiken. Naast Venray gaat het over
de gemeenten Horst aan de Maas,
Peel en Maas, Gennep, Bergen, Leudal,
Mook en Middelaar en Venlo.

Toeristische platforms
behouden
De lokale toeristische platforms
willen de gemeenten wel in stand
houden, stellen zij. De regiogemeenten zien unaniem de meerwaarde
van de toeristische platforms waarin
de toeristisch-recreatieve ondernemers verenigd zijn”, aldus regiowoordvoerder, gemeente Gennep. André

Bezoekers van de dorpsraadsvergadering drongen dinsdag 9 oktober
aan op verkeersremmende maatregelen, zoals het plaatsen van bloembakken. Een dorpsbewoner meldde
dat er voorheen veel meer auto’s
stonden geparkeerd aan de straat,
maar sinds de opknapbeurt zijn er
meer opritten gekomen waardoor
bewoners hun auto niet meer op
straat hoeven te zetten. Daardoor
zou het verkeer minder afgeremd
worden.
Ook blijkt uit de telling dat sinds
de herinrichting van de straat het

aantal passerende auto’s niet is
gedaald maar juist is toegenomen.
Dorpsraadsvoorzitter Bas Künen kondigde actie aan. “We kennen nu de
feiten en gaan aan de slag. We stappen ermee naar de verkeerskundige
van de gemeente.”
Op dertien plaatsen in Oostrum
werden tellingen gehouden.
De grootste verkeerstoename werd
geconstateerd op twee straten op
het bedrijventerrein: de Germaan
en Nobelstraat. Ook op de Germaan
houdt meer dan de helft van de automobilisten zich niet aan de snelheid.

Bouwplannen

Tonen, voorzitter van het Toeristisch
Recreatief Platform Venray geeft aan
dat het stoppen van Leisure Port op
de dagelijkse gang van zaken van
het Venrays Platform voorlopig geen
invloed heeft. Zij blijft lokale promotie
verzorgen.

“Ik kan me voorstellen dat het lastig
is om resultaten meetbaar te maken,
om te bewijzen dat wat je doet, goed
is. Dat zal dan beter meetbaar moeten worden. Dat is een lastige discussie, maar je moet wel iets aan
promotie doen.”

Dorpsraad wil
impasse OostrumOost doorbreken

Nieuwe vorm van
promotie

Liefde voor Limburg
in de lucht houden

Het wil nog niet vlotten met het uitbreidingsplan in Oostrum-Oost.
Al jarenlang verkeert het bouwplan van 31 woningen in een impasse
omdat de betrokkenen partijen het niet eens worden. De dorpsraad van
Oostrum vindt het nu tijd dat daar verandering in komt.

De gemeenten gaan op zoek naar
een nieuwe vorm van overkoepelende promotie, in samenwerking
met de toeristische platforms. Zij denken aan eigen zeggen aan “een
kwartiermaker die in opdracht van
de gemeenten gezamenlijk met de
toeristische platforms, overige ondernemers en de gemeenten een regiopromotie ‘nieuwe stijl’ ontwikkelt, in
lijn met de nieuwe promotiestructuur
van de provincie.” Tonen geeft aan
blij te zijn dat de platforms het vertrouwen van de gemeenten hebben
en aan tafel mogen om een nieuwe
invulling aan regiopromotie te geven.

Hoewel de subsidie aan Leisure
Port op 1 januari stopt, wil dat nog
niet zeggen dat de organisatie meteen
ook stopt. De toeristische platforms
uit de regio gaan in gesprek om met
name te kijken hoe ze de website en
app Liefde voor Limburg in de lucht
kunnen houden. Tonen, die ook in de
raad van commissarissen van Leisure
Port actief is: “Dat is de smoel naar de
toerist toe, er is ons veel aan gelegen om die in de lucht te houden, in
afwachting van wat er gaat komen.
Dus om te zeggen dat Leisure Port
meteen stopt, dat is te kort door de
bocht.”

De beoogde uitbreidingswijk ligt tussen Ghünenbeek
en Van Broekhuizenstraat. Het
is momenteel de enige locatie
in Oostrum waar grootschalige
nieuwbouw mogelijk is. “We proberen de zaak vlot te trekken”,
zei voorzitter Bas Künen dinsdag
9 oktober in de dorpsraadsvergadering. “We hebben een gesprek
gehad met de wethouder en we
gaan met alle belanghebbenden
aan tafel zitten.” Een knelpunt is
dat omwonenden een strook grond

moeten afstaan voor een bredere
weg. “We gaan in kaart brengen
wat de bezwaren precies zijn”,
zegde Künen toe.
Een bezoeker van de dorpsraadsvergadering haalde aan dat
Oostrum dringend behoefte heeft
aan nieuwbouw. Hij pleitte voor
een alternatieve locatie als de
impasse niet wordt doorbroken.
“Als er geen beweging in komt,
dan doen we een stap terug en
gaan elders kijken. Anders komen
we niet verder”, reageerde Künen.
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Bestuurlijke fusie Vincent Evenementenhal
van Gogh en Conrisq Groep Vakbeurs Volle
grond in Venray
Vincent van Gogh (VvG) en de Conrisq Groep (CG) willen bestuurlijk fuseren per medio 2019. Op die manier
willen ze zo goed mogelijke (forensische) geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg bieden.

Conrisq Groep is gevestigd in Zetten
en omvat vijf zelfstandige stichtingen
die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. De stichtingen binnen
CONRISQ zijn Bijzonder Jeugdwerk, de
O.G. Heldringstichting, Pactum, Pact18,
en de Rooyse Wissel. De partijen hebben een gezamenlijke missie, namelijk
het bieden van de beste behandeling
en zinnige zorg voor cliënten met psychische en psychiatrische problematiek
of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek en het bijdragen aan de kwaliteit

en veiligheid van de maatschappij door
mensen weer perspectief te geven op
herstel en participatie. “Beide partijen beseffen ook dat strategische
wendbaarheid, voldoende innovatief
vermogen en financiële veerkracht
essentieel zijn om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Een structurele samenwerking in
groepsverband versterkt de wederzijdse
strategie en leidt tot een toekomstbestendige en innovatieve groep van
organisaties waarvan door een gezon-

dere bedrijfsvoering en een sterkere
marktpropositie zowel patiënt, cliënt,
gezinnen als maatschappij profiteren.
Bedrijfsvoering- en investeringsrisico’s
kunnen samen beter worden gedragen dan apart”, aldus de twee partijen.
Het uitgangspunt bij deze horizontale integratie is dat stichting Vincent
van Gogh en de vijf dochterstichtingen van de Conrisq Groep onder één
faciliterende moederstichting worden
geplaatst met een gezamenlijke raad
van toezicht en raad van bestuur.

De eerste editie van Vakbeurs Vollegrond vindt plaats op woensdag 28
en donderdag 29 november in de Evenementenhal in Venray, van 13.00 tot
21.00 uur. Een gedeelte van het programma is onlangs bekendgemaakt.

Juristenkantoor SBZ breidt uit
Juristenkantoor SBZ-juristen, gevestigd in Venray en Klazienaveen, breidt uit. Vanaf oktober is Recht bij
Jeugdzorg uit Venray onderdeel van het juristenkantoor. Naast verschillende rechtsgebieden, zijn zij nu ook
actief in het recht van de gescheiden ouder.
Recht bij Jeugdzorg biedt juridische bijstand aan gescheiden ouders.
Zij bemiddelen en coachen daarnaast
tijdens een (conflict)situatie met geïndiceerde jeugdzorg. Er is aandacht voor
de rechten van de ouder tijdens een

gerechtelijke procedure. Bij gesprekken met verschillende instanties kan
er vooraf advies of tijdens een gesprek
ondersteuning worden gegeven.
Het doel van Recht bij Jeugdzorg is uiteindelijk om de ouder met vertrouwen

de regie weer terug te laten krijgen in
de opvoeding. SBZ Juristen richtte zich
tot nu toe in hoofdzaak op het MKB en
breidt haar werkzaamheden dus uit
met de samenwerking met Recht bij
Jeugdzorg.

Ben jij toe aan
een (nieuwe)
uitdaging?
Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die ambitie hebben
om met ons mee te denken en willen groeien. Voor onze
uitdagende productieomgeving zoeken wij personen voor
de volgende functies:

Verstappen Advanced Packaging
is een toonaangevende producent
van thermogevormd verpakkingsmateriaal. Met onze state-ofthe-art machines bieden wij de
beste kwaliteit voor onze klant.
Wij creëren toekomstgerichte
oplossingen met meerwaarde
voor de klant, omgeving en
maatschappij.
Verstappen is een familiebedrijf
opgericht in 1979. Het familiegevoel behoort tot de cultuur
van ons bedrijf. Een cultuur die

•
•
•
•
•

Inpakmedewerker (parttime en fulltime)
Technisch Tekenaar WTB
Elektromonteur
WTB-monteur
Extrusie operator

bestaat uit passie en loyaliteit.

Voor meer informatie ga naar www.werkenbijverstappen.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Verstappen advanced packaging • Broekveldweg 2 • 5961 NP Horst (NL)
+31 (0)77 398 47 76 • info@verstappenpackaging.nl • www.verstappenpackaging.nl

Voor de zomer maakte beursorganisator Easyfairs Evenementenhal
bekend deze nieuwe nationale beurs
voor de vollegrondstuinbouw te
lanceren, na het vervallen van de
Tuinbouw Relatiedagen. Bedrijven als
Limgroup, Jadis Additiva en Bejo
Zaden hebben zich al ingeschreven,
evenals diverse mechanisatiebedrijven als Verbruggen Mechanisatie en
Plant Systems Europe. Sprekers zijn
onder andere Dacom over
Precisielandbouw, Jan Vullings (hoofdredacteur Groenten en Fruit) over het
keurmerk PlanetProof en het project
TopCrop en Hans van der Staak
(agronoom bij Den Ouden Groep en
docent Bodemkunde & Bemesting bij
Helicon) over bodemvruchtbaarheid

en kringlooplandbouw. Vakbeurs
Vollegrond richt zich op telers en
kwekers actief in open teelten:
groenteteelt, fruitteelt, bloemkwekerij, boomkwekerij en (pot)plantenteelt. De beurs telt verder een aantal
hoofdthema’s dat extra aandacht
krijgt: gewasbescherming, weersinvloeden, wet- en regelgeving, innovaties en nieuwe technieken en
werkgelegenheid en personeelszaken. Ter aanvulling op Vakbeurs
Vollegrond biedt de beursorganisatie
ook een excursie aan naar Den ouden
Locatie Land van Cuijk in Haps, waar
op een duurzame manier stromen
verwerkt worden tot bodemverbeteraars en groencompost. Deelnemers
kunnen kosteloos deelnemen.

Anak Bangsa Foundation

Actie kinderopvang
voor Lombok
Kinderopvang ’t Nest, met vestigingen in Venray en Horst aan de
Maas, heeft een inzamelingsactie gehouden voor het Indonesische
eiland Lombok, dat zwaar getroffen is door aardbevingen. De actie
bracht 1.000 euro op.
Kinderopvang ’t Nest is een
actie gestart om iets te betekenen
voor de getroffen kinderen en
families in Lombok, Indonesië.
Op alle locaties heeft ’t Nest samen
met de kinderen activiteiten georganiseerd, van grote flesseninzamelingen en cupcakes bakken tot
verkoop van kunstwerken en
zelfgemaakte appelmoes en jam.
Daarnaast stonden er op alle locaties donatiebussen. Het opgehaalde
bedrag wordt gedoneerd aan de
Anak Bangsa Foundation in Lombok.

Loes van der Sterren, clustermanager van ’t Nest, heeft stage gelopen
bij deze non-profitorganisatie en is
nauw betrokken bij de stichting.
Met de donatie van ’t Nest kan de
Anak Bangsa Foundation getroffen
families voorzien van basisbehoeften als dekens, pampers, melk,
zeep, drinkwater en rijst. Ook wordt
de donatie gebruikt voor de renovatie van het gebouw. Dit is door de
aardbevingen dermate beschadigd
en onveilig geworden, dat het
opnieuw gebouwd moet worden.
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GEPLUKT Jeanne Hendrix
ren. Vooral haar dochter heeft haar
uitgenodigd om actief te worden op
andere vlakken. “Zij heeft een verstandelijke beperking. Ik heb met
haar geboorte moeten inzien dat
dat niet verandert, maar dat je de
omstandigheden wel kunt veranderen. Dat heeft me er toen ook
toe aangezet om daarvoor actief te
zijn”, vertelt ze. Zo was ze in 1992
als één van de initiatiefnemers
nauw betrokken bij de oprichting
van Gehandicapten Platform Venray.
“Mijn dochter zit in de opvang bij
Kempenhaeghe, waar ze de mooiste
werken schildert en tekent. Ik ben
erg trots op haar.” Een aantal van
deze werken hangt in de serre bij
Jeanne.

Inzetten voor iedere
vraag die er leeft
Jeanne is sinds haar zestigste
met pensioen, maar dat wil niet
zeggen dat ze op haar lauweren
is gaan rusten. In tegendeel, ze is
van mening dat heel veel zaken
nog altijd beter kunnen. Zo draagt
ze haar steentje bij aan de Centrale
van Ouderenverenigingen, zit ze
bij de KBO en zet ze zich in als
Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA).
“Zorg organiseren is door de jaren in
Nederland een ingewikkelde zaak
geworden, vooral voor alleenstaande
ouderen. Als VOA’er ga ik bij vragers
aan de keukentafel zitten om ze op
Ze ontving vorig jaar november de bronzen waarderingspenning van de gemeente Venray. Die kreeg ze onder andere voor haar inzet als voorzitter
weg te helpen met de vragen die
van de Participatieraad, waarbij ze opkomt voor de belangen van betrokkenen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze is
ze hebben.” Verder is ze actief in de
van mening dat hier nog heel veel zaken beter moeten. Deze week wordt Jeanne Hendrix (73) uit Merselo geplukt.
cliëntenorganisatie bij de opvang van
haar dochter en zet ze zich graag in
als provinciaal en landelijk niveau.”
gekregen. In 1963 ben ik naar Venray trisch verpleegkundige bij het Sint
“Zoals je waarschijnlijk wel kunt
voor iedere vraag die er leeft. “Ik heb
gekomen. Veel plattelandsmeiden
Anna-ziekenhuis in Venray. “Ik moest Dat deed ze tot het einde van de
horen, kom ik niet oorspronkelijk
jaren 70, begin jaren 80, toen ze weer zelf elf jaar in de participatieraad in
gingen in de verzorging werken, dat
iets en de zorg zit nu eenmaal bij
van hier”, begint Jeanne. Ze heeft
haar herintrede maakte in het psychi- Venray gezeten, ben ook actief in
stond toen in Venray al hoog aanonze familie in het bloed. Ik kom
een duidelijk Brabants accent, dat
de politiek geweest. Als ik ergens
atrie-vak bij Sint Servaas in Venray.
zelf uit een nest van twaalf kindeinderdaad haar afkomst prijs geeft.
geschreven.” Jeanne besloot om
een vraag tegenkom, dan begin ik
“In die tijd was er veel veranderd,
“Ik kom uit Someren, maar heb door
in de psychiatrie te gaan werken
ren. Eén van mijn broers werkte bij
er meestal meteen aan. Dat kan
maar ik was zelf ook veranderd. Ik
de jaren heen heel veel met Venray
en deed een opleiding tot psychiaSint Servaas in Venray en dat sprak
had meer levenservaring, waardoor ik praktisch, bestuurlijk of persoonlijk
me aan.” Jeanne vindt het menzijn, waarbij ik vooral naar de
sterker in mijn schoenen stond.”
selijk brein veel interessanter dan
behoefte kijk.”
bijvoorbeeld het opensnijden van
Haar man Theo (77) heeft ze
Al deze activiteiten zijn haar paseen lichaam. “Ik heb altijd iets met
leren kennen op derde kerstdag
mensen gehad; ben een echt men1964 in een uitgaanscentrum aan
sie en daarmee krijgt ze haar dagen
ook goed gevuld. Maar heeft ze dan
senmens, zeg maar. Hoe mensen pra- de Wilhelminastraat in Venray.
“De naam weet ik niet meer precies, nog wel tijd voor vakantie en haar
ten, wat ze eten, hoe ze kijken, wat
maar dat was altijd de plaats waar je man? “Mijn man is vrijwilliger bij
ze doen. Hoe komt het dat de ene
kwam om te dansen. Ik kwam daar
Museum De Locht in Melderslo, dus
persoon zo doet en de andere zo?
die vermaakt zich wel. En wat vakanDaar zit veel meer achter dan aan de ook eens in de zoveel tijd en zo ben
ik Theo tegengekomen.” Samen krebuitenkant te zien is.”
tie betreft: als ik op vakantie ben,
gen ze drie kinderen, twee zonen en dan ben ik er gewoon niet. De wereld
draait ook wel verder zonder mij”,
een dochter, en genieten ze onderzegt ze nuchter.
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
tussen ook al van vier kleinkindekolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Toen ze in de zorg begon, was
ze
18
jaar. In die tijd tijd kreeg ze
Kijk
voor
de
oplossing
5
4
3
1
al een hoop schokkende dingen te
volgende week
9
2
4
6
zien, maar ze kon het eigenlijk metin de HALLO.
een al goed naast zich neerleggen.
2
1
Ze werkte hier tot ze zwanger werd.
“Zoals dat toen nog met de meeste
1
3
8
4
vrouwen uit die tijd ging, stortte je je
Oplossing vorige week:
7
8
6
dan volledig op de opvoeding van de
1 7 2 3 4 8 9 6 5
kinderen. Dat heb ik toen ruim tien
6
9
2
5
1
7
8
3
4
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7
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1
jaar gedaan.” In de tussentijd was ze
5 3 8 7 6 9 2 1 4
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wel actief bij de lokale vrouwenbe8
3
3 8 5 9 1 2 4 7 6
weging, waarbij ze zich inzette voor
2 1 6 4 7 5 3 9 8
9
7
3
4
de emancipatie van vrouwen. “Ik
9 5 4 8 3 7 6 2 1
vind het belangrijk dat vrouwen hun
7 6 1 5 2 4 8 3 9
8
2
1
6
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eigen brood kunnen verdienen. Daar
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
zette ik me voor in op zowel lokaal,

PUZZEL

Sudoku

Inzetten voor
emancipatie vrouwen

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
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Geef ook uw mening

facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Bespreking poll week 39

De Stint moet verboden worden
De poll van HALLO Venray ging twee weken geleden over het verbieden
van stints. In totaal was 86 procent het oneens met deze stelling.
Vier jonge kinderen overleden een week eerder bij een ongeluk waarbij
een stint, een soort elektrische bakfiets, van hun kinderopvang door nog
onduidelijke redenen het spoor opschoot en geschept werd door een trein.
Wat er precies gebeurde tijdens het ongeluk met de stint, is nog steeds niet
duidelijk. De stint wordt momenteel nog onderzocht, maar minister Cora
Nieuwenhuizen (VVD) besloot begin oktober vooruitlopend op de resultaten
van het onderzoek de stint te verbieden op de openbare weg. Zowel de

producent van de stints als kinderopvangcentra zijn het niet eens met dit
besluit. De meerderheid van de stemmers vond, nog voordat het besluit
van de minister genomen was, dat de stints niet verboden zouden moeten
worden. “Wacht eerst het onderzoek af, voordat je conclusies trekt”, was één
van de reacties. “Of een noodknop toevoegen aan de stint”, vindt iemand
anders. “Want er zijn er bij die redelijk hard gaan met die stints.” De overige
14 procent vindt het verbod wél een goed idee. Op het gebied van veiligheid
kun je beter het zekere voor het onzekere nemen, zou een voorargument voor
het verbod kunnen zijn.

Bij gevoelige onderwerpen mag de
gemeente best een stapje extra zetten
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Woensdag vond een extra raadsvergadering plaats over de mogelijke
huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein. Het College van
B&W mag volgens de wet zelfstandig beslissen over de komst van de chalets,
maar een aantal partijen wilde graag hun adviezen uitspreken voordat het
college een besluit nam.
Helemaal terecht dat de gemeenteraad hier hun adviezen over wil uitspreken, zo kan het College van B&W deze argumenten meenemen in hun besluitvorming. Het kan nooit kwaad om alle meningen te horen, vooral niet bij
dergelijke gevoelige onderwerpen. Twee weten meer dan één, toch? En wie

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

gehoord wordt, voelt zich ook meer serieus genomen. Zo voorkom je maatschappelijke onrust.
Daarentegen kost een extra vergadering ook extra tijd en vertraagt zoiets
het proces. Het College van B&W is deskundig genoeg om alle argumenten op
een rijtje te hebben. De bevoegdheden van het college zijn op deze manier
bepaald om niet alles in ellenlange discussies te laten vervallen maar de
gemeente ook gewoon verder te kunnen ontwikkelen.
Bij gevoelige onderwerpen mag de gemeente best een stapje extra zetten. Wat vindt u?

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Gehele herfstvakantie 13 t/m 21 oktober open

Horeca, natuur- en informatiecentrum

BEZORGERS
GEZOCHT!
Garçon is per direct op
zoek naar bezorgers voor
verschillende routes in Venray
en omliggende dorpen.

Midden in de natuur
Bosbrasserie

Een baan met leuke bijverdiensten!

Pannenkoeken
Heere Peel
Schadijkse Bossen
Fietsen
Wandelen

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.

el
Ontdek de HeereBPeossen!
en Schadijkse
Aan de Drift

Lorbaan 9A
5966 PG America

077-3903175
www.aandedrift.nl
/AandeDrift

INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Nepproducten
Tijdens onze vakantie in
Madrid kwamen we ze weer
tegen: mannen die zonnebrillen, tassen en voetbalshirts
verkopen. De politie jaagt ze
op als lastige duiven op een
plein. Een soms lachwekkend
maar eigenlijk schrijnend
schouwspel.
De handel schreeuwt moord
en brand want er wordt flink
verlies geleden door namaakproducten die juist vaak bij
toeristische trekpleisters verkocht worden. Er is zelfs een site
te vinden die waarschuwt voor
de verkoop van nepproducten.
Begrijp me goed, ik ben
tegen illegale activiteiten.
Maar als de handel zo overtuigd
is van de kostenpost van miljarden, waarom worden in de
grote steden de straatverkopers
alleen maar opgejaagd en niet
opgepakt? Is men in deze
steden misschien blij dat de
mannen op deze manier toch
een centje verdienen en daardoor niet, zoals anderen, gaan
bedelen? Liever de ene overlast
dan de andere?
Daarbij denk ik dat die
miljardenschade ook wel te
relativeren valt. Ik verwacht
niet dat die ene toerist die voor
een appel en een ei een fake
Ray Ban op de Ramblas koopt
anders dezelfde bril (maar dan
echt) voor een zakje geld had
gekocht, thuis in Amstelveen.
Degene die echt schade ondervinden zijn natuurlijk de sterren, Ronaldo, Messi, want die
lopen voor elk nepshirt toch
mooi de royalty’s van hun naam
kwijt. En zij hebben het al zo
slecht.
Ondertussen worden we in
Nederland gepiepeld door grote
concerns. Ze zouden blijven als
de dividendbelasting eraan zou
gaan. Unilever komt die belofte
alvast niet na. Binnenkort langs
de Haagse Hofvijver: premier
Rutte met nepshirts van ADO.
Om twee miljard terug te verdienen.
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.

Maak het Loobeekdal écht af
Bij de herinrichting van ons mooie Loobeekdal veranderen de deelgebieden De Spurkt en Venrays Broek om zo meer ruimte te creëren voor
de flora en fauna. Ook de Loobeek ondergaat verschillende veranderingen. Voor het herstel van het watersysteem is gekozen voor de aanleg
van een beekdal met brede inrichting van natte oevers, die in vorm lijkt
op de historische loop van de beek maar zich, op sommige punten, voegt
met de situatie van nu.
De plannen die nu liggen zien
er goed uit. Er worden wandelroutes aangelegd, er wordt een vis-

passage ingebouwd en er wordt een
stuw verlegd. Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, ontstaat er een

mooi natuurlijk landschap om van
te gaan genieten. Ondanks dit ontbreekt er nog iets belangrijks. Omdat
de A73 de gebieden verdeelt in twee
delen, vormt dit voor de wandelaars
en fietsers een grote belemmering.
De mooie natuurgebieden aan beide
kanten van de weg kunnen alleen met
een grote omweg bereikt worden.
Afgelopen dinsdag hield de dorpsraad Smakt-Holthees in de commissie

Wonen een enthousiast pleidooi om
deze verbinding te gaan realiseren.
Het Loobeekdal moet een plek worden
waar de mensen kunnen samenkomen met de natuur. Daarin passen ook
de plannen van de Boerenschans, een
volmolen en een schaapskooi, vertelde
de dorpsraad. VENRAY Lokaal onderstreept dit. Door bij de herontwikkeling beide problemen aan te pakken
moet die fiets- en wandelverbinding

toch mogelijk zijn. Venray zou het
voortouw moeten nemen om de
betrokken partijen, het Waterschap,
de gemeenten Venray en Boxmeer,
de provincies Limburg en NoordBrabant, te bewegen naar een financiële verbinding. Want vele handen
maken nou eenmaal licht werk.
Mees Hillenbrink,
commissielid Wonen
VENRAY Lokaal

The B verdient een eerlijke kans
ProVenray vindt dat The B nog geen eerlijke kans heeft gehad.
Daarvoor heeft de gemeenteraad het centrum in het verleden onvoldoende gefaciliteerd. Nu lijken politieke partijen het plotseling oneens
over de invulling van het centrum terwijl de plannen hiervoor sinds de
aanloop naar de bouw van het centrum nauwelijks veranderd zijn.
Toekomstplan ‘The Next Step’,
dat The B vorig jaar in samenwerking met onder meer Cultura
Venray geschreven heeft, staat wat
ProVenray betreft nog steeds overeind. Het is vorig jaar echter door
politieke onwil van een meerderheid
van de gemeenteraad afgewezen.

Onlangs hebben partijen afgesproken
om nu eindelijk eens duidelijk aan te
geven wat men op dit moment eigenlijk met The B wil.
De basis van The B blijft wat
ProVenray betreft: voor en door jongeren. Jongeren hebben al meerdere
keren aangegeven behoefte te hebben

aan verschillende soorten activiteiten.
Wanneer jongeren iets in The B willen
organiseren moet er altijd serieus bekeken worden hoe een plan kan worden
gerealiseerd. Jongeren moeten hiervoor
vooral ook zelf de handen uit de mouwen steken. Ze hebben hier de eerste
keren waarschijnlijk wel begeleiding bij
nodig. Jongeren worden zo gewezen op
hun verantwoordelijkheid, leren deze
te nemen, ontdekken op deze manier
hun talenten en dragen vervolgens met
trots bij aan een voor jongeren bruisendere gemeente.

Er wordt nauw samengewerkt
met onder andere Raayland College,
Schouwburg Venray, Cultura Venray
en Synthese Jongerenwerk. Er worden
goede contacten onderhouden met
alle andere jongerencentra in onze
gemeente. Er ontstaat een duidelijk programma in The B dat met een degelijke
marketing en promotie bij het overgrote
deel van de doelgroep bekend is. Het
groeiende succes van The B dat met
trots door jongeren wordt uitgedragen
zorgt ervoor dat steeds meer jongeren
hier deel van uit willen maken.

Om dit te bereiken is het wat
ProVenray betreft nodig om The B
perspectief te bieden door structureel te investeren in professionele
ondersteuning op facilitair gebied,
jongerenwerk en programmering.
Alleen dan kan The B hét centrum
worden voor jongerenwerk, jongeren- en popcultuur waar heel de
gemeente Venray trots op kan zijn.

Joep Gielens,
fractievoorzitter ProVenray

Eindelijk meer ruimte voor woningbouw
Zoals ik al veel vaker heb aangegeven, moeten in een dorp of wijk
woningen gebouwd blijven worden waar behoefte aan is. Inwoners,
zoals starters en ouderen moeten in hun oude vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen waar ook hun familie en vrienden wonen, werken
en waar ze in het verenigingsleven zitten.
ouderen en koop in het goedkopere
segment. Ik ben dan ook blij dat in de
gemeente Venray het stoplichtmodel
eindelijk wordt losgelaten als harde
regel. Dit stoplichtmodel houdt in dat in
een (dorps)kern geen nieuwe bouw-

Nog veel te vaak hoor ik dat
inwoners geen geschikte koop- of
huurwoning kunnen vinden in hun
eigen omgeving. Dan gaat het met
name over sociale huur, starterswoningen, kleinere woningen voor

plannen gemaakt mogen worden als er
voldoende woningbouwplannen zijn.
Vaak zijn deze bestaande bouwplannen
echter huizen waarvoor een overaanbod geldt. Dit zijn in Venray momenteel
met name grote vrijstaande huizen.
Dit gaat ten koste van starters of
ouderen die nú behoefte hebben aan
een kleinere huur- of koopwoning. De
roep om dit soort woningen vanuit de
samenleving is dan ook groot.
Eindelijk wordt deze drempel nu

dus weggehaald, zodat het makkelijker
wordt in de dorpen en wijken om aan
deze behoefte te voorzien. Ik hoop wel
dat hier niet te lang mee getreuzeld
is nu de bouwkosten de pan uitrijzen,
de huizenprijzen stijgen en het steeds
moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Overheidsbeleid loopt toch vaak
achter de feiten aan.
Bram Jeurissen,
gemeenteraadslid CDA Venray

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

Vier de herfst in
Kasteeltuinen Arcen!
12 t/m 21 oktober
internationaal Lichtkunst festival

encHAnted gArdens
Avondwandeling door sfeervol
verlichte tuinen langs lichtkunst
van internationale kunstenaars.

6 oktober t/m 4 november
Herfstig!

Florale show met herfstbloeiers
in Kasteel Arcen en haar tuinen.
Met pompoenentuin en dagelijks
herfst-knutselactiviteiten voor kinderen.

www.kasteeltuinen.nl

Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010
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Decoratie,Verlichting,
Painting The Past verf
-/-

40%

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

Spionnen
Afgelopen week zijn er
vier spionnen opgepakt.
De vier Russen probeerden
het OPCW te hacken.
Het OPCW is een organisatie
die onderzoekt doet naar de
verspreiding van chemische
wapens.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lotte Hendriks
14 jaar
Leunen
Citaverde College

Hoe was het om Nederlands
kampioen paardrijden te worden?
Dat was supergaaf en natuurlijk ben
ik supertrots op mijn pony Carmen.
Ik was al heel blij dat ik reservekampioen van Limburg werd, daarom
mocht ik door naar de Nederlandse
kampioenschappen. Alleen al om
naar Ermelo te mogen was een mooie
ervaring. Van de 22 ruiters gingen
er 9 door naar de barrage, omdat zij
in de eerste ronde foutloos waren.
Hiervan was ik als één na laatste aan
de beurt. De spanning liep dus hoog
op. Voordat ik de piste in ging voor de
barrage, waren er nog maar twee ruiters foutloos. In onze klasse wordt er
niet gekeken naar snelheid maar naar
houding, zit en stijl. Uiteindelijk waren
we met vier ruiters foutloos, waarvan
ik het hoogste aantal stijlpunten had.

Dus toen was ik Nederlands kampioen!
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is dan natuurlijk
ook paardrijden.
Hoe oud was je toen je begon met
paardrijden?
Vroeger, toen ik 4 jaar was, kwam ik
heel veel bij mijn buren, want die hadden paarden. Maar ik moest wachten
met paardrijden tot dat ik 7 jaar was.
Toen mocht ik pas bij een manege
gaan rijden. Ik ben toen begonnen bij
manege Hermkushof in Merselo.
Wat is je favoriete onderdeel met
paardrijden en waarom?
Mijn favoriete onderdeel is springen,
want ik vind dat spectaculair en het is
een uitdaging voor me. Ik vind eventing ook supergaaf om te doen, maar
omdat hier in de omgeving bijna
geen eventing-wedstrijden zijn, wil
ik me meer op het springen richten
en het eventing alleen in de regio te
doen.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een specifiek voor-

beeld, maar ik volg graag hoe goede
springruiters het doen.
Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdag avond?
Op vrijdag- of zaterdagavond ga ik het
liefste chillen of ga ik uit met vriendinnen en vrienden.
Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?
Later wil ik graag dierenartsassistente
worden, dus wil ik mijn vervolgopleiding daar op inrichten. Ook zou ik nog
heel graag meer ervaring op willen
doen als springruiter.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
een foto van mijn pony Carmen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind was ik het liefste altijd buiten
met onze huisdieren. Ook was ik veel
bij de paarden van onze buren.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou natuurlijk nog wel eens heel
graag Nederlands kampioen worden.

Ook lijkt het me supergaaf om nog
een keer naar mijn familie in Canada
te gaan.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Veel andere mensen zeggen behulpzaam, maar zelf zou ik zeggen dat ik
een echte dierenvriend ben.
Om wie lach jij het meest?
Ik lach het meeste om mijn vriendinnen en mijn huisdieren.
Waar dagdroom je het meest over?
Ik droom niet echt vaak overdag,
maar als ik dagdroom denk ik meestal
over wat ik die dag nog moet doen en
hoe ik het moet gaan doen.
Wat zou je nog willen bereiken met
paardrijden?
Ik zou nog heel graag bij de Young
Riders willen rijden (een bepaalde
klasse van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie -red).
Wat is je grootste droom?
Ik zou heel graag ver in de paardensport willen komen en later een baan
krijgen als dierenartsassistent.

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

De vier spionnen werden al
langer in de gaten gehouden en
afgelopen week zijn ze dus
opgepakt.
Een spion is iemand die in
het geheim informatie verzamelt over een belangrijke zaak.
De vier Russen probeerden bij
belangrijke bestanden te
komen, om zo meer te weten te
komen over de vergiftiging van
een spion in Groot-Brittannië,
waar Rusland iets mee te
maken zou hebben.
Toen ik dit nieuws hoorde,
ging ik wel even nadenken over
hoe onze apparaten beveiligd
zijn.
Hackers kunnen zo zien waar
jij bent geweest, wat je daar
hebt gedaan en hoe laat je weer
thuis was. Ze hoeven maar een
klein beetje moeite te doen om
alles over je te weten te komen.
Spionnen. Ik kende ze eerst
alleen nog maar uit films, maar
zelfs in 2018 bestaan ze nog
echt. Eerst dacht ik bij ‘spionnen’ aan mensen van vroeger
met een grote hoed en een
lange regenjas of aan mensen
die andere afluisteren, omdat ik
er in mijn tijd eigenlijk nog
nooit eerder van had gehoord.
Heb je er wel eens over na
gedacht hoe jij je apparaten
beveiligd hebt? Of maakt het
jou allemaal niet zo veel uit dat
andere mensen veel dingen
over je te weten kunnen
komen?
Anne Jeuken

“JOSÉ HEEFT HAAR CHEMOKUREN
GELUKKIG ACHTER DE RUG”
Medicijnen die gebruikt worden tegen kanker
veroorzaken soms haaruitval. Een tijdelijk haarwerk is
de basis voor herstel van zelfvertrouwen, eigenwaarde
en een positief zelfbeeld.

Horst, T 06 49055325
www.taritakleeven.nl
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Seniorenwandeling
St. Servaasterrein
IVN Geijsteren Venray organiseert op donderdag 18 oktober om
14.30 uur een rustige seniorenwandeling op het St. Servaasterrein in
Venray. Het thema is ‘bomen en hun geheimen’.

Jubilarissen bij Sint Frans
Vier leden van Zangers van Sint Frans uit Venray werden zondag 7 oktober gehuldigd voor hun
25-jarig lidmaatschap. Het koor vierde op die dag ook haar 59e verjaardag. Nike Derks, Bram van der
Wijst, Jeroen Gardeniers en Iwan Vogelzangs kwamen allemaal rond 1993 bij de Zangers van Sint
Frans, toen nog onder leiding van oprichter Wim Buys. Zij waren toen nog maar 9 jaar, en mochten
meteen mee op concertreis naar Rome. In de tijd dat ze zingen, hebben de vier onder meer hun
stembreuk meegemaakt, een verhuizing van clubhuis, de overgang van jongenskoor naar gemengd
koor en het overlijden van de oprichter en dirigent. Het koor keek tijdens de dag ook vooruit naar
festiviteiten rond haar zestigste koorverjaardag waar onder meer een vertolking van de Misa Criolla
op het programma staat. (Foto: Peter Megens)

Eerste winterseriewandeling
De Natuurvrienden
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op zondag 21 oktober de eerste winterseriewandeling. Er zijn vijf afstanden om te lopen en de start en finish is vanuit café Den Tommes in Merselo.

Vanaf deze rustplaats voert de tocht naar
de Helderse Duinen. Via verkeersluwe
wegen en bospaden loopt de tocht naar
de derde rustplaats. Hier komen alle
afstanden bijeen, behalve de 5 kilometer. Vanaf hier gaat de tocht terug naar
de finish. De routes zijn geschikt voor

Geldig t/m 16-10-2018

Deelnemers kunnen kiezen uit vijf
afstanden; 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer.
De afstanden van 5 en 10 kilometer
starten tussen 08.00 en 14.00 uur.
De deelnemers van de 15 en 20 kilometer kunnen tussen 08.00 en 12.00 uur
starten. Die van de 30 kilometer starten
tussen 08.00 en 09.30 uur. Vanuit het
startlokaal loopt de tocht via enkele
buurtschappen van Merselo naar onder
andere het natuurgebied De Kuulen in
Vredepeel, waar deelnemers kunnen
genieten van de herfstkleuren, vennen
en heidevelden. Tijdens de wandeling
kunnen deelnemers onder andere leren
over de schapengeschiedenis van
Venray. De wandelroutes komen geregeld door loof- en naaldbossen, buurtschappen en plekjes waar je als
wandelaar kunt genieten. Afhankelijk
van de te lopen afstand loopt de tocht
door onder andere het gebied Siberië,
waar een boerderijrust is ingericht.
Vanaf deze rustpost loopt de tocht
richting De Duivenbos in Overloon.
De tweede rustplaats is bij een woonhuis aan de rondweg in Overloon.

nordic walking-wandelen. Het inschrijfbureau sluit om 17.00 uur. Op alle
rustplaatsen zijn koude en warme
dranken, soep en belegde broodjes te
koop. Ook is er op alle rustplaatsen een
toilet aanwezig. Bel voor meer informatie met 0478 58 83 55 of 0478 58 68 06.

De wandeling start op de parkeerplaats van de Aldi aan D’n Herk,
het makkelijkst te bereiken via de
ingang aan de Henri Dunantstraat.
De wandeling is bedoeld voor
senioren, voor wie de reguliere
wandelingen van IVN GeijsterenVenray te lang zijn of het tempo te
hoog ligt. Iedereen is van harte
welkom, of deelnemers nu op eigen
kracht lopen of met behulp van
rollator, scootmobiel of met een
rolstoel. IVN: “Het sociale aspect is
heel belangrijk. Volgroeide, oude
bomen zijn in ons land een kostbaar
bezit. Alleen door goede en duurzame bescherming kunnen ze oud
worden en ons met hun verschijning
verwonderen.” Bomen doen er
mensengeneraties over voordat ze
volgroeid zijn en kunnen enorme
afmetingen krijgen. Dit soort bomen
zijn een levensgemeenschap op zich
en herbergen tal van andere samenlevingen. Bovendien zorgen ze voor

Herfstknallers!
Sierlook bloembollen
Allium ‘Gladiator’ of
‘Purple Sensation’

Van € 6,99/zak

399

Alle fruitbomen en
-struiken
In alle maten en soorten.
Grote keuze!

Nu:

-20%

Vorstweg 60 | 5941 NV Velden | T. 077-4729015
www.plantencentrumvelden.nl

verkoeling.
Deelnemers aan de tocht gaan
diverse bomen bewonderen. De aanplant van bomen op het terrein van
de St. Servaas heeft grofweg in twee
perioden plaatsgevonden en laat
duidelijk een verschillende aanpak
zien. De oudste aanplantingen dateren uit de periode van 1900-1910,
met de bouw van de eerste instelling vanaf 1905, toen nog aangeduid
als St. Servatius gesticht. De tweede
periode van aanplanting vond
plaats tussen 1950 en begin jaren
60, na het herstel van de oorlogsschade en de bouw van een aantal
nieuwe gebouwen voor administratie en ondersteuning, die ook weer
gesloopt gaan worden. IVN: “De gidsen gaan bij de rondwandeling
vertellen over specifieke soorten,
naamgeving en typische kenmerken, maar deelnemers kunnen vooral
genieten van de schoonheid van
bomen.” Deelname is gratis.

14
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Venray staat stil bij
74 jaar bevrijding
Cultura Venray organiseert op donderdag 18 oktober een cultuurcafé. Deze staat in het teken van 74 jaar bevrijding van Venray. Het cultuurcafé start om 19.00 uur in Schouwburg Venray.
Tijdens dit Cultuurcafé laat
Cultura Venray andere organisaties
aan het woord die allemaal iets
te maken hebben met de herdenking van Venray. Zo zullen onder
andere herbelevingstocht Veulen,
Nederland in Dialoog, Stuurgroep
Venray-Weeze (Liberation Route),
werkgroep 75 jaar bevrijding
Venray en Hay Linders van Expo
40/45 vertellen waar ze mee
bezig zijn. Ook staat er een voordracht van het dagboek van dhr.
P. Clephas op het programma.
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IVN organiseert lezing

Bossen en bomen van de
ijstijd tot nu
IVN Geijsteren-Venray organiseert maandagavond 15 oktober een lezing over bossen en bomen van de ijstijd
tot nu. De lezing start om 20.00 uur in zaal De Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Gert Reijnen.

De avond wordt afgesloten met
een netwerkborrel.
De avond vindt op meerdere
locaties plaats. Na het samenkomen in de Schouwburg van
Venray wandelt iedereen naar het
Mgr. Goumansplein. Daar vindt
een gedeelte van het programma
plaats. Hierna wordt het tweede
gedeelte van het programma
in de Schouwburg voortgezet.
Het cultuurcafé is gratis toegankelijk. De deuren zijn geopend vanaf
19.00 uur.

Thema-avond
Diabetesvereniging
Diabetesvereniging Nederland organiseert op maandag 15 oktober
een themabijeenkomst over ‘Diabetes heb je niet alleen’. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Ouderencentrum
De Kemphaan in Venray.
Diabetesvereniging Nederland:
“Je partner of familie kan en wil vaak
ondersteunen bij diabetes. Hoe kunnen zij jou juist wel of niet helpen?
Hoe bespreek je dat met elkaar?
Je managet je diabetes voornamelijk
zelf met onder andere medicatie of
voedingsadvies. Je omgeving wil je
daar graag in ondersteunen. Wat vind
jij daarin prettig? Niet betuttelend?
Niet te streng? Maar wel zorgvuldig?” Tijdens deze avond formuleren
deelnemers en hun partners (of een
ander familielid) hun eigen wen-

sen en bespreken die met elkaar.
Wat betekent dit voor ieder persoonlijk? En wat voor invloed heeft het op
het gezamenlijke leven? Toine van
der Linden, cursusleider en ervaringsdeskundige, vertelt er meer over.
Na zijn inleiding gaan de deelnemers
in groepjes in vertrouwen met elkaar
in gesprek en is er alle ruimte voor
het stellen van vragen. De inloop is
vanaf 19.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op
met Elly Keijsers via 0478 51 29 95
of elly.keijsers@hetnet.nl

In de 19e eeuw werd het laatste
oerbos in Nederland, het
Beekbergerwoud, gekapt. Welke oerwouden of natuurbossen werden
daarvoor gekapt en wanneer gebeurde
dat? Wat is er gebeurd met de bossen in
ons land en hoe zijn we er mee omge-

gaan? Gert Reijnen ging op zoek naar
antwoorden op deze vragen en leerde
veel over de geschiedenis van de
Nederlandse bossen, vanaf de laatste ijstijd tot nu. Deze geschiedenis van de
bossen werd bepaald door de bevolkingsgroei, de economie en de techni-

sche ontwikkelingen. Het houtgebruik
leidde uiteindelijk tot een bijna volledige
vernietiging van onze bossen. Nu is ons
bosoppervlakte weer toegenomen van
2 tot ruim 10 procent. De toegang is
gratis voor leden, niet-leden betalen een
kleine vergoeding.

Vierseizoenenwandeling
IVN: herfst
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondagmorgen 14 oktober een wandeling in het kader van de vierseizoenenwandelingen. Deze herfstwandeling start om 10.00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige voetbalvelden van Geijsteren aan de Oostrumseweg.

Vroeger in Ysselsteyn
Stichting Historie Ysselsteyn organiseert zaterdag 13 oktober een
bijeenkomst over de historie van Ysselsteyn. Om 14.00 uur kan iedereen die iets wil vertellen over ‘vroeger... in Ysselsteyn’ terecht in de
Smelehof met zijn of haar verhaal.
“Als mensen die al heel wat
jaartjes in Ysselsteyn rondlopen, bij
elkaar zitten, is dit een uitspraak die
nogal eens gebezigd wordt. Als er
helemaal niets meer te zeggen is, is
er nog altijd: ‘Vroeger...in Ysselsteyn’.
Iedereen betrapt zich er op dat hij
graag over vroeger vertelt en zijn
ervaringen van vroeger deelt met

anderen”, aldus Stichting Historie
Ysselsteyn. Bij de bijeenkomst kunnen
in groepen herinneringen worden
opgehaald. “Voor de aanwezigen
een plezierige bijeenkomst en voor
Historie Ysselsteyn wellicht een of
meerdere aanknooppunten om vast
te leggen of verder uit te zoeken”,
aldus de stichting.

Workshop website
bouwen
Seniorservice Venray organiseert in november en december een cursus website bouwen met WordPress. Er zijn zes bijeenkomsten op de
woensdagmiddag.
De zes bijeenkomsten zijn op
woensdagmiddag, vanaf de eerste
woensdag in november. Deelnemers
moeten goed overweg kunnen met
Windows inclusief bestandsbeheer,
internet en tekst verwerken. Ook bij
diverse andere activiteiten van

Seniorservice Venray is nog ruimte
voor nieuwe deelnemers. Het gaat
bijvoorbeeld om quilten, discussie en
debat en een kaartmiddag op
donderdag. Kijk voor aanmelden en
meer informatie op:
www.seniorservicevenray.org

In de voorgaande wandelingen
zagen deelnemers hoe de natuur
overging van winter naar lente en van
lente naar zomer. De zomer is nu overgegaan in de herfst. De bomen nemen
dit jaar door de warmte al vroeg voedsel terug uit de bladeren om dit in het
voorjaar weer om te zetten in nieuw
blad. De naald- en loofbomen laten
ook hun zaden weer vallen. Voor een
deel zullen deze ontkiemen en voor
een deel door vogels, insecten en
zoogdieren als voedsel worden gege-

ten. Eekhoorns slaan de zaden op in
voorraadplekjes voor de komende
winterperiode.
In deze tijd van het jaar kunnen de
deelnemers, mits het vochtig genoeg
is, genieten van de bloemen van de
herfst; paddenstoelen. Wie kent kabouter Spillebeens stoeltje niet, de vliegenzwam met zijn rood met witte stippen?
Er zijn natuurlijk ook vele andere bijzondere paddenstoelen te zien.
IVN: “De wandeling voert door een
klein, maar mooi deel van het land-

goed Geijsteren. We lopen over hogere
delen maar ook door het diep ingesneden beekdal van de Oostrumse beek.
Deze beek heeft altijd, vrij meanderend, zijn eigen loop kunnen bepalen.
We zullen dan ook verschillende grote
afgesneden bochten passeren. Dat op
sommige plaatsen de beek zo diep
ligt, komt omdat het gebied nog altijd
iets omhoog wordt gedrukt. Het water
slibt in zijn bedding het opgedrukte
zand mee richting Maas. Deelname is
gratis.
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Herfstvakantie-activiteit
bij de Paardekop
IVN Geijsteren-Venray organiseert op dinsdag 16 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een herfstactiviteit voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. De startplaats is het startpunt van het natuurleerpad aan de Peelken in Ysselsteyn.

verenigingen 15
IVN Geijsteren-Venray

Natuurwerkdag bij
de Bakelse Dijk
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 13 oktober van
09.30 tot 12.30 uur een natuurwerkdag bij de Bakelse Dijk in Merselo.
De dag is bedoeld voor jong en oud.
Deze activiteit is geschikt voor
iedereen die graag buiten is: volwassenen, kinderen met ouders
en grootouders. IVN: “Dus geschikt
voor jong en oud, ook al heb je geen
ervaring met landschapsonderhoud.
Vooraf is er instructie hoe om te
gaan met zaag en snoeischaar.”

Kinderen mogen
hutten bouwen

“In het natuurgebied
De Paardekop, iets voorbij Ysselsteyn,
ligt een mooi natuurleerpad met
leuke mogelijkheden”, aldus het IVN.
“Vanaf de uitkijktoren zie je nog een
stukje Peel zoals het er vroeger uitzag
en als we geluk hebben loopt hier
misschien wel een schaapskudde.”

Verder zie je bij helder weer
verschillende kerktorens van de
omliggende dorpen. Heb je geen
hoogtevrees, dan moet je zeker de
trap met honderd treden beklimmen,
aldus het IVN. Verder kunnen deelnemers in dit gebied gronddiertjes zoeken en diersporen herkennen. Op de

route zijn ook enkele speeltoestellen
om op te ravotten.
De activiteit is in de natuur,
dus trek laarzen of goede schoenen aan en kleren die nat en vies
mogen worden. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via mail bij
jacobs_marleen@hotmail.com

VieCuri zet oudere
patiënten in het zonnetje
Stichting VieAmi heeft vrijdag 5 oktober in het kader van Nationale Ouderendag de 65-pluspatiënten van de
verpleegafdelingen binnen VieCuri Medisch Centrum in het zonnetje gezet.

Wat gaan de deelnemers doen?
“Een mooi stuk hei groeit dicht met
berkenbomen. Dat is niet altijd goed
voor de dieren en planten die van
de zon en de open plekken houden, zoals hagedissen, vlinders, en
vogels die er op insecten jagen.
Wij gaan met zijn allen de berkenbomen omzagen, zodat deze plek
openblijft en de dieren kunnen zon-

nen. Wanneer er gezaagd is, mogen
van de gezaagde stammetjes hutten
worden gebouwd door de kinderen”,
aldus het IVN.

Veiligheid
IVN heeft veiligheid hoog in het
vaandel staan. Er zijn voldoende
mensen aanwezig om de activiteit
te begeleiden. Zij geeft als tip aan
deelnemers om waterdicht schoeisel te dragen en warme kleren die
vies mogen worden. De Bakelse Hei
bereik je door bij de rotonde bij de
Deurneseweg en Middenpeelweg
af te slaan richting Vredepeel. De
Bakelsedijk ligt halverwege, ter
hoogte van een stroomhuisje.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via mts.weijers@comveeweb.nl
onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd.

Reumapatiëntenvereniging

Hobbymarkt in
Venray
De Reumapatiëntenvereniging Venray organiseert op zondag
14 oktober voor de 24e keer haar jaarlijkse hobbymarkt. Deze vindt
plaats 11.00 tot 17.00 uur in hotel Asteria in Venray.
Op deze dag gaan ruim dertig
standhouders hun hobby presenteren. Ook zijn er demonstraties van
onder andere Fries houtsnijwerk,
glas-in-lood, sieraden en meer.
De muzikale omlijsting van die dag
wordt verzorgd door PCB Sixties

band. De band speelt liedjes van
Connie Francis en The Carpenters.
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis
naar binnen. Bij een entreeticket zit
ook een lot voor de loterij.
Kijk voor meer informatie op
www.rpvveo.nl

Archeologische topstukken

ArcheoRoute wordt
geopend in Wanssum
De Danser van Wanssum is één van de zes Limburgse archeologische
topstukken die dit jaar een plek krijgen in de Limburgse Archeoroute.
De route wordt gemarkeerd met 2 meter hoge stalen speren.
Gedeputeerde Hans Teunissen van provincie Limburg en wethouder
Anne Thielen van gemeente Venray plaatsen op 14 oktober een speer
in Wanssum. Dat gebeurt om 11.30 uur op het dorpsplein.
Wat bekend is geworden als
De Danser van Wanssum is een klein
prehistorisch steentje waarin de
afbeelding van een klein mannetje is
gekrast. Het steentje is naar schatting circa 10.000 jaar oud.
De vriendenstichting VieAmi
zorgde vandaag dat de opgenomen
65-pluspatiënten van de verpleegafdelingen iets lekkers bij de koffie kregen. Daarnaast kregen zij een
klein geschenkje in de vorm van
een vergeet-me-nietje met daarbij
de boodschap ‘VieCuri is er voor u.
Fijne Nationale Ouderendag’.
Aanvullend werd aan
Petra Klijnsma, klinisch geriater

VieCuri en voorzitter van de Zorg
voor Ouderen Beleidscommissie
door Ruud Stikkelbroeck, directeur
VieAmi een cheque van 1.000 euro
uitgereikt. “We hebben een mooie
bestemming voor het bedrag”,
aldus Petra Klijnsma. “De cheque
wordt onder meer besteed aan het
verlichten van de zorgen van de
dementerende oudere patiënt door
middel van het inzetten van stich-

ting MiMakkus. We hebben gezien
dat het inzetten van MiMakkers de
patiënten doet opleven en het bijdraagt aan positieve zorg.” Stichting
MiMakkus wil de stichting zijn die op
het gebied van contact en communicatie de zorg voor mensen met een
cognitieve beperking (dementie) of
verstandelijke beperking verbetert,
waardoor hun welzijn en kwaliteit
van leven verbetert.

Met moderne
technieken vertellen
De Danser van Wanssum
maakt deel uit van de Limburgse
Archeoroute. De ArcheoRoute gaat
de tot nu toe gesloten vindplaatsen
‘openen’. Met moderne technieken wordt het archeologisch ver-

haal verteld. De vindplaats wordt
gemarkeerd met een 2,2 meter
hoge stalen speer. Door deze combinatie wordt archeologie meer
zichtbaar en beleefbaar voor iedereen.
In de gemeenten Beesel, Weert
en Venray worden de eerste speren geplaatst. Daarna volgen nog
dit jaar Nederweert, Roerdalen en
Roermond. Vanaf 2019 wordt het
project in de rest van de provincie
uitgerold. Het uiteindelijke resultaat is een parelketting van beleefbare archeologische vindplaatsen
door heel Limburg.
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Eindstand 3-1

SV Venray thuis met tien man naar
derbyzege op Deurne
SV Venray won zondag 7 oktober de Peelderby tegen Deurne voor eigen publiek met 3-1 in de eerste klasse D. Dit
deden de rood-witten, ondanks dat ze, na de rode kaart van Stef van Dijck, in het laatste halfuur met tien man
verder moesten.

Tijdens de warming-up haakte Danny
Pelzer af met een knieblessure.
Daardoor verscheen Stan Kersten (19),
uit de eigen jeugd, voor het eerst in
de basis. Hij had zich geen mooier
debuut kunnen wensen. Na zeven
minuten zette Kersten de Venraynaren
op een 1-0 voorsprong. Daar ging een
mooie actie van Ron Kleuskens over
de linkerflank aan vooraf.

Voorsprong voor
de rust

Bram Vievermans in actie

Er was nog een debutant. Frank
Decker (30), overgekomen van
Blerick, verdedigde voor het eerst het
Venrayse doel. “In de eerste twintig minuten haalden we een goed
niveau”, vond trainer Frans Koenen.
“Daarna zakte het wat in. Maar Deurne
werd, op een vrije trap na, niet echt
gevaarlijk.” Die vrije trap werd kort
voor rust, met een knappe redding
laag in de hoek, onschadelijk gemaakt
door Frank Decker.
Vlak na de pauze verdubbelde
Bram Vievermans de voorsprong, 2-0.
Het antwoord van Deurne volgde snel

en Jan Kuipers scoorde de 2-1. Even
later kwam de thuisploeg met tien
man te staan. Stef van Dijck kreeg
het aan de stok met zijn tegenstander. Hij sloeg terug en dat was arbiter Vereijken uit Beek en Donk niet
ontgaan. De leidsman trok direct rood.
“Zonde. Het was een domme reactie
van Stef. Zoiets is nooit goed”, vond
trainer Koenen die meteen een wissel toepaste. Aanvaller Ron Kleuskens
maakte plaats voor Roel Cornelissen.
“Ik wilde meer verdedigende kwaliteit erbij. Met alleen Armend en Bram
voorin bleven we toch gevaarlijk via
counters.” Deurne kon de overtalsituatie niet uitbuiten. De Venrayse defensie onder leiding van captain Robert
Willemse bleef overeind. Ook met een
man minder was Venray het meest
dreigend. “Naarmate de tijd verstreek,
werd Deurne steeds meer gehaast en
ging ook slordiger spelen”, zag trainer
Koenen. In de extra tijd liep Venray
nog uit naar 3-1. Rick Egelmeers veroverde de bal en gaf een slimme
steekpass op de zojuist ingevallen
Jeroen Vullings die koeltjes scoorde:
3-1, ook de eindstand van de middag.

Projectbureau Ooijen-Wanssum
en Mooder Maas danken de
inwoners, bedrijven en belangenorganisaties in het plangebied
voor hun bijdrage aan de kwaliteit
van de gebiedsontwikkeling.
Mede dankzij uw inbreng hebben
wij de Ruimtelijke Kwaliteitspluim
2018 gewonnen.

Opdrachtgever

Realisatie

11
10

Deelnemersrecord

Twijfels over prijzen
Singelloop
De organisatie van de Venrayse Singelloop was zeer tevreden over de vijfde editie op zondag 7 oktober,
maar een technische storing in het tijdsregistratieprogramma vormde een smet op een anderzijds
succesvolle dag.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
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Zwembad De Sprank

Spio organiseert
Zwemvierdaagse
Zwemvereniging Spio organiseert dit jaar van maandag 15 tot en
met vrijdag 19 oktober de Zwemvierdaagse. Het evenement houdt in
dat mensen vier dagen in één week komen zwemmen in LACO sportcentrum De Sprank in Venray.
Er kan gezwommen worden
over drie verschillende afstanden:
250 meter (tien banen), 500 meter
(twintig banen) en 1000 meter (veertig banen). Het bezit van een zwemdiploma is vereist en het gebruik van
zwemvliezen is niet toegestaan.

Discozwemmen
De start van het eerste blok is
om 18.00 uur en duurt tot 18.40 uur.
Vervolgens wordt er een korte clinic verzorgd door één van de afdelingen. Het tweede blok start om
18.50 uur en duurt tot 19.30 uur.
Op de vrijdag mag de jeugd aanslui-

tend gebruik maken van het discozwemmen in het recreatiebad.
De eerste keer dat deelnemers komen zwemmen, ontvangen
ze de deelnemerskaart en kunnen ze de baantjes gaan zwemmen. Nadat men voor de vierde
keer gezwommen heeft, worden de
medailles uitgereikt. Het is ook toegestaan om vijf dagen te zwemmen.
Inschrijven voor de
Zwemvierdaagse kan digitaal via het
inschrijfformulier op
www.zwem4daagse.nl Daar is ook
meer informatie te vinden over het
evenement.

Korfbal

Oranje Wit wint in
Wilbertoord
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
In Wilbertoord nam het eerste team van korfbalvereniging Oranje
Wit uit Leunen het zondag 7 oktober op tegen Klick. Oranje Wit begon
sterk aan de wedstrijd en wist een kleine voorsprong te nemen van 1-3,
maar verloor uiteindelijk met 5-10.

Door de technische storing kan het
volgens de organisatie zo zijn dat de
prijsuitreiking van de 5 en 10 kilometer
hardlopen wellicht niet juist is. “Er wordt
met man en macht gewerkt aan een
oplossing, zodat we zo snel mogelijk de
resultaten met iedereen kunnen delen”,
aldus de organisatie, die aangeeft
machteloos te staan in dit geval en de
vertraging te betreuren. “We hopen
zo snel mogelijk bij iedereen terug te
komen met een oplossing.”

Extra uitgepakt voor
eerste lustrum
Voor het eerste lustrum van de
Singelloop was extra uitgepakt door de

organisatie. Wethouder Jan Loonen gaf
het eerste startschot van de dag, voor de
wandeltocht van 20 kilometer. Aan de
start van de Rühl Haegens Molenaar
Venrayse Singelloop verscheen een
recordaantal van 1.813 deelnemers.
Op het plein werden daarnaast activiteiten voor kinderen georganiseerd,
zoals een springkussen en een stand
met glitter tatoeages. Het publiek werd
vermaakt met optredens van onder
andere Dizzy Dance en zangeressen
Jessie Raateland en Janneke van Gassel.
Voor zowel de startschoten als
de prijsuitreikingen kon de Venrayse
Singelloop rekenen op steun van een
aantal bekende Venraynaren die het
evenement een warm hart toedra-

gen. Wethouder Anne Thielen heeft het
startschot gegeven voor de 5 en 10 kilometer hardlopen, en YouTuber Dylan
Haegens gaf het startschot voor de kinderlopen en deelde verschillende prijzen uit. Ook Utopia-deelneemster Beau
Nellissen droeg haar steentje bij met het
uitreiken van de hardloopprijzen.

Opbrengst naar
Stichting Leergeld
Dit jaar was Stichting Leergeld
weer het goede doel van de Venrayse
Singelloop. Na afloop van de Singelloop
heeft de organisatie een cheque van
4.000 euro aan Stichting Leergeld
mogen aanbieden.

SVOC’01 verliest in
laatste minuten
Door: korfbalvereniging SVOC ‘01
Het eerste team van SVOC ‘01 uit Oirlo en Castenray speelde zondag 7 oktober tegen de korfbalsters van DAW
uit Schaijk. De dag was superzonnig en begon met een ontbijt in de kantine, maar eindigde in mineur door de
11-14 nederlaag.
De pupil van de week begon met
een enthousiaste doorloopbal en
kreeg een groot applaus. De dames
van SVOC ‘01 begonnen al snel met
een 1-0 voorsprong. Aan beide
kanten bleven de teams scoren,
waardoor het steeds gelijk opging.
Vlak voor de rust stond het 7-7 en
maakte DAW nog net de 7-8. De korf-

balsters gingen de rust in met één
doelpunt verschil.
In de rust kregen de dames van
SVOC ‘01 de taak om het samen op
te pakken en meer te strijden met
elkaar en de kansen af te maken.
DAW deed er na de rust nog even
een schepje bovenop en scoorde al
snel 7-9. Maar SVOC deed er ook een

schepje bovenop en bracht de stand
weer gelijk naar 10-10. Het bleef
spannend en de teams waren aan
elkaar gewaagd: 11-11. In de laatste
minuten scoorde DAW nog drie en
werd de eindstand 11-14.
Volgende week speelt SVOC ‘01
tegen de nummer 1, BMC 1, om
13.00 uur in Berlicum.

Ondanks het goede spel van
Oranje Wit wist Klick toch bij te blijven en kon zelfs een voorsprong
nemen van 5-4. Net voor rust wist
Oranje Wit toch nog met gelijke
stand de rust in te gaan, 5-5. Na de
rust was Oranje Wit de sterkere
ploeg. Ze wist al in een paar minuten tijd een voorsprong op te bouwen van 5-7. Verdedigend stond
Oranje Wit als een boom en Klick had
moeite met het opzetten van een

goede aanval. Oranje Wit wist daarentegen gevarieerde aanvallen op te
zetten en bleef het overzicht houden.
Hierdoor wist Oranje Wit de wedstrijd
naar zich toe te trekken met een
eindscore van 5-10. Het lukte Klick
niet te scoren in de tweede helft.
De doelpunten van Oranje
Wit kwamen van Aniek Drabbels
(3), Anne Weijs (2), Kim Hendrix,
Maureen Drabbels, Janne Gellings,
Steffie van Rooij en Mandy Litjens.

ActiveRooy

Volleybalsters ver
liezen van koploper
Door: Tessa van Tits, volleybalvereniging ActiveRooy
De dames van het eerste team van ActiveRooy uit Venray verloren
zaterdag 6 oktober van koploper AV Flash uit Arcen. De wedstrijd in de
tweede klasse I eindigde in 1-3.
De eerste set ging lange tijd
gelijk op, maar de dames van
AV Flash wisten de set naar hun
hand te zetten en trokken de winst
naar zich toe. In de tweede set
pakten de dames van ActiveRooy
het anders aan en bouwden enige
tijd een voorsprong op. Jammer
genoeg konden ze dit niet vasthouden en verloren uiteindelijk de set.
in de derde set herpakte de thuisploeg zich weer goed en bood
prima weerstand aan AV Flash.
Dit resulteerde in een mooie setwinst met 5 punten verschil. De
vierde set begonnen de dames

positief maar de tegenpartij nam
snel het heft in eigen handen en
wist de hoeken weer goed te
vinden en won deze set duidelijk.

Goed weerstand
geboden aan top
Na in de laatste wedstrijden
tegen de twee koplopers goed
weerstand te hebben geboden,
gaan de Venrayse dames met goede
moed de volgende tegenstander
tegemoet. De volgende wedstrijd is
zaterdag 13 oktober om 16.00 uur
tegen TFC D2, in Odiliapeel.
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Agenda t/m 18 oktober
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Veiligheidsmarkt

Filmmarathon

Tijd: 13.15-19.00 uur
Organisatie: gemeente Venray en hulpdiensten
Locatie: Henseniusplein en Schouwburgplein Venray

Tijd: 17.00-01.00 uur
Locatie: OJC DIM Blitterswijck

Opening foto-expositie Exposure

Lichtprocessie naar Lourdesgrot

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: fotogroep Exposure
Locatie: zaal Odeon Venray

Tijd: na mis van 19.15 uur
Locatie: vanaf Grote Kerk Venray

Dansavond

Try-out Jan Beuving - Rotatie

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dans-je-vrij
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Zomaarpopfestival

Biercantus

Zwemvierdaagse

Tijd: 20.00-03.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café-restaurant Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: zwemvereniging SPIO
Locatie: sportcentrum De Sprank Venray

Concert Hozan Diyar
Tijd: 20.30-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Nationale Archeologiedagen
Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: industriehaven Wanssum

Themabijeenkomst:
Diabetes heb je niet alleen
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: ouderencentrum De Kemphaan Venray

Lezing Bossen en bomen
van de ijstijd tot nu
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray
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Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Schrijfcafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt Geijsteren

Pullenavond

Vierseizoenenwandeling: herfst

Eten bij eetpunt EVA

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café-restaurant Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: parkeerplaats Oostrumseweg Geijsteren

Tijd: 17.00-18.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Karaoke bij de Uitmarkt

24e jaarlijkse hobbymarkt

Zwemvierdaagse

Tijd: 22.00 uur
Organisatie: Venrays Mannenkoor
Locatie: café De Uitmarkt Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Reumapatiëntenvereniging Venray
Locatie: hotel Asteria Venray

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: zwemvereniging SPIO
Locatie: sportcentrum De Sprank Venray

Natuurwerkdag Bakelse Dijk

Opening ArcheoRoute

The Story of the Dubliners

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Bakerse Dijk Merselo

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: Limburgse ArcheoRoute
Locatie: dorpsplein Wanssum

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Nationale Archeologiedagen

Liedjesprogramma Oevers Anne-Mieke Ruyten

Tijd: 10.00-16.00 uur
Locatie: industriehaven Wanssum

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
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Seniorenwandeling bomen en hun geheimen
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren Venray
Locatie: St. Servaasterrein Venray

Bijeenkomst Vroeger... in Ysselsteyn

Cor nodigt uit... Eddy Cornelissen

Zwemvierdaagse

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Stichting Historie Ysselsteyn
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Cor & Co
Locatie: gemeenschapshuis De Schól Heide

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: zwemvereniging SPIO
Locatie: sportcentrum De Sprank Venray

Stadswandeling Venray

Luister Lounge

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Rooys Gidsen Gilde
Locatie: start VVV kantoor Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Etan Huijs
Locatie: Schouwburg Venray

Cultuurcafé
74 jaar bevrijding van Venray

Kickboksgala Fightersheart

Theehuisconcert: Behn Kwartet

Tijd: 14.00 uur
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis, Odapark Venray

Bespeling carillon
Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

ma
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Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Voorstelling Bert Visscher
Hij wordt vanzelf moe
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dementheek Café
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: BiblioNu Venray

Zomaarpopfestival

Zwemvierdaagse

Tijd: 17.00-03.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: zwemvereniging SPIO
Locatie: sportcentrum De Sprank Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Leunse klompenmaker
behaalt certificaat
Tijdens de 91e Landelijke Klompendag in Sint Oedenrode heeft klompenmaker Carel Jeuken weer zijn certificaat klompen maken behaald. Ook zijn leerling Eric Collin behaalde een certificaat.
Tijdens de Landelijke Klompendag
komen alle klompenmakers uit
Nederland bij elkaar om hun kennis uit
te wisselen, maar ook om een gezellige dag te beleven. In Nederland zijn
nog zo’n tien machinale bedrijfjes
die klompen maken en ongeveer zes
handmatige klompenmakers die de
kunst van vader op zoon doorgeven.
Carel Jeuken uit Leunen is er daar één
van. In totaal zijn er ongeveer vijftien

hobbyisten in Nederland. Tijdens de
Landelijke Klompendag worden zowel
de machinale als de handgemaakte
klompen gekeurd. De keuring vindt
voor de 87e keer plaats, omdat er in
de oorlog vier jaar geen keuring is
geweest, maar wel een klompenmakersdag. Er wordt onder andere gekeken naar het model, de kwaliteit en de
pasvorm van de klompen. Drie keurmeesters doen de keuringen. De bur-

gemeester van gemeente Meijerijstad
maakte de uitslag bekend en deelde
de certificaten uit. Carel Jeuken
scoorde met zijn klompen 89,2 procent. Zijn leerling Eric Collin scoorde
80 procent. “We waren heel tevreden”,
aldus Carel Jeuken. “We hadden een
gezellige en geslaagde dag en konden
weer terug naar Leunen en Horn als de
twee enige handmatige klompenmakers in Limburg.”

Succesvol optreden
Ars Musica
Ars Musica kreeg op de Limburgse Koordagen van vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober veel waardering.
Het optreden van het Venrayse vocaal ensemble in de Roermondse Oranjerie werd beoordeeld met 223 punten.
De optredens tijdens de koordagen
werden beoordeeld door een jury,
bestaande uit Berthold Botzet,
Christoph Mac Carty en Jetse Bremer.
Ars Musica werd met 223 punten niet
het Limburgs koor van het jaar, maar
kijkt naar eigen zeggen tevreden terug

op haar optreden. “Een van de juryleden vond dat Ars Musica een ‘verrassend jonge klank’ liet horen en een
ander roemde het ‘lef’ waarmee Ars
Musica zich met enkele liederen
presenteerde.”
De Limburgse Koordagen wor-

den jaarlijks georganiseerd door het
Verbindend Netwerk Koorzang (VNK)
met ondersteuning van het Huis voor
de Kunsten en de Provincie Limburg.
Aan de koordagen namen dit jaar
28 koren deel. Ars Musica was voor
het eerst van de partij.

Music Makes Memories
in Schouwburg Venray
Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo viert zaterdag 27 oktober haar 110-jarig jubileum in de Schouwburg
van Venray met het jubileumconcert Music Makes Memories. Dat muziek verbroedert en onvergetelijke herinneringen achterlaat wil de muziekvereniging deze avond graag laten horen, zien en ervaren.
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Archeologiedagen
in de Wanssumse
haven
De toekomstige nieuwe industriehaven van Wanssum is op zaterdag
13 en zondag 14 oktober open voor publiek. In het kader van de
Nationale Archeologiedagen kunnen geïnteresseerden van 10.00 tot
16.00 uur de bouwput bezoeken die de afgelopen maanden uitvoerig
door archeologen is onderzocht.
Tijdens de archeologiedagen
kunnen kinderen zelf op zoek naar
schatten. Bovendien zijn er onderzoekers aanwezig om uitleg te geven
over de vondsten en het verloop
van het archeologisch onderzoek.
Ze zijn tot twee weken geleden bezig
geweest met hun onderzoek. Op het

terrein aan de Geijsterseweg zijn
onder meer een grafveld gevonden
en aanwijzingen voor het verwerken van ijzer. Dit verwijst mogelijk
naar bewoning die teruggaat tot
ver voor de vroege middeleeuwen.
Het komende half jaar worden alle
vondsten geanalyseerd.

Dansavond
in Den Hoender
In wijkcentrum Den Hoender in Venray wordt op vrijdag 12 oktober
weer een dansavond van Dans-je-vrij georganiseerd. Iedereen die van
dansen houdt is welkom op deze avond.
Tijdens de avond wordt er
muziek gedraaid uit de jaren 60 tot
nu. Iedereen laat elkaar de ruimte
om te dansen zoals bij hem of haar
past. Er komen allerlei stijlen voorbij,
van lekker los dansen, stijldansen en
lijndansen tot salsa en cumbia. Soms

doet spontaan iemand iets voor,
doen steeds meer mensen dat na en
staat iedereen ineens hetzelfde te
doen.
De dansavond wordt iedere
tweede vrijdag van de maand georganiseerd en begint om 20.00 uur.

Cor nodigt uit...
Eddy Cornelissen
In De Schól in Heide wordt op zondagmiddag 14 oktober om 15.00
uur een nieuwe editie van Cor nodigt uit... georganiseerd. Cor & Co
nodigen deze keer Eddy Cornelissen en zijn muzikale vrienden uit.
Eddy Cornelissen uit Heide is de
muzikale gast van deze editie van
Cor nodigt uit... Eddy neemt zijn
vrienden van JOHN@WIM.TL mee.
Ze zingen hun liedjes in het dialect.
“Een woordenboek is echt niet nodig
want hun geheel eigen kijk op het
leven is voor iedereen herkenbaar.
Muzikale verhalen met een lach en
een traan”, aldus Cor.
JOHN@WIM.TL bestaat uit gitarist en zanger John Franssen, zan-

ger, gitarist en trompetist Eddy
Cornelissen, drummer en zanger
Wim Lemmens, basgitarist Theo
Verhappen en toetsenist en accordeonist Leon Houwen. Cor: “Deze
enthousiaste ‘toonbespelers’ laten
zeker een verfrissende muzikale
wind waaien door onze huiskamer
waarbij ze ook de interactie met het
publiek niet uit de weg zullen gaan.”
De huiskamer gaat om 14.00 uur
open en de entree is gratis.

Lichtprocessie naar
Lourdesgrot
Tijdens de show maakt de muziekvereniging een muzikale reis door de
tijd. Op een muzikale wijze vertelt de
muziekvereniging het verhaal van 110
jaar Muziekvereniging Ons Genoegen
Oirlo, 110 jaar Oirlo en de wereld.
Tijdens deze reis door de tijd komen
meerdere muziekstijlen aan bod.

Proost op 110 jaar
Ons Genoegen
Het fanfareorkest en de slagwerkgroep worden tijdens het concert
aangevuld met een combo bestaande
uit Maartje Smedts, Daan Jeuken en

Ivo Koenen. Tijdens het concert gaan
Auke Classens, Suzan Spreeuwenberg,
Marloes Nogarede, Guus Jacobs en
Guus Vreugdewater zingen.
Lieke op ‘t Roodt op accordeon
speelt een solowerk en Oirlose DJ
Lucky Done Gone gaat een samenwerking aan met de fanfare. Ten slotte
heeft de vereniging haar winnaar van
Maestro op de Bok overtuigd mee te
komen doen. “Dat is niemand minder dan de burgemeester van Venray,
Hans Gillissen. Deze avond zal de burgervader het dirigentenstokje weer
voor even in handen gaan nemen”,
aldus de muziekvereniging.

Na afloop van het jubileumconcert Music Makes Memories is er een
afterparty in de kleine zaal. Hierbij gaat
coverband RootZ livemuziek ten gehore
brengen en kan er geproost worden
op 110 jaar muziekvereniging Ons
Genoegen Oirlo. Kijk voor meer informatie op: www.schouwburgvenray.nl
Het jubileumjaar wordt op
22 december afgesloten met een
kerstconcert in de Getrudiskerk
te Oirlo. Dit kerstconcert wordt in
samenwerking met het Venrays
Mannenkoort georganiseerd. Kijk voor
meer informatie hierover op:
www.onsgenoegenoirlo.nl

In Venray wordt op zaterdag 13 oktober een lichtprocessie gehouden naar de Lourdesgrot. De processie vertrekt vanaf de Grote Kerk na
de Heilige Mis van 19.15 uur.
Iedereen die in de processie de
deken en misdienaars wil volgen,
kan achter in de kerk een kaars
kopen, de processie vertrekt na mis.
En al biddend en zingend gaat de
stoet naar de Lourdesgrot. Het is een
paar 100 meter lopen naar de
Lourdesgrot. Andere jaren namen
honderden mensen deel aan de
lichtprocessie. De organisatie hoop
ook dit jaar weer op een grote
opkomst.

De schutterij gaat voorop. Deze
is nog steeds zeer betrokken bij
de kerk en beschermt de processie. De weg vrij banen en de volgers beschermen, dat is haar taak.
Bij aankomst bij de Lourdesgrot gaat
deken Smeets voor in het Maria-lof,
samen met de aanwezigen worden
de bekende Marialiederen gezongen.
Daarna gaat de processie terug naar
de kerk waar de processie ontbonden wordt.
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