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Massey Fergusondagen in Vredepeel
Bij melkveebedrijf Van Bakel in Vredepeel werden afgelopen weekend de Massey-Ferguson (MF) Diamond Days georganiseerd. Er was van alles te doen op en om het
bedrijf en speciale aandacht ging uit naar machines van MF, dat haar 60-jarig jubileum vierde.

Vestiging Veltum heropend

Opening nieuwe Aldi duurt nog 2 jaar
Het duurt nog zo’n 2 jaar voordat de Aldi in Venray één nieuwe grote winkel kan openen. Gemeente Venray
en Aldi zijn nog aan het onderzoeken waar deze grote vestiging in Venray kan komen. In de tussentijd heeft
Aldi haar vestiging in de wijk Veltum vernieuwd.
Aldi maakte eerder dit jaar al
bekend dat zij in Venray in plaats
van de twee huidige vestigingen in
Brukske en Veltum één groot, duur
zaam filiaal wil openen. Hiervoor is
de supermarktketen al geruime tijd
in overleg met gemeente Venray.
Op dit moment zijn de twee partijen
bezig met een locatieonderzoek voor
de nieuwe vestiging. Die zal op het
terrein van de oude Dr. Poelsschool

komen in de buurt van het centrum, of
op de locatie van voormalige basis
school de Toverbal in het noordwesten
van Venray.

Demontabele
onderdelen
Ondanks de plannen voor een
nieuwe vestiging, heeft Aldi haar
winkel in Veltum verbouwd en ver

nieuwd. Op vrijdag 2 november wordt
de nieuwe winkel geopend. Een
woordvoerder van Aldi laat weten:
“Het duurt nog even voordat de
nieuwe winkel geopend kan worden.
Waarschijnlijk nog zo’n 2 jaar. De twee
huidige locaties zijn te klein om ons
nieuwe concept met meer aandacht
voor vers assortiment uit te rollen.
Daarom willen we klanten toch al ken
nis laten maken met de nieuwe for

mule.” De verbouwing van het filiaal
in Veltum vond plaats met grotendeels
demontabele onderdelen. “Die kun
nen dus meeverhuizen naar de nieuwe
toekomstige winkel”, aldus de woord
voerder.

Tijdelijke Aldi nog
steeds open
De vestiging van Aldi in Brukske is
een tijdelijke vestiging. Deze zou weer
verdwijnen als het nieuw te bouwen
winkelcentrum in de wijk klaar zou
zijn. De bouw van dat winkelcentrum

is echter flink vertraagd, waardoor de
Aldi nog even mocht blijven zitten.
In januari verlengde gemeente
Venray de tijdelijke vergunning
voor de locatie niet, waardoor de
Aldi daar zou moeten verdwijnen.
In afwachting van de keuze voor
de locatie van een nieuwe Aldi,
mocht de vestiging echter toch nog
open blijven. In eerste instantie tot
mei, maar tot op heden is de Aldi
nog steeds open. Tot hoe lang de
tijdelijke locatie van Aldi nog open
mag blijven, is nog niet te zeggen,
meldt Aldi.
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Opbrengst naar het goede doel

Ten Duijf presenteert tweede boek
Ten Duijf, oorspronkelijk uit Oirlo, presenteerde op zondag 28 oktober
zijn tweede boek, Dwarsligger. Eerder schreef Duijf, bekend van het duo
Grad en Petran, al een kinderboek, maar nu komt hij met een boek met
vijftien korte verhalen voor volwassenen. De boekpresentatie vond plaats
in het Venrays Museum.
Ten Duijf is geboren en getogen
in Oirlo, en tegenwoordig woonach
tig in Aerdenhout. Mensen kennen
hem misschien van het komische duo
Grad en Petran, waarmee Ten onder
andere optrad in Circus Mök en op tal
rijke carnavalszittingen in Limburg en
Brabant. Eerder schreef hij het kinder
boek Wijsmuts is jarig. “Dat boek heb ik
bijvoorbeeld op basisscholen voorgele
zen”, vertelt Ten. “Ik had er heel veel lol
in. Zoiets wilde ik nog wel eens doen.”

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands

Dit keer werd het geen kinderboek,
maar een boek voor volwassenen met
vijftien korte verhalen. “Het gaat over
een schrijver die allerlei dingen mee
maakt”, legt hij uit. “Alledaagse din
gen, situaties die iedereen herkent.
Mensen kijken als het ware in een
spiegel.” De schrijver die in het boek
voorkomt, is Ten zelf, maar ook weer
niet. “Het zijn deels verzonnen verha
len, maar sommige dingen zijn weer
echt gebeurd. Werkelijkheid en fantasie
loopt door elkaar heen.” Het idee voor
een boek met korte verhalen ontstond
op een terras. “Ik hoorde zoveel om me
heen en er gebeurde van alles. Ik had
meteen inspiratie voor een column.
Daaruit zijn de vijftien verhalen uit
eindelijk ontstaan.” Zo komen onder
andere onderwerpen aan de orde als
een familiedag, buienradar, gebakken
lucht, wachtkamer, treinreizen en kin
derfeestje.”
Het boek wordt huis-aan-huis in
Oirlo en op verschillende verkooppun
ten in Venray verkocht. De opbrengst
gaat naar twee lokale goede doelen:
de speelgoedbank in Venray en uit
breiding van de urnenmuur in Oirlo.
Waarom geen goede doelen in zijn
nieuwe woonplaats? “Mijn roots lig

Het eerste exemplaar van ‘Dwarsligger’ werd uitgereikt aan de L1presentator Bas van der Zwaan van het programma ‘Óngerwaeg’.
gen toch in Oirlo”, lacht hij. “Daar ben
ik geboren en daar heb ik voeling bij.”
De speelgoedbank en de urnenmuur
wil hij graag ondersteunen. “Het zijn
mooie initiatieven die wel wat hulp
kunnen gebruiken.”
Twee jaar lang was hij bezig met
het schrijven van zijn eerste boek voor
volwassenen. “Ik heb wel wat hulp
gekregen van een taalcoach”, vertelt

hij. Schrijven is voor hem een echte
uitlaatklep. “Ik heb altijd een manage
mentfunctie gehad. Nu ben ik bezig
met hele andere dingen, dat is ook
wel eens fijn. Ik wilde graag eens wat
anders dan reizen en vergaderen.”
Na zijn pensioen had hij meer ruimte
voor creativiteit. “Daar was ik altijd al
mee bezig, maar nu kan het bijna full
time. Ik vind het fijn om iets te maken

dat er nog niet was. Van iets dat nog
blanco is, iets maken waar mensen
plezier van hebben. Ik wil mensen
laten genieten van mijn werk.”
Dwarsligger werd zondag
28 oktober gepresenteerd in het
Venrays Museum in Venray. Rob
van Lieshout deed de presentatie
en de muziek werd verzorgd door
Jeffrey Meyer.

Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Rob
Dieleman, Anne Jakobs,
Anne Jeuken en Henk Willemssen

Kombord in Wanssum verplaatst

Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks

Vanwege de werkzaamheden bij gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is het kombord van Wanssum aan de zijde van Venray alvast verplaatst.
Het kombord is dichter naar de nieuwe rotonde verplaatst, zodat op het stuk weg tussen de rotonden en de bebouwde kom van Wanssum nu nog
maar 50 kilometer, in plaats van 80 kilometer per uur gereden mag worden.

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
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

Met de komst van de nieuwe
rotonde is de snelheid op de weg
tussen de rotonde en de bebouwde
kom van Venray aangepast. Dat
is gedaan door het kombord van
Wanssum dichter naar de rotonde
toe te verplaatsen. Op het stuk weg
tussen de rotonde en de bebouwde
kom mag daarom nu nog maar 50
in plaats van 80 kilometer gereden
worden. Het officiële verkeersbesluit
voor deze aanpassing moet echter

nog genomen worden, net als het
besluit om de bebouwde kom van
Wanssum te verplaatsen, laat een
woordvoerder van de gemeente weten.
“Maar met de komst van de nieuwe
rotonde was het logischer om de
snelheid meteen aan te passen. Anders
zou je op dat hele korte stuk weg 80
kilometer mogen rijden om meteen
weer af te remmen voor de bebouwde
kom van Wanssum.”
Omdat er veel kleine

verkeersmaatregelen genomen
moeten worden in het project OoijenWanssum, is afgesproken dat de
officiële verkeersbesluiten pas later
genomen worden. De rondweg om
Wanssum is één van de projecten van
Ooijen-Wanssum. Die rondweg valt
straks helemaal buiten de bebouwde
kom, zodat het verkeer beter door
kan stromen en door kan rijden met
80 kilometer per uur. Het verkeer dat
van Venray af komt, gaat straks over

de rotonde rechtdoor de rondweg
op. Wie naar het dorp Wanssum wil,
neemt de afslag, en gaat vervolgens
over de provinciale weg richting
Wanssum. Die weg wordt nog een
gemeentelijke weg. Daar mag
nu 50 kilometer per uur worden
gereden, maar de woordvoerder
van de gemeente geeft aan dat
dit waarschijnlijk in de toekomst
een 30-kilometerzone wordt, om
sluipverkeer te ontmoedigen.

Week van Respect in Venray
De eerste week van november is het Week van Respect. In Venray krijgt dit thema aandacht door middel van een aantal activiteiten. De week
begint op 5 november met een spoedcursus vloggen voor jongeren uit de gemeente Venray. Jongerenwerkers van Synthese geven de cursus.
Als ze de basis van het vloggen
beheersen, kunnen de jongeren zelf
vlogs gaan maken, bijvoorbeeld over
respect, discriminatie, vooroorde
len en tolerantie. De cursus wordt
gegeven in The B. Aanmelden tot
2 november bij w.lange@synthese.nl
of door te bellen of appen naar
06 40 63 26 75. Er is plek voor zes
vloggers. Onderzoeksjournalist en
columnist Johan van de Beek van
Dagblad De Limburger houdt maan
dag 5 november een lezing ‘fake
news en waarheidsvinding’ in café

De Stad in Venray. Het begint om
20.00 uur en de toegang is gratis.
Het is deze week niet alleen de
Week van Respect, maar ook de Week
van de Dialoog. De tafel van Venray
in Dialoog staat dinsdag 6 novem
ber daarom op de Duitse Militaire
Begraafplaats in Ysselsteyn. Daar gaan
deelnemers met elkaar in gesprek.
Aan de gesprekstafel van de beslo
ten bijeenkomst schuiven onder meer
gedeputeerde Hans Teunissen en D66statenlid Jan van de Ven aan. Van de
Ven was vanuit de provincie aanjager

van de drie jaar lopende pilot onder
Venrayse jongeren over vooroordelen,
discriminatie en tolerantie, onder de
vlag van #RespectOn. Ook Duitse jon
geren nemen deel. De dialoogtafel is
een besloten bijeenkomst.
Verder kunnen jongeren op
woensdag 7 november kennis maken
met hun eigen vooroordelen tij
dens het belevingstheater SCHERP!
Theater. Dit vindt plaats in de moskee
in Brukske in Venray. Een dag later,
op donderdag 8 november, gaat één
van de stellingen in het jaarlijkse

jongerendebat over respect. Op vrij
dag 9 november verhuist de grote
rode R, het symbool van het project
#RespectOn, van de rotonde bij het
Raayland College naar een nieuwe
plek op het Mgr. Goumansplein
in het stadspark. Vrijdag worden
ook de eerste ambassadeurs van
#RespectOn bekend. Ambassadeurs
dragen actief de boodschap van
respect, verdraagzaamheid en
gelijkwaardigheid uit. Elke ambas
sadeur krijgt een naamplaatje op de
Grote R.
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‘Betrokken bij Wanssum’

Waarderingspenning voor
Mariet van Gerven-Pijpers
Mariet van Gerven-Pijpers (63) heeft op vrijdag 26 oktober de Bronzen Waarderingspenning van gemeente
Venray ontvangen. Ze kreeg deze onderscheiding voor haar inzet voor de Wanssumse gemeenschap en met name
voor haar betrokkenheid bij het Wanssums Informatie Punt (WIP).

nieuws 03

Slimme verlichting
voor fietsers
De fietsroute tussen Geijsteren en Oostrum wordt beter verlicht.
Provincie Limburg stelt 50.000 euro beschikbaar, de andere helft hoest
gemeente Venray op.
De fietsroute door de bossen
tussen Geijsteren en Oostrum wordt
‘dynamisch verlicht’. “In de verlich
ting zitten bewegingssensoren die
zorgen voor meer licht als er verkeer
langskomt”, aldus een woordvoer
der van de gemeente. De verlichting
richt zich speciaal op fietsers, die
als het ware wordt gevolgd. “Zijn
er geen fietsers, dan dooft licht tot
10 procent van de sterkte.” De ver
lichting hindert de fauna en flora,

zoals de vleermuizenpopulatie,
hierdoor minder dan reguliere fiets
verlichting.
De verlichting op de route kost
100.000 euro, waarvan de helft door
provincie Limburg wordt betaald.
Gemeente Venray hoopt de verlich
ting in december aan te kunnen leg
gen. Soortgelijke verlichting wordt
ook geplaatst tussen het Gemmadal
en Korte Drilweg en ParkwegHoopweg in Venray.

Stijgende lijn

Telefoongebruik
achter het
stuur vaker beboet
Het aantal boetes dat werd uitgedeeld voor appen of bellen achter
het stuur, steeg in 2017 ongeveer met een kwart ten opzichte van 2016.
Dat blijkt uit cijfers van het CJIB die LocalFocus geanalyseerd heeft.
Ook in Venray is een stijgende lijn te zien wat betreft boetes voor
telefoongebruik tijdens het autorijden.

Haar betrokkenheid bij het
WIP staat op de voorgrond, geeft
gemeente Venray aan in haar onder
bouwing voor de uitreiking van de
penning. “Op basis van een enquête
onder bewoners en met het oog
op de op handen zijnde wijzigin
gen in de zorg, is op initiatief van
de Dorpsraad de werkgroep WMO
geformeerd en daarna de werkgroep
Wanssum Informatie Punt (WIP).
Mariet was initiatiefneemster en
kartrekker van subsidieaanvragen
bij organisaties als het Oranje fonds,
Kern met Pit en de provincie Limburg.
Mede door haar inzet is het voort

bestaan van deze vrijwilligers orga
nisatie voor de aankomende jaren
gewaarborgd.”

Allerlei verenigingen
en organisaties
Mariet is daarnaast in allerlei
andere verenigingen en organisaties
actief, stelt de gemeente. “Al meer
dan 25 jaar is Mariet steun en toe
verlaat voor de kerk. Vroeger als
bestuurder in het gezinsmiscomité,
maar ook als dirigent van het kinder
koor en als lectrice.” Daarnaast was
ze actief voor het Sinterklaascomité,

Kindervakantiewerk, buurtvereni
ging Nejkapelserf en de voetbalclub.
Ook was zij medeorganisator van de
Koninginnen- en later Koningsdag en
de jaarlijkse NL Doetactie.
Van 2007 tot 2017 was Mariet
bestuurslid van de dorpsraad
Wanssum. Binnen de dorpsraad zette
ze zich in voor de trimbaan, wandel
routes, het schoolplein en de wens
bus Wanssum. “Redenen genoeg
voor het college van burgemeester
en wethouders om haar de Bronzen
Waarderingspenning van de gemeente
Venray toe te kennen”, stelt de
gemeente. (Foto: Foto Hoedemaekers)

Dertien slachtoffers

Gevangenisstraf voor
pinpasdiefstal in Venray
Een vrouw uit Roemenië die in 2014 en 2015 op verschillende plekken, waaronder Venray, zeventien keer een
pinpas stal en in totaal meer dan 22.000 euro van dertien slachtoffers stal is op maandag 29 oktober door de
rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 maanden.
De Roemeense vrouw is veroor
deeld tot een gevangenisstraf van
42 maanden, waarvan 12 voorwaar
delijk. Daarnaast krijgt ze een proef
tijd van drie jaar. In de periode van
november 2014 tot december 2015
stal zij op verschillende plaatsen in
het zuiden van Nederland pinpas
sen. In november 2014 en oktober
2015 stal zij een pinpas in Venray.
De eerste keer werd er zo’n 850 euro
gepind. Ook in onder andere Horst
aan de Maas, Arnhem, Roermond en
Geleen stal zij geld en pinpassen.
Op basis van camerabeelden
heeft de rechtbank vastgesteld dat
de diefstallen meestal werden uitge

voerd door twee vrouwen en steeds
dezelfde man. Terwijl het slachtoffer
aan het pinnen is, kijkt de man of één
van de vrouwen over de schouder van
het slachtoffer de pincode af.

‘Mobiel
banditisme’
Als het slachtoffer klaar is met
pinnen en de pinpas uit de automaat
komt, wordt het slachtoffer afgeleid,
waardoor hij of zij zich even weg
draait van de pinautomaat. Op dat
moment wordt de pinpas verwisseld
voor een andere pinpas. Kort daarna
kan de man ongestoord geld opne

men van de rekening van het slacht
offer. Ook werd er vaak op andere
locaties met de pinpas gepind.
De rechtbank stelt dat de
Roemeense vrouw deel uitmaakt
van een groep buitenlandse perso
nen die slechts naar Nederland kwam
om te roven en te stelen, mobiel
banditisme noemt de rechtbank dit.
Het waren telkens mensen op leef
tijd die slachtoffer werden van de
groep. De Roemeense vrouw was een
belangrijke rader in deze machine,
aldus de rechtbank. Vaak was zij
degene die het slachtoffer afleidde,
zodat door een ander de pinpas
verwisseld kon worden.

Waar in 2016 nog maar 23 boetes
werden uitgedeeld in de gemeente
Venray, waren dat er in 2017 meer
dan dubbel zo veel. 57 keer werden
automobilisten op de bon geslingerd
omdat ze belden of appten achter
het stuur. Dat komt in totaal neer op
12.510 euro aan boetes. Vóór 2017
was in de gemeente nog een
dalende lijn te zien. Deze daling
had destijds onder meer te maken
met de cao-acties van de politie in
2015, waarbij ze een deel van het
werk, waaronder het uitschrijven van
verkeersboetes, tijdelijk neerlegden.
Ook in de omliggende gemeentes is

een stijging in het aantal uitgedeelde
boetes voor handheld bellen op te
merken. In de gemeente Peel en
Maas steeg het aantal van 27 in 2016
naar 71 in 2017 en in Boxmeer was
een vergelijkbare stijging te zien.
Het aantal boetes ging daar van in
2016 nog maar 41 naar 102 in 2017.
In Horst aan de Maas is er sprake
van een iets minder grote stijging,
daar steeg het aantal boetes van 25
in 2016 naar 53 in 2017. Alleen in
Deurne kan men spreken van een
kleine daling. Daar werden in 2016 in
totaal 71 boetes uitgedeeld. In 2017
waren dat er nog maar 68.

Onderwijsinspectie:
toetsdruk verlagen
Naar aanleiding van de problemen rondom de examens bij VMBO
Maastricht heeft de Inspectie van het Onderwijs onlangs een aantal
scholen onderzocht die vallen onder Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs (LVO). Ook de afdelingen vmbo-basis, vmbo-kader en havo
van het Raayland College in Venray werden bezocht. Eén van de aanbevelingen is dat het Raayland haar toetsdruk moet verlagen, een maatregel waar de school al sinds de zomervakantie mee bezig was.
Op het Raayland College ziet de
inspectie het personeel met elan
werken aan het ontwikkelen en
realiseren van verbeteringen in het
onderwijs. De leerlingen worden,
zo constateert de inspectie, inten
sief begeleid door de mentor en hun
ontwikkeling wordt goed gevolgd.
Hierbij wordt ingespeeld op de per
soonlijke onderwijsbehoefte en heeft
de veiligheid van de leerling een
prominente rol. Het Raayland College
herkent de conclusie en aandachts
punten die de inspectie aanhaalt
op het gebied van kwaliteitszorg en
PTA, het Programma van Toetsing

en Afsluiting. Locatiedirecteur Cisca
Zweers: “Aandachtspunt is bijvoor
beeld de toetsdruk. Die bleek wat
te hoog. Dat hadden we zelf na de
zomervakantie ook al geconstateerd,
dus we waren al bezig met het verla
gen van de toetsdruk. Ook zorgen we
ervoor dat de zogenaamde eindter
men (onderwerpen die in een exa
men moeten worden getoetst) niet
vaker getoetst worden dan noodza
kelijk.” Het Raayland College ziet het
rapport als een stimulans om ver
der te gaan op de ingeslagen weg.
Zweers: “Het bevestigt dat we goed
bezig zijn.”
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Oplevering

Heidsche Peel opgeleverd
De feestelijke oplevering van de inrichting van de Heidsche Peel in Ysselsteyn vond donderdag 25 oktober plaats. Alle betrokkenen van de stuurgroep Maasgaard keken terug op het project en bespraken de behaalde resultaten. Leerlingen uit groep 5 van basisschool Sint Oda uit Ysselsteyn
maakten alvast kennis met het natuurgebied en worden er ook in de toekomst bij betrokken.

De Heidsche Peel is één van de
dertien projecten die onder het uit
voeringsprogramma Maasgaard vallen.
Via een integrale aanpak en samen
werking worden de verschillende
doelstellingen in een gebied gereali
seerd. Na jarenlange voorbereiding is
in 2015 het inrichtingsplan Heidsche
Peel opgesteld. Na het doorlopen
van diverse procedures zijn de inrich
tingswerkzaamheden in oktober vorig

jaar gestart. Het grote geheel van
het inrichtingswerk is opgeleverd in
het voorjaar van 2018, en na een half
jaar onderhoud is nu het gehele werk
opgeleverd.

Zeven natuurgebieden
verbonden
Het project Heidsche Peel is
genoemd naar het gelijknamige

natuurgebied: een Peelrestant van
veen- en heidegebieden op de grens
van Limburg en Noord-Brabant. Er is
uiteindelijk 56 hectare nieuwe natuur
ingericht, waarvan 25 hectare ontgra
ven en afgerasterd. Zo zijn de zeven
kleine, versnipperde natuurgebieden
met elkaar verbonden tot één groot
geheel van ruim 170 hectare. Hiermee
wordt ruimte geven voor behoud en
herstel van de biodiversiteit en daar

mee de plant- en diersoorten die in
veen- en heidegebieden voorkomen.
Ook was het noodzakelijk de ver
droging tegen te gaan en de natuur
gebieden te vernatten. Dat is bereikt
door de waterhuishouding te herstel
len via demping en verondieping van
8 kilometer waterlopen, het verwijde
ren van het pompgemaal in het noor
den van het gebied en het verwijderen
en aanleggen van stuwen en duikers.

Hierdoor komt er geen gebiedsvreemd
en voedselrijk kanaalwater meer in
het gebied en is de natuurlijke stroom
richting van het water hersteld.
Daarnaast is de landbouwstructuur
verbeterd. Nabijgelegen landbouwper
celen zijn opgehoogd met de vrijko
mende grond, en er zijn ringsloten om
woningen gelegd. Ook de recreatieve
waarde is vergroot door het plaatsen
van een zichtheuvel met kunstwerk
De Peeltroef, plaatsing van infoborden
en de aanleg van een parkeerplaats.
Het komende jaar wordt nog gewerkt
aan het verder verbeteren van de
recreatieve infrastructuur, zoals wan
del- en fietspaden die west en oost
met elkaar verbinden. Ook naar het
zuiden wordt een link gelegd met de
Duitse begraafplaats. Uiteindelijk kan
men via de knooppuntenroute over
alle belangrijke info over het gebied
beschikken via links met de smart
phone.

Feestelijke oplevering
De feestelijke oplevering van de
inrichting van de Heidsche Peel in
Ysselsteyn vond donderdag 25 okto
ber plaats. Alle betrokkenen van de
stuurgroep Maasgaard, gedeputeerde
Hubert Mackus van provincie Limburg,
Joke Kersten van Waterschap Limburg,
wethouder Jan Loonen van gemeente
Venray en gebiedsmanager Jan Fenten
van Staatsbosbeheer waren aanwezig.

‘Meer draagvlak huisves- Afvalcamera’s
ting arbeidsmigranten’
komen begin
Het CDA constateert dat in Venray de weerstand tegen campussen voor arbeidsmigranten is afgenomen.
“Het maatschappelijk draagvlak is sterk gegroeid”, meldt het CDA in zijn beschouwingen over de begroting.
Net als VVD wil de partij graag meer initiatieven voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.
CDA hoopt dat de huisvesting van
240 arbeidsmigranten op bedrijventer
rein De Hulst I een voorbeeldproject
is. “Hopelijk komen er meer van zulke
goede initiatieven zodat we stappen
vooruit kunnen zetten.”
Samenwerking, SP en ProVenray
denken er heel anders over. Zij zien

grootschalige locaties helemaal niet
zitten. De SP wil liever leegstaande
panden benutten voor huisvesting
van arbeidsmigranten. Samenwerking
verwijt het college dat het geen eisen
stelt aan het leef- en woonklimaat op
een campus.
ProVenray meent dat het col

lege het plan van Otto Workforce er
snel doorheen wil drukken, voordat
het huisvestingsbeleid is geactuali
seerd. “De gemeente laat zich leiden
door plannen van een uitzendbureau
dat geen strobreed in de weg wordt
gelegd. Het economische belang lijkt
ver boven het menselijke te gaan.”

Camping De Heldense Bossen zoekt een

Exploitant voor Eetcafé ‘t Praothoes
Voor het komende kampeerseizoen zijn wij op zoek naar een exploitant die eetcafé ’t Praothoes
op de camping wil exploiteren.
Voor meer informatie over de camping of over ’t Praothoes kun je terecht op
onze website www.deheldensebossen.nl
Lijkt dit je iets of wil je graag meer informatie hierover?
Neem dan contact op met dhr. Sietse Tienkamp, tel.nr. 077-3072476
Het is ook mogelijk om schriftelijk je interesse bij ons kenbaar
te maken door te mailen naar info@deheldensebossen.nl
of een brief te sturen naar:
Camping De Heldense Bossen
De Heldense Bossen 6
5988 NH Helden

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

november

De camera’s die toezicht moeten gaan houden bij negen afvalinzamelpunten in Venray worden begin november geplaatst. Dat liet verantwoordelijk wethouder Carla Brugman (Venray Lokaal) weten tijdens
de raadsvergadering van dinsdag 30 oktober.
De camera’s worden opgehangen
om toezicht te houden bij afvalinza
melpunten om zo illegale dumping
tegen te gaan. De gemeenteraad
droeg het College van B&W eerder
dit jaar via een motie op camera
toezicht te onderzoeken na verschil
lende klachten van burgers over de
grote hoeveelheid illegaal bijge
plaatst afval.
Venray Lokaal drong er tijdens
de raadsvergadering opnieuw op
aan om de camera’s zo snel moge
lijk te plaatsen. “Waarom hangen ze
er nog niet, terwijl dat wel al was
toegezegd”, vroeg Tino Zanders aan
wethouder Carla Brugman. Brugman:
“We willen dit volgens de ‘konink
lijke weg’ doen, volgens de nette
manier. Dat betekent dat we de poli
tie erbij moeten betrekken en een
convenant moeten opstellen voor het
gebruik van de camera’s. Dat was
niet zo eenvoudig als het van tevo
ren leek.” De wethouder is zich ervan
bewust dat het wel zo snel mogelijk
moet gebeuren. “Vooruitlopend op
het convenant gaan we de came

ra’s daarom wel al laten ophangen.
Dat gebeurt uiterlijk donderdag
8 november.”
Het was burgemeester Hans
Gilissen die erop aandrong om de
pilot via de “zuivere weg” in te stel
len. “Dat is de beste route. Het pro
bleem is alleen dat het zo nog nooit
gedaan is in Nederland, daarom
duurt het langer. Ik verwacht dat
veel gemeentes uiteindelijk onze
manier gaan volgen.”
De pilot bestaat uit drie came
ra’s die gaan rouleren tussen negen
aangewezen plekken waar regel
matig overlast is geconstateerd. Het
gaat in Venray om afvalinzamelpun
ten bij de Jumbo in Brukske, bij de
Jumbo en Aldi in Veltum, de Plus aan
de Kruidenlaan, de Action op het
Gouden Leeuwplein, de Jan Linders
aan de Raadhuisstraat, de Albert
Heijn aan de Langeweg en de Jumbo
aan Blekersveld. In Wanssum wordt
het punt bij de Burgemeester de
Weichshavenstraat bij de Jumbo in
de gaten gehouden en in Ysselsteyn
het Lovinckplein.
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Thema 75 jaar bevrijding

Venray Vrijheid Verdraagzaamheid
Het thema van de viering van 75 jaar bevrijding in Venray, dat in 2019 en 2020 gevierd wordt in de hele gemeente, is ‘Venray Vrijheid
Verdraagzaamheid’. De commissie ‘Venray viert 75 jaar bevrijding’ gaat de activiteiten coördineren en is op zoek naar initiatieven of verenigingen die
in de periode van 18 oktober 2019 tot 5 mei 2020 iets willen organiseren.
De commissie gaat alle grote
en kleine plannen in kaart brengen
en vormt het centrale aanspreek
punt voor iedereen die zich voor
dit project wil inzetten. “We gaan
verbindingen leggen tussen verschil
lende ideeën en organisators en zijn
de aanjager achter de initiatieven”,
legt lid van de commissie Gerda van
Stelten uit. “Uiteindelijk moet het
een mooi samenhangend geheel
worden, waarin alle initiatiefnemers
hun plek kunnen vinden en waar
aan alle inwoners en bezoekers van
Venray kunnen meedoen.”

Het thema dat de commissie heeft
vastgesteld voor de vrijheidsviering is
‘Venray Vrijheid Verdraagzaamheid’.
Van Stelten: “Verdraagzaamheid is
heel kenmerkend voor Venray. We
hebben hier altijd te maken gehad
met de psychiatrie, er is een tbskliniek gevestigd in de gemeente.
Daarnaast werden er statushouders
opgevangen in Venray en zijn er
tegenwoordig ook veel arbeidsmi
granten. Ook hebben we een Duitse
begraafplaats in Ysselsteyn.” Dat laat
volgens de commissie goed zien dat er
in de harten van de Venrayse mensen

plaats is voor verdraagzaamheid en
vergeving.

Herdenken,
overdenken en vieren
De periode waarin de bevrijding
van Venray wordt gevierd, heeft de
commissie opgedeeld in drie fases.
De viering start in het weekend van 18
tot 20 oktober 2019. Vanaf dan staat
‘herdenken’ centraal. De tweede peri
ode staat in het teken van ‘overdenken’
en de laatste fase gaat over ‘vieren’.
De periode wordt afgesloten op 5 mei

nen komen. Samenwerking tussen ver
schillende partijen vinden wij daarin
bijvoorbeeld heel belangrijk.”

‘Stilstaan bij vrijheid’

2020, de nationale Bevrijdingsdag.
De commissie roept iedereen in de
gemeente op om hun initiatieven voor
activiteiten tijdens de viering in te die
nen. Zo kan zij alle ideeën verzamelen
en alles verbinden in een samenhan
gend geheel. “We maken één grote
agenda voor de viering”, aldus Mirjam
Smit, die via gemeente Venray betrok
ken is bij het project. “Vanuit de provin
cie en gemeente Venray is ook budget
beschikbaar voor een aantal activiteiten.
Wij adviseren vanuit de commissie aan
de gemeente welke activiteiten daar het
beste voor in aanmerking zouden kun

Met de grote viering van 75 jaar
bevrijding wil de commissie bena
drukken dat vrijheid niet vanzelfspre
kend is. “Dat lijkt tegenwoordig soms
zo, omdat de oorlog alweer even
geleden is. Over vijf jaar zijn er waar
schijnlijk geen mensen meer die de
Tweede Wereldoorlog hebben mee
gemaakt”, aldus Van Stelten. “Daarom
is het belangrijk dat we er toch bij stil
blijven staan. Ook voor de komende
generaties.” Ideeën, suggesties en
vragen kunnen via vvv@venray.nl
worden ingediend bij de commissie.

Champignonkwekerij mag uitbreiden
De champignonkwekerij aan de Rouwkuilenweg in Ysselsteyn mag uitbreiden met een compostdrogerij,
energiecentrale en een champignonverwerkingsinstallatie. Ondanks dat de meeste partijen uit de
gemeenteraad van Venray eigenlijk liever industriële ontwikkelingen zoals deze op een bedrijventerrein zien in
plaats van in het buitengebied, werd dinsdag 30 oktober tijdens de gemeenteraadsvergadering toch ingestemd
met het plan.

Aanvulling op website

Venrayse taal op RooyNet
Sinds kort zijn zestien hoofdstukken over de Venrayse taal te beluisteren en te lezen via RooyNet. Frits Linssen,
een van de samenstellers van het Venrays woordenboek, verzorgde deze aanvulling op de geschiedeniswebsite.

De champignonkwekerij kan
op deze manier schaalvergroting
toepassen en haar activiteiten
verbreden. Er worden niet meer
alleen champignons geproduceerd,
maar de champignons worden nu ook
verwerkt, net zoals de compost van de
champignons. Op die manier nemen
onder andere de transportkilometers
af voor het bedrijf. De champignons
en compost van twee bedrijven
van familie van de eigenaar aan de
Pottevenweg en de Puttenweg in
Ysselsteyn worden ook op de locatie
aan de Rouwkuilenweg verwerkt.
Daarnaast wordt er ongeveer 700 ton
compost uit de regio aangevoerd.
In ruil voor medewerking van
de gemeente, gaat het bedrijf
in Ysselsteyn twee intensieve
veehouderijbedrijven saneren en de
stallen hiervan slopen.

Weg kan drukte
niet aan
Alle partijen, behalve SP,
stemmen in met de wijziging
van het bestemmingsplan dat de
uitbreiding van het Ysselsteynse
champignonbedrijf mogelijk maakt.
De gevolgen voor de verkeersdruk
in het nabijgelegen gebied baren
de meeste partijen echter zorgen.
Theo Zegers (D66): “Het verkeer gaat
daar toenemen. We zijn bang dat de
smalle wegen in het buitengebied,
waaronder de Rouwkuilenweg,
die drukte niet aankan.” D66 stelt
voor om de Rouwkuilenweg af te
Vanaf 2005 liet Linssen de luis
teraars van Omroep Venray enkele
jaren lang kennis maken met het
Venrays dialect door middel van zes
tien hoofdstukken in het radiopro
gramma ’n Uurke Streektaal. In dat
programma verzorgde Frits het onder
deel ‘Wat heldt de Venrodse taal ien?’
Deze zestien hoofdstukken zijn sinds
kort op RooyNet te beluisteren en te
zien. Op RooyNet kunnen gelijktij
dig een geluidsbestand en een pdf
geopend worden. In het geluidsbe
stand is de stem van Frits Linssen te
beluisteren en hij laat in het dia

lect horen wat in het pdf-bestand te
lezen is. Naast de tekst in het dia
lect staat in onze standaardtaal, het
Nederlands, de vertaling weerge
geven. In elk hoofdstuk vertelt Frits
Linssen iets over het Venrays dialect,
de eigenschappen ervan en wetens
waardigheden rond de stadstaal.
Veldeke Venray spant zich al
vele jaren in om het Venrays dialect
in stand te houden. “Helaas zijn er
tegenwoordig steeds meer kinderen
die door hun dialectsprekende
ouders in de standaardtaal w
 orden
grootgebracht. Er zijn in ons land

veel verschillende dialecten en het
zou eeuwig zonde zijn, wanneer
ons Venrays dialect geleidelijk zou
verdwijnen”, aldus de organisatie.
Veldeke Venray heeft zelfs de
Âldvenrodsen Ieërepries in het leven
geroepen om personen of instellin
gen te eren die zich b
 ijzonder hebben
ingezet voor de Venrayse volks
cultuur, waaronder ook het d
 ialect.
RooyNet helpt met ‘Wat houdt
de Venrayse taal in?’ mee om de
Venrayse spreek- en schrijftaal te
bevorderen, stelt ze.
(Foto: Ad van Zwol)

sluiten voor vrachtverkeer van de
Ysselsteynseweg tot aan de Steegse
Peelweg. CDA Venray zou graag de
Pottevenweg willen veranderen
in een eenrichtingsweg voor de
verkeersveiligheid. Verantwoordelijk
wethouder Martijn van der Putten
(D66) geeft aan nog eens goed te
gaan kijken naar de verkeerssituatie in
het gebied.

Raad wil duidelijkere
richtlijnen
Daarnaast roept de gemeenteraad
unaniem het College van B&W op
om nog eens beter te kijken naar de
regels en richtlijnen op het gebied
van industriële ontwikkelingen in het
buitengebied. De partijen zijn onder
andere van mening dat industriële
agrarische ontwikkelingen zoals bij
het bedrijf in Ysselsteyn zich eigenlijk
op bedrijventerreinen zouden
moeten vestigen, en niet in het
buitengebied. Omdat in deze situatie
de ontwikkeling langzaam maar zeker
gegroeid is en door de gemeente
gedoogd werd, wordt de uitbreiding
van dit bedrijf nu toegestaan. In
de toekomst wil de raad echter
duidelijkere regels en richtlijnen op
dit gebied. Van der Putten: “Het is een
interessante discussie: wat laat je wel
en wat laat je niet toe? Het lijkt me
inderdaad zinvol om hier nog eens
samen met de raad naar te kijken
en een aantal uitgangspunten
te formuleren. Daar sta ik zeker
voor open.”

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in Horst.
Bij ons bedrijf werken communicatiestrategen, vormgevers en
productiemedewerkers samen aan totaaloplossingen voor onze
opdrachtgevers. Ter versterking van ons team zijn wij per direct
op zoek naar een communicatiemedewerker.
Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing van de
Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pre;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de
ontwikkelingen op het vakgebied
communicatie op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pre.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers uit
diverse branches met nadruk op industrie,
onderwijs, zakelijke dienstverlening en de
agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen in
het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande
vacature en ben je net zo enthousiast over
communicatie als wij dat zijn?
Dan ontvangen we graag je cv en
motivatiebrief via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Neem voor vragen over deze functie
contact op met Wouter Hermans
via 077 396 13 50.

#kempencreeert

VVD: woningmarkt
ook in Venray op hol
“Niet alleen landelijk maar ook in Venray is er niet of nauwelijks aan
een woning te komen”, stelt de VVD in zijn beschouwingen over de begroting. De liberalen vinden dat gemeente Venray jarenlang ten onrechte
terughoudend is geweest met woningbouw.
Reden voor de terughoudendheid
van de gemeente op het gebied van
woningbouw is volgens VVD de angst
voor krimp en het risico van leegstand.
De partij constateert dat de voorspelde
bevolkingskrimp steeds verder
opschuift in de tijd. Doordat ouderen
steeds langer thuis blijven wonen en
door de komst van arbeidsmigranten
en statushouders zijn er juist meer
woningen nodig, meent de VVD. “Nu
zitten starters, onze jongeren dus,
klem in een op hol geslagen woning
markt.”
Het CDA vindt dat zowel jongeren

als ouderen in hun eigen dorp of wijk
moeten kunnen blijven wonen. “Nog
veel te vaak horen wij dat inwoners
geen geschikte koop- of huurwoning
kunnen vinden in hun eigen omge
ving.” Er is volgens het CDA behoefte
aan sociale huur, starterswoningen,
kleinere woningen voor ouderen en
goedkope koopwoningen. De PvdA
pleit voor een inhaalslag met de
bouw van sociale huurwoningen en
SP dringt aan op het ombouwen van
leegstaande gebouwen naar soci
ale huurwoning en huisvesting voor
arbeidsmigranten.

‘Geen zonnepanelen
op goede
landbouwgrond’
Het CDA in Venray wil geen goede landbouwgrond opofferen voor
grootschalige zonneweides. De partij vindt dat allereerst de daken van
bestaande gebouwen en hallen zonnepanelen moeten krijgen.
Daarna komen ‘laag gewaardeerde
gronden’ in beeld en als allerlaat
ste optie kan landbouwgrond worden
ingezet voor zonneparken. Dat meldt
het CDA in zijn beschouwingen over
de begroting. De PvdA waarschuwt
dat de tijd begint te dringen. “We zul
len alle zeilen moeten bijzetten om
in 2030 klimaatneutraal te zijn.” De
PvdA vindt het positief dat het college
geen enkele vorm van energieopwek
king uitsluit. Wel dringt de partij aan
op een goede ruimtelijke inpassing
met lokale betrokkenheid en participa
tie. De SP pleit voor rechtvaardigheid.
“Vergroening en verduurzaming moet
naar draagkracht en vanuit de solida
riteitsgedachte. Dan kan iedereen echt
meedoen.”

Samenwerking pleit voor een
waterstofcentrale in Venray. “Daarmee
wordt de overtollige elektriciteit
opgeslagen die overdag wordt gepro
duceerd. Dit is de methode van de
toekomst.” De VVD vindt dat de
energietransitie en verduurzaming
onvoldoende aan bod komen in de
begroting. “Het gaat slechts om tien
den van procenten. Daarmee sla je
niet direct een deuk in een pakje
boter.” ProVenray denkt dat de ener
giedoelen makkelijker te halen zijn.
Door iedereen de kans te geven te
investeren in zowel energiebesparing
als opwekking van duurzame energie.
“Dan ontstaat er draagvlak en enthou
siasme en komen de doelen sneller
dichterbij.”

‘Snel duidelijkheid over Talenten
campus’
Bijna een jaar geleden werden de raadsleden bijgepraat over de
Talentencampus in de wijk Veltum. De basisscholen Coninxhof en De Keg
worden grondig verbouwd voor de samenvoeging met het speciaal onderwijs. Het prijskaartje kan oplopen naar 5,8 miljoen euro terwijl de
gemeenteraad 1,7 miljoen euro heeft geserveerd. Coalitiepartner Venray
Lokaal roept nu de wethouder tot de orde.
“De Talentencampus is verworden
tot een parodie”, zegt Venray Lokaal
in zijn beschouwingen over de begro
ting. De lokale partij hekelt de gang
van zaken. Er lopen nog onderzoe
ken naar drie locaties. “Er komt geen
einde aan”, verzucht Venray Lokaal dat
meent dat de koppeling van basison
derwijs met speciaal onderwijs inmid
dels achterhaald is. Venray Lokaal eist
voor 1 februari 2019 duidelijkheid
van het college over de locatie en
de financiën. Samenwerking Venray
vindt dat de gemeente nu de voor

trekkersrol moet nemen. “Ouders en
leerlingen verdienen duidelijkheid en
moeten niet in het ongewisse blijven.”
Ook het CDA is bezorgd en vraagt zich
af of de het plan in Veltum wel haal
baar is. “We horen steeds
vaker geluiden van onzekerheid
van ouders en leerkrachten.” CDA en
Samenwerking willen ook een oplos
sing voor de verkeersdrukte in Veltum.
De schoolgebouwen liggen ingeklemd
in een woonwijk. Bewoners klagen
nu al over verkeerschaos en onveilige
situaties.
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VVD-onderscheiding

Thorbeckepenning voor
John Niessen
Venraynaar John Niessen kreeg op zaterdag 27 oktober de Thorbecke-penning. Hij kreeg deze bij zijn afscheid als
vicevoorzitter van de VVD Regio-Zuid. De penning is een onderscheiding die het hoofdbestuur van politieke partij
VVD slechts in uitzonderlijke gevallen toekent.
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Algemene beschouwingen

Onrust over
toekomst ziekenhuis
Venray
De recente berichten over de failliete ziekenhuizen in Amsterdam
en Lelystad hebben voor onrust gezorgd bij de Venrayse politiek.
De partijen dringen in hun algemene beschouwingen bij het College
van B&W aan op behoud van het ziekenhuis in Venray.
“Commerciële zorgverzeke
raars hebben zo veel macht dat ze
ziekenhuizen failliet kunnen laten
gaan”, waarschuwt ProVenray in haar
beschouwingen over de begroting.
“Zij hebben dus ook de macht om te
beslissen of en wat voor een zieken
huis we in Venray behouden.” Venray
Lokaal komt op dinsdag 6 november
tijdens de begrotingsbehandeling
met een motie. Zij wil dat het col
lege bij de Raad van Bestuur van
VieCuri aandringt op behoud van het
Venrayse ziekenhuis.
Ook de SP is bezorgd. “VieCuri
heeft het financieel zwaar en dat
voorspelt niet veel goeds.” Venray

Lokaal haalt aan dat VieCuri heeft
aangegeven dat mogelijke nieuw
bouw beter past bij de A73 dan
bij de huidige locatie aan de
Merseloseweg. De lokale partij
oppert een vestiging op bedrijven
terrein De Brier. “Dat zou zo gek nog
niet zijn. Vlak bij de ambulances en
de huisartsenpost en de apotheek
om de hoek.”
Samenwerking en VVD wijzen
op het belang van behoud van het
ziekenhuis voor Venray en willen dat
het college ‘zich maximaal inspant.’
“Het belang van het ziekenhuis voor
het vestigingsklimaat moet niet
onderschat worden”, aldus de VVD.

Leefomgeving wordt bedreigd

‘Ondermijnende
criminaliteit
ook in Venray’
Om in aanmerking te komen voor
de penning, moet men aan diverse cri
teria voldoen. Zo moet een ontvanger
minstens 20 jaar actief geweest zijn
binnen de politieke partij.
John Niessen werd in 1982 voorzit
ter van de VVD-afdeling Venray en is
sindsdien, met een onderbreking in de
jaren 90, in diverse bestuursfuncties
actief geweest. Niet alleen in Venray,
maar ook in Ondercentrale Noord
Limburg, het VVD Limburg-bestuur en
sinds de nieuwe partijstructuur ook

in de VVD Regio Zuid (Zeeland, Noord
Brabant en Limburg).
Daarnaast zat John van 2010 tot
en met 2014 in de gemeenteraad van
Venray en maakt hij nu nog steeds
deel uit van de Venrayse steunfractie.
Bij de uitreiking van de pen
ning sprak VVD Regio Zuid-voorzitter
Onno Hoes lovende woorden over
Johns’ betrokkenheid en brede inzet
baarheid. Zeker bij de omvorming
naar een open partijstructuur met
regio’s en lokale netwerken ging

John als ‘troubleshooter’ door de
hele provincie Limburg daadkrach
tig en vasthoudend te werk, aldus
de partij. Eric Wetzels, landelijk
vicevoorzitter van de VVD, reikte de
Thorbeckepenning uit aan Niessen.
De onderscheiding is vernoemd
naar Johan Thorbecke, de
grondlegger van de parlementaire
democratie in Nederland. Niessen
wordt in het Regio Zuid-bestuur
opgevolgd door Stephan Satijn, oudwethouder van Venlo.

Speciale regeling

Bij -10 geen daklozen
meer op straat
Verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, waaronder Venray, willen een speciale regeling
instellen in gevallen van extreme kou. Als de gevoelstemperatuur -10 graden of kouder is, mogen daklozen niet
meer de nacht op straat doorbrengen, maar moeten ze naar een opvangplek waar ze gratis mogen slapen.
Er bestaat in Noord- en MiddenLimburg nog geen algemene regeling
waarbij het bij extreem koud
weer verboden is om de nacht op
straat door te brengen. Wel kan de
burgemeester als het moet, gebruik
maken van een noodbevoegdheid om
bijvoorbeeld daklozen te dwingen om
‘s nachts naar een opvang te gaan. In
de winter van 2017-2018 is tweemaal
zo’n noodbevel van kracht geweest.
Omdat een gevoelstemperatuur
van -10 graden of kouder vaker per

winter voor kan komen, wil de regio
een algemene regeling voor extreme
koud, waarin staat dat personen
bij die temperaturen niet ‘s nachts
buiten mogen slapen. Hiervoor wil zij
ook extra opvangplekken inrichten.
“Zo kan worden voorkomen dat
mensen in de winterse vrieskou in de
buitenlucht de nacht doorbrengen en
daardoor gezondheidsschade oplopen
of in het ergste geval zelfs komen
te overlijden”, aldus de gemeente.
Slapen in een tent, auto of ander

voertuig is bij deze temperaturen ook
niet toegestaan.
De daklozenopvang is tijdens
deze nachten met extreme kou gratis
toegankelijk. Dit geldt voor de hele
regio Noord- en Midden-Limburg,
ook als niet in elke gemeente een
gevoelstemperatuur van -10 graden
of kouder wordt verwacht. De kosten
van de opvang worden gedragen
door gemeente Venlo, als onderdeel
van de regionale kosten van
daklozenopvang.

Het CDA waarschuwt voor georganiseerde misdaad en
ondermijnende criminaliteit. “Ook in Venray worden we ermee
geconfronteerd. De leefomgeving wordt bedreigd”, meldt de partij in
zijn beschouwingen over de begroting. “De criminele wereld bevindt
zich in de wereld van de normale mensen”, aldus het CDA dat naar
eigen zeggen wil voorkomen dat burgers ‘in onwenselijke en onveilige
situaties verkeren’.
Het CDA pleit voor meer
inzet van boa’s en straatcoaches.
Samenwerking Venray haalt aan dat
het bieden van een veilige leefom
geving een van de belangrijkste
overheidstaken is. De lokale partij
ziet criminaliteit ontstaan in vrijko
mende agrarische gebouwen op het
platteland.

De VVD vindt ook dat
ondermijnende criminaliteit niet
onderschat mag worden. “Ook al
merkt de gemiddelde Venraynaar
er niet dagelijks iets van.”
Samenwerking en VVD pleiten
voor snellere opkomsttijden van
ambulance, brandweer en politie.
“Tijd voor actie”, stelt de laatste.

Zwaar jaar

Zorgen over toekomst bibliotheek
In de beschouwingen over de begroting uiten veel partijen hun
zorgen over de noodlijdende bibliotheek. Wethouder Anne Thielen (CDA)
van gemeente Venray voorspelde onlangs in de commissievergadering
al dat BiblioNu in 2019 ‘een zwaar jaar tegemoet gaat’. Toch wil het
College van B&W niet financieel bijspringen om te helpen overleven.
ProVenray verwijt het college
en de gemeenteraad onvoldoende
toezicht te hebben gehouden op de
financiën van de bieb. “We moeten
dus ook de hand in eigen boezem
steken. Dan past het niet de bieb in
de steek te laten en alleen de finan
ciële problemen op te laten lossen.”
ProVenray voorziet ‘ernstige schade
aan het inhoudelijk functioneren’ en
een dreigend faillissement. Ook de

PvdA waarschuwt voor een uithol
ling van taken. De SP vreest een
‘BiblioToen’ met alleen rekken met
boeken en vrijwillige medewerkers.
Het CDA dient tijdens de begro
tingsbehandeling op dinsdag
6 november een motie in. Zij wil dat
het college voor 1 maart 2019 met
een uitgewerkt plan naar de raad
komt voor de huisvesting en het
bibliotheekbeleid.
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Genomineerden Venrayse Ondernemers
prijzen bekend
De vijf genomineerden voor de Venrayse Ondernemersprijzen 2019 zijn bekend. Op donderdag 3 januari gaan
Maatschap Jenniskens-Van Soest, slagerij Angelique Leenders, Autoverhuur De Mulder, SportZenter Resilience en
Blue Berrie Hill de strijd met elkaar aan voor de Loek Nelissen Prijs en de Rabobank Publieksprijs.
Dit keer hebben de regionale
ondernemersverenigingen geza
menlijk vijf kandidaten voorgesteld.
Allebei de prijzen worden op don
derdag 3 januari uitgereikt in de
Schouwburg van Venray. Jaarlijks
kiezen de ondernemersverenigingen
kandidaten uit hun achterban, bij wie
het thema op het lijf geschreven is.
Ondernemerschap staat hierbij als
hoofdthema voorop. Dit jaar zijn de
ondernemersverenigingen op zoek

gegaan naar een kandidaat die past bij
het thema Vitaal Ondernemerschap.
Maatschap Jenniskens-Van Soest
levert al jaren kalkoenen aan Duitse
slachterijen via een eigen opge
richte afzetcoöperatie (BAV). Deze
afzetcoöperatie bestaat nog steeds
en verzorgt nu de afzet van alle
Nederlandse kalkoenen. In 2013 heeft
Jenniskens-Van Soest de kalkoen
houderij van zijn broer overgeno
men. Ook is er inmiddels een Beter

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.

Werkvanuithuis. Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67

Buxusvervangers 12 soorten
v.a. 0,49 euro Meterik 06 30 58 79 98.
www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.

de gezamenlijke passie voor fitness.
Ze wilden het graag anders doen en ze
richtten zich vervolgens op een speci
fiek marktsegment met een doelgroep
die meer beleving wil bij fitness dan
er op dat moment geboden werd in
Venray. Het werd meer een lifestyle
club dan een fitnesscentrum.
Blue Berrie Hill draait om blauwe
bessen. “Een fris bedrijf dat zich
continu ontwikkelt om bij de tijd en
energiek te blijven. De producten
zorgen natuurlijk voor vitaliteit want
blauwe bessen zijn gezond. Daarnaast
kun je ze ook zelf plukken”, aldus de
organisatie.

Versterk je immuunsysteem met
aromatherapie en reflexologie.
www.mayproosten.nl
Baanbrekende biologika lezing over
hoe en waarom ziektes ontstaan op
wo 14 nov. om 19.30 uur in Meterik.
Info www.zentire.nl of 06 21 62 01 38
centrum voor kennis en groei.
Ondernemers: bel 06 22 98 59 85 voor
Transparantieonderzoek Verzekeringen.
No Cure No Pay. 40 jr ervaring.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

HAN-MARK
TUHMAN
ARENDSE

Leven Kalkoen op de markt gekomen
waarbij Jenniskens het eerste gecer
tificeerde bedrijf is. Aanvullend pro
beert Jenniskens-Van Soest al zijn
daken te verhuren voor het opwekken
van zonne-energie. Slagerij Traiteur
Angelique Leenders komt voort uit de
in 1932 opgerichte slagerij van familie
Verschuuren, destijds in de Grotestraat
in Venray. De slagerij verhuisde naar
het Schouwburgplein en werd in
april overgenomen door Angelique

Leenders. Zij werkte al geruime tijd
in de slagerij. Vanaf 14 juni draagt
de slagerij weer het keurmerk van
Keurslager.
Autoverhuur De Mulder verhuurt
auto’s als tijdelijke uitbreiding van
capaciteit van bedrijven of bijvoor
beeld als vervanging van een stil
gevallen auto. Om het bedrijf klaar te
maken voor de toekomst en ook vitaal
te blijven, wordt er hard gewerkt aan
een plan om een moderne wasserette
en werkplaats in te richten.
In 2014 werd SportZenter
Resilience opgericht door Petra
Hendriks en Roel Kousemaker vanuit

Voor al uw dakwerkzaamheden

DAKBEDEKKINGEN

Lions Club organiseert Funnight

Lions Club Venray organiseerde vrijdag 26 oktober een fundraiser in de schouwburg van Venray.
T 0478 533702 • M 06 54366249
Er
werd
geld opgehaald voor Stichting Voedselbank Noord-Limburg en Eva Vrouwencentrum Venray.
Samen onderweg
eendakwerkzaamheden
mooie herinnering
Voor alnaar
uw
Er waren optredens van cabarettrio Jeroens Clan en coverband FEZZ. De bedragen die zijn opgehaald
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
T 0478 - 760012
T 0478 533702 • M 06 54366249
voor de beide goede doelen worden binnenkort bekendgemaakt. (Foto: Thijn van de Ven)
U I T VA A R T Z O R G

www.arendseuitvaartzorg.nl

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

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

www.hallo-venray.nl

Eerst Bizznip officieel geopend
De eerste editie van netwerkbijeenkomst Bizznip Venray werd vrijdag 26 oktober officieel geopend
door wethouder Jan Loonen. Er waren in totaal 75 ondernemers aanwezig in De Perdstal in Venray.
Het eerste gedeelte van de avond vond plaats op het terras. Gastspreker Peter Teeuwen vertelde over
de geschiedenis van het Vlakwater. Vervolgens ging binnen de netwerkborrel verder. Bizznip Venray
wordt elke twee maanden georganiseerd. De volgende editie is op vrijdag 25 januari. Deze netwerkborrel is een initiatief van Bizznip, Rob Presenteert en Full Account Adviseurs en Accountants Venray.
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Adver torial

Ans van Staveren uit Veulen dialyseert drie keer per week bij VieCuri in Venray

‘Ik leef niet met een nierziekte,
de nierziekte leeft met mij’

Drie keer per week om half acht ’s morgens, loopt Ans van Staveren (56) bij VieCuri in Venray binnen, op weg naar de dialyseafdeling. Ans kent hier alles en iedereen. Al vanaf 2011 komt ze hier om haar bloed te spoelen. Ze sluit zelf alle slangen en katheters
aan, controleert of de naalden goed zitten en of de bloeddruk in orde is. Zo’n dialysesessie duurt vier uur. Voor Ans is het als een
baan: je gaat er naartoe, doet je ding en je krijgt er veel voor terug.
en vrijdagochtend doet, we kennen elkaar
inmiddels goed en gaan als familie met elkaar
om. ’s Middags dialyseert er een andere groep
en dat geldt ook voor de dinsdag, donderdag
en zaterdag. In totaal worden er in Venray zo’n
dertig patiënten gedialyseerd. Voorwaarde
is wel dat je stabiel bent en er geen
complicaties bij jou te verwachten zijn. In dat
geval moet je naar Venlo, waar men Intensive
Care “achter de hand” heeft.’

Willi van Kuijk,
nefroloog bij VieCuri:

‘Wij monitoren
alle nierpatiënten intensief’
Willi van Kuijk is als nefroloog
(nierspecialist) sinds 2002 werkzaam bij
VieCuri in zowel Venlo als Venray. In totaal
behandelt hij, samen met drie collega’s,
ruim honderd patiënten. Verder geeft hij
voorlichting aan patiënten die moeten
gaan dialyseren, behandelt patiënten op
de poli en op zaal en houdt spoeddialyses
op de Intensive Care in de gaten.

Eén dialysesessie is als een halve marathon
Bij dialyseren lijkt het of de patiënt in rust
is, terwijl het dialyseapparaat volop draait.
Niets is minder waar. Ans: ‘De inspanning die
mijn lichaam levert is vergelijkbaar met het
lopen van een halve marathon. We bedrijven
hier eigenlijk topsport. Na zo’n ochtend
ben ik best moe. Daarom is het fijn dat het
ziekenhuis dichtbij is. Thuis slaap ik dan eerst
een paar uurtjes bij.
Ik geef soms voorlichting over dialyseren
(predialyse) en krijg in het ziekenhuis vaak
bezoek, ook van mijn vijfjarige kleinzoon
Sefke. Voor hem is het volstrekt normaal
dat oma hier wekelijks drie keer is. Soms
helpt hij met het rondbrengen van koffie en
broodjes op de afdeling, of voelt hij even aan
de slangetjes waar het bloed doorheen loopt.
“Best warm, dat bloed,” zegt hij dan!’
Lange tijd werkte Ans in een drogisterij,
waar ze met plezier in de buitendienst actief
was. Op haar vierenveertigste begonnen de
problemen met haar nieren. Een jaar later
werd de diagnose ‘ernstig nierfalen’ gesteld.
Met werken moest ze kort daarna stoppen.

2011 redde ik het met medicatie: prednison
en andere zware medicijnen met de nodige
bijeffecten. Mijn nierfunctie was inmiddels
nog maar een paar procent en dus moest ik
aan de dialyse.

Complicaties
Ans: ‘Vanwege een genetische afwijking is
een niertransplantatie voor mij geen optie. Tot

Er zijn hier in Venray vijf kamers waar
tien dialysepatiënten twee tot drie keer per
week tegelijk hun bloed zuiveren. Ik zit in de
groep die dat op de maandag-, woensdag-

Reünie
De zomervakantie is altijd een mooie
periode. Ans: ‘We zitten hier in een regio
waar veel mensen vakantie komen vieren.
Daar zijn ook nierpatiënten bij. En die moeten,
ook in de vakantie, gewoon dialyseren. Een
aantal van hen doet dat al jaren naar volle
tevredenheid bij VieCuri in Venray. Het voelt
elke keer als een soort van reünie met oude
bekenden.’

Annette Philipsen, dialyseverpleegkundige VieCuri:

‘Drie keer per week aan een
dialyseapparaat is best pittig’
Als dialyseverpleegkundige bij VieCuri in Venray en Venlo heeft Annette
Philipsen al 27 jaar lang dagelijks contact met patiënten die naar het ziekenhuis
komen om hun bloed te laten zuiveren. De dialyseverpleegkundige is
verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de dialysebehandeling en de
controles hierop.
De nierpatiënten in Venray zijn stabiel
in hun dialyses: er zijn bij hen doorgaans
geen afwijkende of lastige situaties te
verwachten. Is dat wel aan de orde dan
gaan ze naar Venlo, waar meer high care
zorg geboden kan worden.
Altijd optimistisch
Annette vindt haar werk uitdagend
en afwisselend, maar ook best pittig,
zeker als je ziet dat de kwaliteit van
leven slecht wordt. Annette: ‘Stel je eens
voor, dat je drie keer per week een hele
ochtend of middag aan een apparaat
vastzit, jaar in jaar uit. Dat is uitputtend,

je lichaam is steeds keihard aan het werk.
En je actieradius is sterk beperkt: je moet
altijd opletten met de vochtinname
(max. 1,5 liter per dag als je zelf geen
urineproductie hebt), je kunt je maar
beperkt inspannen, het hoort er allemaal
bij. Het is best bijzonder als je dan gewoon
opgewekt blijft. Mevrouw van Staveren is
zo iemand die altijd kansen ziet in plaats
van problemen en vrolijk en optimistisch
in het leven staat. Ze uit dit naar ons als
verplegend personeel, naar medepatiënten
en ook naar toekomstige patiënten die
zij voorlichting geeft over wat dialyseren
inhoudt. Heel knap.’

Daarnaast bereidt van Kuijk patiënten
voor op een niertransplantatie, doet hier
de nacontroles van en geeft supervisie en
onderwijs aan specialisten in opleiding.
Kunstnier of buikspoeling
Willi van Kuijk: ‘Nierpatiënten kunnen
hun bloed op twee manieren zuiveren: met
behulp van een kunstnier/dialyseapparaat
of via een buikspoeling. Ruim driekwart
van al onze patiënten maakt gebruik van
een dialyse-apparaat in het ziekenhuis om
hun bloed te spoelen. Circa tien patiënten
dialyseren thuis met een kunstnier. En dan
zijn er ongeveer twintig patiënten die, ook
thuis, een buikspoeling doen. Deze twee
laatste groepen komen eens in de zes weken
naar de poli voor een controle. Patiënten die
in het ziekenhuis dialyseren zien we één keer
per week tijdens de dialysevisite en twee
keer per jaar op de polikliniek.
Wekelijks is er overleg tussen nefrologen,
verpleging, maatschappelijk werk en een
diëtiste. Naast spoed- en probleemgevallen
worden daar elke keer drie patiënten
uitgebreid besproken. De huisarts krijgt
hierover aansluitend een brief, die de patiënt
online op MijnVieCuri.nl ook kan inzien.
Zo bouwen we een persoonlijke band op met
al onze patiënten.’
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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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.

Venray, groen en gezond!
U zult het misschien niet verwachten, maar Venray is één van de meest
groene gemeenten in Nederland. Het percentage bos behoort tot de
hoogste in ons dichtbevolkte land en daarnaast is er in ons buitengebied
een groot aantal natuurgebieden, die de Peel verbinden met de Maas.
In onze gemeente waar veel
economische activiteiten plaatsvin
den, zowel op de bedrijventerrei
nen als in het buitengebied, mogen
we ons prijzen met zoveel groen en
natuur. Bovendien wordt er hard aan
gewerkt om onze ‘longen’ verder te

verbeteren en te versterken.
Sinds 2014 loopt al het programma
Maasgaard, waarin een groot aan
tal delen van het buitengebied onder
handen genomen wordt. Loobeek,
Heidsche Peel en Castenrayse
Vennen zijn slechts enkele voorbeel

den. Maar ook aan de zijde van de
Maas worden flinke stappen gezet
om de natuur te versterken. Door de
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
wordt ruim 400 hectare nieuwe natuur
aangelegd. En het mooie van dit alles
is dat bijna al deze nieuwe natuur vrij
toegankelijk is om ervan te genieten.
Wandelen, fietsen, het kan allemaal.
Gemeente Venray zet name
lijk vooral in op de ontwikkeling van
mensgerichte natuur. Naast alle eco

nomie die er in Venray is, vormt dit
een mooi evenwicht tussen werken en
leefomgeving. Het maakt dat Venray
een gezonde gemeente is om te ver
blijven. Daar kunt u zelf ook aan mee
doen. Er zijn tal van activiteiten om te
genieten van onze natuur door wan
delen, hardlopen, fietsen, etcetera.
Zo houden we onze groene gemeente
en onszelf gezond.
Jan Loonen,
wethouder CDA Venray

Functionaliteit bibliotheek en haar ruimte
Bij de mogelijk fysieke verplaatsing van de bibliotheek lijkt deze zijn
onderbouwing te vinden in de aanpak leegstand centrum en een zakje
met geld dat de Provincie in het vooruitzicht heeft gesteld. De eerste
vraag is echter: gaat het primair om het opvullen van lege ruimtes in het
centrum ten faveure van de Centrumvisie en het indikken van het aantal
vierkante meters winkeloppervlak, of is de functionaliteit van de bibliotheek het primaire belang?
Hoeveel mensen die een biblio
theek in- of uitlopen komen voor
een boek? Velen komen ook voor
iets anders. De bieb is een plek waar

mensen in aanraking komen met lite
ratuur, met cultuur in het algemeen,
een plek waar mensen elkaar tref
fen. Een huiskamer. ‘Ontmoeting’ is

de verzamelterm. Een attractieve,
aangename plek om te verblijven,
met een veelheid aan mogelijkheden,
vrijblijvend, kosteloos, geklimatiseerd,
levendig, maar toch rustig.
De bibliotheek laat zien waar een
stad voor staat als het gaat om cul
tuur. Een openbare bibliotheek is een
dynamisch instituut dat gebaat is met
een open, laagdrempelig toegankelijk,
aantrekkelijk, aangenaam gebouw én
gelegen op een mooie plek. De biblio

theekwet uit 2015 is een kans. Een
kans voor bibliotheek én gemeente
zich te profileren. Daarom zal eerst
bekend moeten zijn wat van onze
bibliotheek verlangd wordt. Gelukkig
hebben we daar een college en de
directie van de bieb voor. Maar wel in
de goede volgorde. Eerst de functio
nele inhoud van onze bibliotheek en
dan de verpakking c.q. het gebouw.
Peter Custers,
commissielid VENRAY Lokaal
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‘Zwarte piet moet zwart blijven’ eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Makkers staakt uw wild geraas! De sinterklaastijd is immers weer in aantocht. Gedurende de maand november kan via www.burgersvanvenray.nl
gestemd worden op de stelling: ‘Zwarte piet moet zwart blijven’.
Ontbrandt er dit jaar opnieuw een discussie over de huidskleur van zwarte
piet? Voor een kinderfeest is dat onwaardig gedrag van zowel de voor- als
tegenstanders. Bij de landelijke sinterklaasintocht van dit jaar zullen alleen
roetveegpieten te zien zijn. De verklaring op de website van de televisie is:
“De pieten hebben roet op hun gezicht, omdat ze door de schoorsteen gaan.
Als een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij steeds meer roet
op het gezicht.” Een woordvoerder van de televisie stelt dat de keuze om alleen
roetveegpieten te laten zien “past in de trend van de afgelopen jaren”.

Vorig jaar, bij de intocht in Dokkum waren er roetveegpieten. Toen
waren er echter ook nog traditionele zwarte pieten bij. Die zullen er dus
nu niet meer bij zijn. Stichting Burgers van Venray wil de mening polsen
van de Venrayse burgers, zowel jong als oud, over wat de huidskleur van
de pieten van de Sint zou moeten zijn. Om die reden kan men tot en met
5 december www.burgersvanvenray.nl reageren op de stelling ‘Zwarte piet
moet zwart blijven’. Ook kunnen stemmers hun mening over de stelling op
de site plaatsen.

Smurfen

Bespreking stelling Burgers van Venray van maand

‘Zorghotel Venray moet er komen’
Inwoners van Venray konden in oktober stemmen over de stelling: ‘Venray heeft behoefte aan een zorghotel’ op www.burgersvanvenray.nl
Het grote merendeel van de stemmers, 93 procent, vindt dat een zorghotel in Venray onontbeerlijk is.
De bijna honderd reacties op die site geven aan waarom er zo’n
voorziening in Venray moet komen. De rode draad in de meeste reacties is
dat vooral voor het revalideren van personen op dit moment in Venray
geen mogelijke opvang bestaat. Eén van de stemmers schrijft:
“Ziekenhuizen liggen overvol met ‘langliggers’, omdat er geen plek is voor
revalidatie of verzorgingshuis. Schandalig is dat! Investeer meer in de
zorg.” Margo Verstegen is ook voorstander van een zorghotel. “Er zijn
zoveel mensen die af en toe extra dagen of weken extra zorg nodig
hebben en dan moeten uitwijken naar Tienray, Bergen, Tegelen of
Grubbenvorst. Terwijl ze altijd hier gewoond en geleefd hebben.”
Een medewerker van de thuiszorg merkt dat mensen vaak niet
naar huis kunnen, omdat de zorg die ze thuis moeten krijgen een te
grote zorgvraag is voor de thuiszorgorganisaties die allemaal met een
groot personeelstekort te maken hebben. Ze worden dan vaak naar een

revalidatieafdeling ver weg van de eigen woonplaats geplaatst of de
familie neemt de zorg zoveel mogelijk waar. “Hier in Venray zijn er enorme
wachtlijsten. Dus dit zou een perfecte oplossing zijn. De mensen krijgen
de zorg die ze nodig hebben en familie wordt ook voor een groot gedeelte
ontlast.”
Pierre is van mening dat mensen hoe langer hoe ouder worden en
daarmee zal de vraag naar zorg ook toenemen. “Nu zijn er een groot aantal
aanbieders binnen onze gemeente werkzaam. Deze aanbieders draaien
voor een groot gedeelte op vrijwilligers. Zeker wanneer 7 dagen 24 uur
per dag zorg wordt gevraagd, is de bezetting door vrijwilligers moeilijk
rond te krijgen. En in de toekomst zal de vraag alleen maar toenemen.
Wanneer deze diensten onder een dak gebracht zouden worden, werkt dit
kostenverlagend en is de bezetting door met name professionele krachten
minder moeilijk. Dus is de behoefte aan een zorghotel in Venray terecht.”

Enthousiaste collega gezocht!
Boerderij Vorster Hand is een multifunctioneel familiebedrijf in het lommerrijk
buitengebied van Sevenum. Naast onze agrarische bedrijfstak bieden wij ook
geïndiceerde hulp en begeleiding aan diverse doelgroepen.
Binnen onze arbeidstraining zijn wij onlangs gestart met een nieuwe pilot: de
Leervoorziening. Deze is voor jongeren die zonder onderwijs thuis zitten of dreigen uit
te vallen omdat hun problematiek onderwijsdeelname onmogelijk maakt.
Binnen de leervoorziening wordt onderwijs (i.s.m. het CITAVERDE College) gecombineerd met stage en intensieve begeleiding op
sociaal-emotioneel gebied. Hierdoor worden de studenten in de gelegenheid gesteld om in anderhalf jaar tijd hun Entree-diploma
te behalen, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen en een realistisch en wenselijk toekomstperspectief te creëren.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

(jeugd) groepsbegeleider (24-36 uur)
We zijn op zoek naar:

Een enthousiaste collega met een afgeronde zorg gerelateerde
opleiding MBO niveau 4, SPW, MMZ, of vergelijkbaar.
Je hebt ervaring in de (jeugd)hulpverlening, bent sociaal en
communicatief vaardig en beschikt over een professionele
beroepshouding. Je begeleidt jongeren en hun cliëntsysteem en
draagt zorg voor het opstellen van een individueel begeleidingsplan. Je kunt zelfstandig werken, bent empowerend,
probleemoplossend en ondernemend.
Je bent breed inzetbaar en hebt ook affiniteit met de andere
doelgroepen en de groene, agrarische omgeving. Je deinst er
niet voor terug om samen met de jongeren je handen uit de
mouwen te steken binnen de diverse werkzaamheden in ons
bedrijf.

Aangezien het een pilot betreft die nog in de kinderschoenen
staat en volop in ontwikkeling is vragen we om een collega
die flexibel is en kan werken in een lerende en veranderende
omgeving.

Wij bieden:
Een regelmatige en afwisselende baan in een bijzondere
omgeving. Een hecht en betrokken team. Ruimte voor
ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Een salaris
conform de CAO Sociaal Werk. In eerste instantie voor bepaalde
tijd met uitzicht op onbepaald.
Ben je enthousiast en sluiten jouw kwaliteiten aan bij het
omschreven profiel? Schrijf of mail dan voor 22 november
een brief met je CV naar: arbeidstraining@vorsterhand.nl
of naar: Boerderij Vorster Hand, T.a.v. Lonneke Mertens,
De Vorst 3 - 5975 PH Sevenum.

www.vorsterhand.nl

diverse soorten
buxusvervangers
vanaf € 0,49
viooltjes, heide
potchrysanten
gedeeltelijk assortiment
verkrijgbaar bij
Home Park Inter Chalet

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Heugelijk nieuws vorige
week, de smurfen vierden
hun 60-jarig bestaan.
Mijn euforie was echter van
korte duur toen een nogal
duistere en illustere bron uit
het leescafé me meldde dat er
rondom deze wezentjes veel
te doen is.
Ze zouden communistisch
zijn en antisemitische trekjes
hebben. Gargamel zou Joodse
roots hebben, en Grote Smurf
zou het gedachtegoed én de
baarddracht van Karl Marx in
stand willen houden. Eigenlijk
boeit me dat niet zoveel, ik
maak me eerder zorgen over de
persoonlijke omstandigheden
van mijn blauwe jeugdhelden.
De smurfen zijn dus nu 60+.
Hebben zij dezelfde gezondheidsprobleempjes zoals wij ze
tegenwoordig hebben?
Gebruiken ze bijvoorbeeld hun
eigen incontinentiemateriaal en
wordt dit door de zorg
verzekeraar vergoed? Is er
überhaupt keuze in deze drooghouders? Zo op het blote oog
lijkt het erop dat een uniforme
pasvorm voldoet. Anatomisch
gezien zie ik geen verschil, dus
dat is dan weer voordelig qua
inkoop. Dan zou ik kiezen voor
de ‘Tena blue’. Ook Koksmurf
heeft z’n receptuur aangepast
aan de huidige mondiale tendens, maar niet elk smurfenmaagje is daarop ingesteld.
Vraag rijst dan in me op; “Zullen
maagbeschermers in
Smurfenland ook uit eigen zak
moeten worden betaald?” Zal
Grote Smurf altijd zijn
Smurfenvolkje blijven leiden of
heeft hij nog verdere ambities?
Kijk maar naar onze pastoor
Smeets, hij heeft tenslotte óók
een nieuwe uitdaging gevonden
in Roermond, en toevalligerwijs
zijn het ook nog generatie
genoten…
Laatstgenoemde wens ik in
ieder geval veel geluk toe, en
we zullen er maar vanuit gaan
dat het met de Smurfen ook wel
goed komt.
Maarten
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15 VRAGEN

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Imke Huggers
17 jaar
Venray
Raayland College

Wat is je droombaan?
Moeilijk te zeggen. Vroeger wilde ik
altijd dokter worden. Nu weet ik nog
niet eens wat ik wil studeren. Dus een
droombaan… iets waarmee ik mensen
kan helpen.
Wat is je favoriete game?
Ik game eigenlijk nooit, ook niet op
mijn telefoon. Als ik dan een keer iets
doe, dan is het meestal het voetbal
spel FIFA.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Het zou allebei leuk zijn, maar als ik
echt moest kiezen zou ik voor twee
keer zo mooi gaan. Ik hoop dan dat
daar wat extra lengte bij zou zitten,
want daar zou ik superblij mee zijn.
In welke situatie was jij het meest

zenuwachtig?
Ik ben eigenlijk best snel zenuwach
tig, maar ik denk dat het moment
dat ik het meest zenuwachtig ga zijn,
nog moet komen. Ik ben namelijk nu
al zenuwachtig voor mijn examens
(in mei). Daarnaast kan ik voor een
gewone toets al zenuwachtig zijn of
bijvoorbeeld voor een belangrijke
wedstrijd. Kortom eigenlijk elke reden
om zenuwachtig te zijn, ben ik dat
meestal ook.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Misschien over het feit dat ik best al
wat ‘ongewone’ dingen heb gedaan.
Zo heb ik bijvoorbeeld parachute
gesprongen uit een vliegtuig, gepa
rasaild en ben ik van de Euromast
abgeseild.
Ben je bijgelovig?
Aan de ene kant niet, aan de andere
kant wel. Als het moet, loop ik bijvoor

aan
Imke Huggers

beeld wel gewoon twintig keer onder
een ladder door. Maar toch heb ik wel
een soort ritueeltje dat je als bijge
loof zou kunnen tellen. Als ik of een
vriendin een examen hebben (of iets
belangrijks waar wat extra geluk geen
kwaad kan), teken ik altijd een klaver
tje vier in mijn agenda.
Wat ligt er onder jouw bed?
Uh... haha, rommel! Makkelijker dan
opruimen toch? Als een keer in de
twee weken de poetsvrouw komt, ver
dwijnt het wel even op mijn bed, maar
meestal belandt het daarna weer
terug in mijn kamer.
Optimist, pessimist of realist?
In sommige gevallen ben ik wel een
beetje een pessimist, maar misschien
meer als het over mezelf gaat. In de
andere gevallen denk ik wel realist,
want dan zie ik de dingen gewoon
zoals ze zijn.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Ik hou niet zo van lezen. Ik lees eigen
lijk alleen als het voor school moet en
bij uitzondering een keer op vakantie.
Daarentegen vind ik tijdschriften wel
leuk om bijvoorbeeld op vakantie te
lezen.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is zonder twijfel
hockey. Ik speel al vanaf mijn zesde
hockey, 11 jaar al dus. Op dit moment
speel ik in Dames 1 van Venray.
Daarnaast geef ik ook training.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik altijd training.
Daarna ga ik vaak wat leuks doen met
vrienden en vriendinnen of blijven we
met het team gezellig op de hockey
club. Op zaterdagen geldt eigenlijk
hetzelfde, maar op deze dag moet ik
ook nog wel eens werken.
Hoe zou je je eigen stijl
omschrijven?
Ik volg niet per se een bepaalde
mode. Ik koop vooral gewoon wat ik
leuk vind. Dat zijn meestal wel broe
ken, met een gewoon T-shirt. Bij een
feestje kan ik ook wel eens een jurkje
of iets dragen, maar dat komt niet zo
heel vaak voor.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak op school vind ik gym.
Ik ben erg sportief dus ik sport graag,
vandaar. Het stomste vak zou ik niet
echt weten. De rest van de vakken vind
ik eigenlijk allemaal niet heel stom en
niet heel leuk, al zijn sommige lessen
natuurlijk wel saaier dan andere.
Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Ik hou erg van reizen en wil nog veel
van de wereld gaan zien. Ik zou van
wege het leven en de cultuur denk ik in
Europa blijven. Wel Zuid-Europa, Italië
of Spanje dan. Maar afgelopen zomer
waren we op Sumatra, daar heerste
zo’n rust en waren de mensen zo vro
lijk, dat was ook een fijne plek. Maar
daar zou ik bepaalde dingen die we hier
gewend zijn, denk ik wel gaan missen.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb ooit voor mijn communie een
gouden kettinkje gekregen van mijn
oma. Deze zou ik nooit weggooien.
Want al draag ik het eigenlijk niet meer,
hij betekent nog steeds veel voor me en
waarschijnlijk ook voor mijn oma.

Vloggen over theater

Tweede editie Theater Test Team van start
De kick-off van de tweede editie van het Theater Test Team gaat op vrijdag 2 november van start in Schouwburg Venray. Twaalf jongeren gaat dit
theaterseizoen het theater testen en hun ervaringen delen via een vlog die wordt uitgezonden door Omroep Venray en een artikel in HALLO Venray.
Het Theater Test Team bestaat uit
twaalf jongeren van 12 tot 21 jaar die
theatervoorstellingen in Schouwburg
Venray gaan bezoeken en testen.
Samen met Omroep Venray maken
ze een vlog over de voorstelling.
Daarnaast schrijven de jongeren een
artikel over de voorstelling in HALLO
Venray.
Vorig jaar startte het initiatief.
“Met succes”, aldus Schouwburg
Venray. Samen met Cultura Venray

en Omroep Venray werd het project
gestart. “Nu is het uitgegroeid
tot een succesvolle tweede editie
met twaalf testers”, aldus de
schouwburg. De initiatiefnemers
willen jeugd enthousiast maken
voor theater en hen meer betrekken
bij al wat t heater bieden kan. Door
het oprichten van een Theater Test
Team, oftewel TTT, willen zij hen
letterlijk theater laten testen en ze
een kijkje in de keuken geven. Per

tweetal worden de testers gekoppeld
aan een theatervoorstelling met
verschillende genres. Ze gaan aan
de slag met het maken van hun
eigen vlog. Per item bespreken ze
de mogelijkheden, stellen ze hun
eigen interviewvragen op en gaan
ze zelf actief aan de slag. Er worden
ook backstagefilmpjes gemaakt met
de artiest bijvoorbeeld tijdens de
schmink of de soundcheck. Omroep
Venray gaat het hoofdinterview

opnemen om zo ook een kijkje geven
in de professionele mediawereld.
Ook monteren zij al het materiaal
tot een mooi geheel. De vlog wordt
maandelijks uitgezonden op Omroep
Venray. Vrijdagavond 2 november
start het allereerste duo van het TTT
bij de Wëreldbänd. Volgende week is
hierover het artikel te lezen in HALLO
Venray. Mail voor meer informatie
over het Theater Test Team naar
a.smits@schouwburgvenray.nl

Nieuwe
banken
De NS heeft het
treininterieur van de
toekomst geïntroduceerd.
Ze hebben gekeken naar de
afgelopen 100 jaar en hoe de
treinen er toen vanbinnen uit
zagen, waarna ze op een
design zijn uitgekomen.
De trein zal verdeeld zijn in
drie hoofdzones om te
focussen op de beleving van
de reizigers.
Zo gaan we straks binnen
komen in de sociale zone en zijn
er een ontspanningszone en
een concentratiezone. Heel leuk
dat er allemaal veranderingen
komen en natuurlijk is het
vervelend als de trein niet rijdt,
je niet kunt zitten of dat het wat
langer duurt dan je verwacht.
Maar volgens mij ligt het
echte probleem nog steeds bij
de agressie in het openbaar
vervoer. Een tijd geleden zijn er
weer conducteurs mishandeld
toen een meneer agressief
werd. De man had niet
ingecheckt, begon te schelden
tegen de conducteurs en heeft
een van de portofoons
genomen. Toen hij de
medewerkers op de grond had
geslagen, stopte hij nog steeds
niet.
Ook in bussen lopen
chauffeurs gevaar, ze zijn alleen
en als iemand kwaad wordt,
hoeft er niet veel te gebeuren
om gevaar te lopen. Op stations
wordt er al veel gedaan om
iedereen veilig te houden, maar
laten we nu meer maatregelen
nemen in treinen en bussen
zelf. Laten we als reizigers een
steentje bijdragen en de
chauffeurs en conducteurs een
handje helpen als de nood
hoog is.
Anne Jakobs
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GEPLUKT Cor van Dijk
bij Nationaal Grondbezit in Helmond
en sindsdien is hij in het zuiden
van Nederland blijven plakken.
“In het zuiden zijn de mensen een
beetje voorzichtig, dus daar zag ik
kansen. Een leidende functie zit ons
Twentenaren in het bloed”, lacht hij.
Cor pakt graag aan en krijgt dingen
voor elkaar. Halverwege de jaren
80 begon hij op een zolderkamer
met het ontwikkelen van software
voor productie- en handelsbedrijven,
waar hij later een eigen bedrijf van
kon maken. Tot op heden heeft
hij klanten die hij nog met advies
ondersteunt. “Maar die heb ik al
aangegeven dat ze op zoek moeten
naar iemand anders, aangezien ik
niet meer de jongste ben.”

‘Zelf maak ik dan
geregeld soep’

Hij is met pensioen, maar komt nog altijd tijd te kort. Zet hij zich niet in voor verschillende initiatieven in de regio, dan is hij wel bezig met het
opknappen van vakantiehuisjes in Oekraïne. In september 2017 ontving hij een bronzen erepenning van gemeente Venray. Deze week wordt Cor
van Dijk (77) uit Venray geplukt.
Van oorsprong komt Cor uit
Oldenzaal in Overijssel. “Ik ben een
echte Tukker”, lacht hij. “Ik ben

daar in 1941 geboren, maar op een
aantal fragmenten na heb ik niet
veel van de Tweede Wereldoorlog

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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meegekregen.” Na de oorlog is hij
met het gezin naar Dedemsvaart
verhuisd. “We waren met z’n
tienen, zeven broers en zussen,
mijn ouders en ik.” Het merendeel
van zijn familie woont nog steeds
in het noordoosten van Nederland.
Omdat ze vrijwel allemaal van
ver moeten komen, vieren ze
tegenwoordig eens per kwartaal
alle verjaardagen tegelijk. “Dat is
altijd een gezellige middag, met ook
alle aanhang erbij. Onlangs zijn ze
allemaal bij mij op visite geweest
omdat ik aan de beurt was het te
organiseren.”
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Cor woont alleen in een
rijtjeshuis in Venray. “Begin jaren
90 ben ik gescheiden. Ik stopte te
veel tijd in mijn werkzaamheden en
te weinig in het huwelijk. Sindsdien
ben ik alleen. Ik ben ook wel heel
selectief wat vrouwen betreft, moet
ik zeggen”, lacht hij. “En nu ik met
pensioen ben, kom ik nog tijd te
kort.” Hij heeft drie zoons die, net
als Cor, niet gebonden zijn aan de
regio waar ze geboren en getogen
zijn. “Eentje woont in Keulen, de
ander in Rotterdam en de derde in
Panningen. Ze zijn tussen de eind

30 en de 50 en ondertussen heb ik
al kleinkinderen.”

‘Daar kon ik
niets mee’
Toen hij twaalf jaar oud was,
ging hij naar het gymnasium in
Apeldoorn. “Daar zat ik intern.
Daar heb ik veel algemene kennis
meegekregen”, vertelt hij. Toen
hij klaar was, ging hij terug naar
Dedemsvaart, waar hij werkte voor
de Coörperatieve Handelsvereniging
in de in- en verkoop van meel en
granen. In die tijd begon hij ook met
het volgen van boekhoudcursussen.
Daarna vertrok hij naar Rotterdam,
waar hij een tijd werkte in een
modezaak voor herenkleding. Eind
jaren 60, begin jaren 70 kwam hij
bij Swartouw in Schiedam terecht.
“Die bouwden opslagtanks. Ik heb
daar nog geen jaar gezeten en
kon daar zelfs financieel directeur
worden, maar dat heb ik niet
aangenomen. Ik kwam tot de
conclusie dat ik niet zo veel had met
het leven in Rotterdam; één derde
werkte, één derde shopte en weer
één derde sliep. Daar kon ik als
iemand die uit een dorp komt, niks
mee.”
Uiteindelijk werd hij halverwege
de jaren 70 wel financieel directeur

Sinds begin jaren 90 woont
hij in Venray, waar hij zich ook
verdienstelijk heeft gemaakt. “Ik heb
in de voorbereidingscommissie van
jongerencentrum The B gezeten en
heb het centrum mee opgezet. Ik
was de oudste vrijwilliger”, lacht hij.
“De gemeente had een gebouw
neergezet, zonder visie. Echt met
de insteek: kijk maar wat je er mee
doet. Via de provincie heb ik er toen
nog 25.000 euro uit weten te trekken
voor de financiering van The B.”
Een ander voorbeeld is Wijkplatform
Landweert, dat hij in 2010 actief
oppakte toen hij met pensioen ging.
“Er moesten drie dingen gebeuren:
er moest een eetgroep komen, net
als een welkomstcommissie en er
moest meer publiciteit komen.”
Daar is onder andere Stichting
Landweert Leeft met de eetgroep
Samen Aan Tafel uit voortgekomen.
“Het is vooral bedoeld voor
mensen van 55 jaar en ouder, ter
bevordering van het sociaal contact
en de samenhang in de wijk. Met
dezelfde insteek hebben we sinds
2014 ook eens per kwartaal een
brunch in buffetvorm waar jong en
oud aan deel kan nemen. Iedereen
kan en mag wat klaar maken;
de een bakt loempia’s, de ander
balletjes. Zelf maak ik dan geregeld
soep.”

Dorpje op
laten bloeien
Ook buiten de landsgrenzen is
Cor actief. Zo gaat hij sinds 2008
geregeld naar Oekraïne, waar hij
samen met Oekraïense vrienden het
op zich heeft genomen een dorp
weer helemaal op te laten bloeien.
“Ergens in het binnenland zagen we
een dorpje doodbloeden. We hebben
het toen opgepakt om huisjes op
te kopen en op te knappen. Ieder
jaar rij ik op en neer met de auto
vol spullen met de insteek om weer
toeristen in het dorp te krijgen.
En met succes: vorig jaar hebben
we de eerste huisjes verhuurd aan
Oekraïense toeristen en we hopen in
de toekomst ook toeristen uit WestEuropese landen te begroeten.”
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Oostrum slaat kort voor rust toe tegen BVV’27
Het eerste elftal van voetbalvereniging SV Oostrum won in Blitterswijck op zondag 28 oktober de voetbalderby in de vierde klasse G tegen BVV’27 met 0-2. Vlak voor het rustsignaal deelden de rood-witten de genadeklap uit aan BVV’27 door twee treffers binnen een minuut.

op de winst om zo de onderste
regionen te verlaten. Al snel bleek dat
Oostrum sterker was dan BVV’27 dat
met veel invallers moest aantreden.
Zo maakte Roel Tax, uit een lager

met enkele versterkingen een gooi
leek te doen naar het kampioenschap,
na de tweede plaats van afgelopen
seizoen.
Beide ploegen waren gebrand

www.saldoadministraties.nl

Suezlaan 38,

Direct daarna floot arbiter Thijssen uit
Ottersum voor het rustsignaal.
Ook na de pauze kon BVV’27
aanvallend geen vuist maken.
Het vertrek van topscorer Joost
Wijnhoven naar Wittenhorst blijkt een
gevoelige aderlating. “We hebben
bijna niets gecreëerd. Toch wilde ik in
de tweede helft niet vol op de aanval
spelen”, verklaarde trainer Vievermans.
“Dan waren we wellicht met veel
grotere cijfers afgeschoten.”
Oostrum sleepte vrij eenvoudig de
drie punten binnen. “De twee doel
punten vielen zo kort voor rust op
een perfect moment. De 0-2 was erg
mooi uitgespeeld”, zei Oostrum-trainer
Ron Spruit. “We waren dominant en
hadden controle over de wedstrijd.
Alhoewel de eindpass soms slordig
was. Verdedigend hebben we vrijwel
niets weggegeven.”

Wandeltocht
door Ysselsteyn

Oostrum-speler Kees Gommans (voorgrond) in duel met
Kenny Poels van BVV’27
Zowel Oostrum als BVV’27 beleefde
een matige competitiestart. Voor
nieuwkomer BVV’27 waren de ver
wachtingen al niet hooggespannen.
Dat gold zeker niet voor Oostrum dat

elftal, zijn rentree in de hoofdmacht.
Vooral aanvallend kon de thuisploeg
weinig uitrichten. De eerste helft leek
doelpuntloos te eindigen. Oostrum
had weliswaar een overwicht maar de
Blitterswijckse defensie hield de rijen
goed gesloten. Tot in de voorlaatste
minuut Chris Wilschut op links werd
aangespeeld. De Oostrumse topschutter
drong het zestienmetergebied binnen,
schudde enkele BVV-verdedigers af
en schoof de bal laag in de hoek.
De uithaal was onhoudbaar voor
doelman Gijs Gooren, 0-1. “Ik hoopte
met 0-0 de rust in te gaan. Maar dit
overkomt ons wel vaker. Dat we vlak
voor de pauze een goal tegen krijgen”,
verzuchtte Leon Vievermans, trainer
van BVV’27. Een minuut later kon de
Oostrumse aanhang opnieuw juichen.
Captain Marwin Hermans rondde een
mooie aanval doeltreffend af, 0-2.

5752 BG Deurne

Wie wordt ons nieuwe teamlid?

T 0493 35 15 56

Saldo Administraties & Belastingadvies en Max Accountants

info@saldoadministraties.nl

& Belastingadviseurs zijn op zoek naar een teamaanvulling.

www.saldoadministraties.nl
Wij zijn op zoek naar een junior

Assistent
Accountant
m/v fulltime/parttime
met enige werkervaring op het gebied van het samenstellen van jaarrekeningen,

In Ysselsteyn organiseert café-restaurant Roelanzia op zondag
4 november het ‘Rondje Ysselsteyn’. ‘Rondje Ysselsteyn’ bestaat uit
verschillende wandeltochten door de natuur van het Peelgebied en
wordt al enkele jaren georganiseerd.
De tochten worden vastgesteld
door vrijwilligers die vaak in en rond
de Peel te vinden zijn. Van 08.00
tot 13.00 uur kunnen deelnemers
zich aanmelden voor tochten van
5, 10, 15, 20 en 25 kilometer. Op
alle tochten wordt een IVV-stempel
uitgereikt, mits de wandelaars vóór

16.00 uur binnen zijn. Een deel
van het inschrijfgeld wordt gedo
neerd aan ’t Zorghuus in Ysselsteyn,
een zorginstelling waar mensen
met dementie of mensen met een
beperking in een vertrouwde omge
ving kunnen leven. Mail voor meer
informatie naar info@roelanzia.nl

Leon Vievermans
kondigt vertrek aan
bij BVV’27
Leon Vievermans vertrekt na afloop van dit seizoen bij BVV’27.
De Venrayse voetbaltrainer is pas enkele maanden bezig bij de Blitters
wijckse voetballers, die in juni promoveerden naar de vierde klasse.
Onlangs maakte Vievermans, die
daarvoor drie jaar Melderslo onder
zijn hoede had, zijn besluit bekend
bij het bestuur van de Blitterswijckse
voetbalclub. “Het is behelpen bij
deze kleine club” verklaart Leon
Vievermans. “De trainingsopkomst
is heel matig. Dat is me tegenvallen.

Ik kan daardoor niet gericht trainen
en iets opbouwen. Ik wil meer dan
alleen maar spelers bezighouden.
Ik wil stappen vooruit zetten.” De
Venraynaar probeert het lopende sei
zoen zo goed mogelijk af te ronden.
“Ik heb geen andere ambitie dan de
club behouden voor de vierde klasse.”

verzorgen van aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Suezlaan 38,

Wij hebben een gemengd kantoor, accountants, belastingadvies en administratie.
Wij zijn gehuisvest in een bosrijke omgeving.

5752 BG Deurne

Sollicitaties kunt u per mail sturen naar info@saldoadministraties.nl

T 0493 35 15 58

t.a.v. Mw. S.H.A.T. Schuurman. Kijk voor meer informatie op onze websites.

info@maxaccountants.nl
www.maxaccountants.nl

MAX
ACCOUNTANTS
&
BELASTINGADVISEURS

Suezlaan 38

T

0493 351558

www.maxaccountants.nl
5752 BG Deurne
F 0493 351557

M 06 43124430
E info@maxaccountants.nl

Pechseizoen
voor Joy Koenen
Voor de Venrayse aanvoerder Joy Koenen zit het voetbalseizoen er
al vrijwel zeker op. In de uitwedstrijd tegen Venlosche Boys op zondag
14 oktober kwam hij ongelukkig ten val op zijn schouder. Het was de
eerste keer dat Koenen weer in de basis stond nadat hij een schorsing
had uitgezeten.
Er bleken bij die val drie pezen
bij zijn schoudergewricht te zijn
afgescheurd. Afgelopen week is
hij geopereerd. Het herstel vergt
ongeveer een halfjaar. Stef van
Dijck zat zaterdag tegen Geldrop

zijn laatste wedstrijd van drie duels
schorsing uit. De verdediger kreeg
de rode kaart tegen Deurne op
7 oktober. Komende zondag in de
uitwedstrijdtegen De Valk is Van
Dijck weer inzetbaar.
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SV Venray verliest

Opmars Venray gestuit
door Geldrop
Na drie zeges op rij kwam zaterdagavond 27 oktober een einde aan de opmars van het eerste elftal van
SV Venray in de eerste klasse D. Het fel strijdende Geldrop ging op sportpark De Wieën in Venray met een
2-3 zege aan de haal.
Vanaf het beginsignaal lag het
tempo hoog. Armend Shala werd na
negen minuten omver geduwd binnen
het zestienmetergebied, penalty. Shala
schoot zelf raak vanaf de stip, 1-0.
Vier minuten later gaf arbiter Van der
Ven ook Geldrop een strafschop, na
een overtreding van Jordy Wismans.
Aanvoerder Mark Werts scoorde de 1-1.
Na een halfuur leek Bram
Vievermans te profiteren van een
foutieve terugspeelbal. Maar de
uitgelopen Geldrop-keeper Len van
Gestel torpedeerde de Venrayse
aanvaller. De leidsman hield het bij
een gele prent. Uit de toegekende
vrije trap trof Robert Willemse de lat.
Vlak voor de pauze werd een treffer
van Geldrop afgekeurd vanwege het

aanvallen van doelman Frank Decker
die de bal losliet.

Fraai doelpunt
Een kwartier na rust nam Venray
opnieuw de leiding. Verdediger Stijn
Brinkman scoorde fraai met een
afstandsschot, 2-1. Twee minuten
later kwamen de Brabanders weer
op gelijke hoogte, 2-2. Het meeste
gevaar kwam in deze fase van
Geldrop. Een kwartier voor tijd keek
Venray tegen een 2-3 achterstand aan.
De rood-witten probeerden nog een
punt uit het vuur te slepen, maar dat
lukte niet meer. Venray-trainer Frans
Koenen vond dat Geldrop het spel slim
speelde. “Geldrop hield de ruimtes
klein. Ze leunden achterover en

Vier kampioensteams bij TC Venray
Door: TC Venray
Tennisvereniging TC Venray heeft dit jaar vier kampioenteams in de
najaarscompetitie. Van de zeven deelnemende teams zijn er maar liefst
vier kampioen geworden. Eén team eindigde nipt op de tweede plaats.
Jeugdtrainer Twan Lensen: “In mijn herinnering is zo’n prachtig resultaat nog nooit voorgekomen.”

speelden telkens de bal eroverheen.
Daar hadden we moeite mee.”
Voorin was Ron Kleuskens met zijn
snelheid het meest dreigend, maar
de scherpte voor het doel ontbrak bij
Venray. “Enkele spelers zaten vandaag
minder in de wedstrijd. Het liep wat
stroever en de koppies gingen sneller
naar beneden. Dat kwam ook doordat
Geldrop erop gebrand was te winnen
bij de nummer twee”, verklaarde
Frans Koenen.
Na de 2-2 bleef Venray de aanval
zoeken, maar ze kreeg het deksel op
de neus. “We willen thuis wat bieden
en vol op de winst gaan. Het was op
het einde meer een wanhoopsoffen
sief. We waren niet in staat Geldrop
omver te spelen.”

Buitencompetitie

Tweede helft
In de rust werd een goede
peptalk gegeven, waarbij scherpte
met hoofdletter ‘S’ het belangrijkste
woord was. SVOC’01 moest het waar

gaan maken in de tweede helft. Dit
werd goed opgepakt door de dames,
waardoor in drie minuten tijd drie
doelpunten gemaakt werden aan
SVOC’01 haar kant. Deze energieke
boost werd nog even kort onderdrukt
door VIOS, doordat zij hierop volgde
met twee doelpunten en er weer een
gelijke stand van 6-6 op het scorebord
stond. Uiteindelijk heeft SVOC’01 de
wedstrijd toch naar haar kant weten
te trekken en hebben zij de punten
binnengehaald met een einduitslag
van 12-7.

Dit betekent dat SVOC’01 als num
mer 1 de eerste helft van de buiten
competitie afsluit en vol goede moed
naar de rest van de competitie kijkt.
Doelpunten werden gemaakt door
Marloes en Maartje (drie keer), Femke
(twee keer), Linda, Kelly, Rian en Sofie.
De aankomende twee weekenden
hebben de dames even rust, waarna
zij op 18 november een driekamp spe
len ter voorbereiding op de binnen
competitie. De binnencompetitie gaat
op 25 november van start tegen VVO/
Klimop.

Tegenstander: Havoc

Dames ActiveRooy verliezen
Door: Aleksandra Leksuhina, volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste damesteam van ActiveRooy uit Venray speelde op zaterdag 27 oktober tegen Havoc D3 uit
Haaksbergen. De dames hielden geen stand en verloren met 4-0.
Na de herfstvakantie traden de
volleybalsters van ActiveRooy dames
1 aan tegen Havoc dames 3 voor een
duel, dat met 0-4 verloren zou wor
den. Dames 1 begon de eerste set
veelbelovend met een 5-0 voorsprong,
maar alles veranderde toen Havoc 3
aan service kwam. ActiveRooy had
geen antwoord op de sterke service
druk van Havoc 3. De eerste set was
15-25 in het voordeel van de gasten.
De tweede set leek al beter te
gaan, maar door weer een sterke
service en slimme aanvallen van

de tegenstander, kon de thuisploeg
de service- en rallypass niet onder
controle houden. De winst ging met
19-25 opnieuw naar Havoc.

Onrust bij
de thuisploeg
Na twee verloren sets, begon de
derde set in het voordeel van Havoc.
Halverwege de derde set raakte de
libero van ActiveRooy geblesseerd en
dat zorgde voor enige onrust bij de
thuisploeg. De derde set ging met 9

punten verschil naar Havoc 3.
De vierde en laatste set begon
nen de dames van ActiveRooy goed.
De verdediging achter het blok stond
goed en een goede service zorgde
voor een voorsprong. Uiteindelijk kon
den de dames deze voorsprong niet
vasthouden en verloren ze de set met
19-25.
Na een weekje rust speelt dames
1 weer op zaterdag 10 november.
Opnieuw een thuiswedstrijd, maar
ditmaal om 16.00 uur tegen Vocala
Dames 4 uit Oeffelt.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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In het begin van de wedstrijd
nam VIOS het voortouw, waardoor zij
op een voorsprong kwamen van 1-3.
SVOC’01 wist hier geen antwoord op
te geven en de felheid en scherpte
ontbraken gedurende de eerste helft,
waardoor SVOC’01 met een 3-4 achter
stand de rust inging.

Baljet en Tim van den Berg. Tot de
één na laatste competitiedag streden
zij met Gemert om de eerste plaats.
Een week voor het eind van de com
petitie liet Gemert punten liggen en
pakte Venray het maximale aantal,
zodat dit team de laatste wedstrijd
dag al als kampioen kon spelen.
Het verschil was niet meer goed te
maken door Gemert.
Tot slot nog één kampioensteam
(zie foto). Dit bestaat uit gemiddeld
14-jarige spelers. Deze spelers, Daan
Koppers, Darius Galgau, Quinten
Donders, Anne Jeuken en Roos
Maassen, hebben voor het eerst in
de seniorencompetitie gespeeld. Bij
sommige clubs waar uitwedstrijden
plaats vonden, werd dit team van
tieners niet herkend als het seni
orenteam derde klasse uit Venray.
Hun debuut bij de senioren is zeer
geslaagd, met een verschil van zes
wedstrijdpunten op de nummer
twee uit Baarlo.

LE

Door: korfbalvereniging SVOC’01
De laatste wedstrijd van de buitencompetitie stond zondag 28 oktober gepland. De meiden van het eerste
team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray troffen de dames van VIOS uit Ottersum, waar zij ook de allereerste
buitencompetitiewedstrijd met succes tegen speelden. Maar zoals trainer Raymond zei, moesten ze weer met
een neutrale blik naar de wedstrijd kijken en was het belangrijkste doel de twee punten binnenhalen om zo
de nummer 1-plek te behouden.

Het jongste kampioensteam
bestaat uit Chrit Gerrits, Floris
Haumann, Jesper Jochems, Milan
van Gorp, Stijn van Mil en Vince Puts
in de klasse Groen 1. Tot de laatste
wedstrijddag konden er nog vier
teams kampioen worden. Ondanks
dat het Venrayse team in een uit
wedstrijd slechts gelijk speelde
tegen Helmond, was het toch vol
doende om Overloon in punten voor
te blijven.
Het gemengde team in de
tweede klasse 10 tot en met 14 jaar
bestaat uit Mies Hoeben, Alex Deatc,
Micaela van der Ham en Luc Keijsers.
Dit team behaalde het maximaal
haalbare aantal punten in de compe
titie, is het hele seizoen onaantast
baar gebleven en heeft geen enkele
wedstrijd verloren.
Datzelfde gold voor het jongens
team tweede klasse 11 tot en met
17 jaar, met de spelers Mees Strous,
Friso Luijkx, Sebastian Deatc, Yanick

VER
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Korfbaldames SVOC’01
sluiten af met eerste plek
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Gebraden
Spareribs

(huisgemaakt)
Gehaktballen

2de
pond
4 HALEN
halve
prijs
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
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Drie ondernemers
beloond met
Fairtrade Handje
Wethouder Carla Brugman heeft tijdens de Fairtradeweek aan
drie Venrayse ondernemers een Fairtradehandje uitgedeeld.
Hotel De Witte Hoeve, homeopatisch centrum Dynamus en Mooder Maas
werden door de wethouder bezocht.
“Het aantal ondernemers en orga
nisaties dat in Venray een bijdrage
levert aan de Fairtrade gemeentecam
pagne blijft zo groeien. Zij laten zien
dat iedereen een bijdrage kan leveren
om mensen, in landen die het min
der goed hebben als in Nederland,
te helpen om tot een menswaardig
bestaan te komen”, aldus Fairtrade
Platform Venray. Carla Brugman begon
haar route bij Hotel De Witte Hoeve
die onlangs onder andere overgegaan
is op Fairtrade koffie en thee. Nen
Vossen vertelde over zijn plannen om
dit aanbod uit te breiden.
Yvonne Bisschops van homeopa
tisch Centrum Dynamus liet zien hoe
ook kleine ondernemers fairtrade kun
nen promoten door eerlijke koffie en
thee aan te bieden aan haar klanten.
Mooder Maas in Wanssum toonde
dat het begrip duurzaamheid bij de
werkzaamheden aan de Maasarm ver
der gaat dan alleen aandacht voor het
milieu. Carla Brugman heeft al deze
ondernemers gevraagd om de bood
schap niet alleen via het handje op
de voordeur, maar ook via de eigen
communicatiekanalen uit te dragen.
“Fairtrade lijkt zo vanzelfsprekend maar
veel mensen denken er gewoon niet
aan”, aldus de wethouder.

Jubilarissen Vrouwenkracht
Ysselsteyn
Tijdens de jaarlijkse feestavond van Vrouwenkracht Ysselsteyn (VKY) dinsdag 23 oktober heeft de
vereniging zeven jubilarissen in het zonnetje gezet. Mevrouw Arts-Tacken, mevrouw Camps-van de
Beek, mevrouw Franken-Hamers en mevrouw Nijssen-Voesten zijn 50 jaar lid. Mevrouw van Soest en
mevrouw Van de Weijer-Smits zijn 60 jaar lid. Mevrouw Arts-Smits is zelfs 70 jaar lid van de vereniging.

Kleindierenshow op zondag
druk bezocht
Het bestuur van Kleindieren Sportfokkers Vereniging (KSV) Venray eo kijkt terug op een geslaagd weekeinde.
Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober werd in de showroom van Wilms Bestratingen in Oostrum een kleindierenshow gehouden.

OPROEP
BEZORGING
HALLO Venray
Onlangs zijn wij overgeschakeld naar een nieuw softwaresysteem om onze bezorgers aan
te sturen. Met dit systeem zijn wij in staat om bezorgklachten snel en correct op te lossen.
Daarvoor is het erg belangrijk dat alle klachten bij ons gemeld worden zodat wij onze
bezorging verder kunnen optimaliseren.
Mocht u geen HALLO Venray ontvangen hebben of kent u iemand bij wie dat het geval is,
meld dit dan via onze website www.garcon.nl en ga naar “bezorgklacht”.
Hier kunt u uw klacht via een digitaal formulier doorgeven.
Bedankt voor uw medewerking!
Hans Minten en Mike van Kempen

Handelstraat 17 5961 PV Horst

“Op zondag was het heel druk. Er
waren veel gezinnen met kinderen en
ook leden van andere verenigingen.
Op zaterdag was de belangstelling iets
minder”, zegt penningmeester Leo

Cox van KSV. “We zijn dik tevreden.
We hadden wel wat minder dieren dan
in voorgaande jaren. Dat komt omdat
we vooral oudere leden hebben en er
weinig aanwas is.” KSV telt 58 leden

waarvan acht jeugdleden, jonger
dan 16 jaar. “Dit jaar hielden we voor
het eerst een hanenkraaiwedstrijd.
We proberen ieder jaar iets extra’s te
organiseren om publiek te trekken.”

Tabletcafé
Wie alles wil weten over apps, handige functies op de tablet, smartphone en e-reader, organiseert BiblioNu
Venray op maandag 5 november een tabletcafé.
Het aanmaken van een account
en de uitleg hoe je e-books kunt
lezen op een tablet, smartphone
of e-reader zijn onderwerpen die
behandeld kunnen worden. E-books
komen steeds eerder beschikbaar in

de bibliotheek. Het aantal titels in
de online bibliotheek is inmiddels
opgelopen van 21.000 naar 27.000.
De bijeenkomst is van 15.00 tot
17.30 uur. Vrijwilligers van Seniorweb
en leerlingen van het Raayland College

geven uitleg, maar deelnemers kunnen
ook elkaar helpen. Het tabletcafé is
geen cursus of workshop, maar een
samenzijn van gebruikers.
Deelname aan het tabletcafé
is gratis.
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Silveren Swaentje

Jo Claessens-Roelofs onderscheiden
Jo Claessens-Roelofs kreeg op zaterdag 27 oktober in besloten kring in gemeenschapshuis ‘t Anker in Merselo
het ereteken van stichting ‘t Silveren Swaentje. De stichting reikt eretekens uit aan 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.

doorn in het oog van Jo en mede
dankzij haar perfectionisme en door
zettingsvermogen is veel Venrayse
geschiedenis boven water gehaald,
stelt de stichting. Het bestuur van
‘t Silveren Swaentje was dan ook
van mening dat deze genealogische

speurneus voor haar werk g
 edurende
32 jaar geëerd moest worden.
Jo kreeg ‘t Silveren Swaentje in een
volle zaal, omringd door de andere
Swaentjedragers, door wethouder
Anne Thielen opgespeld.
(Foto: HPV/Wiel Poels)

Popronde 2018
in Venray
In en rond het centrum van Venray vindt op zondag 4 november de
popronde van Venray plaats. Tijdens de middag en avond zijn 33 acts te
bewonderen op tien verschillende locaties.
De popronde is een landelijk
platform waar 41 steden in
Nederland aan deelnemen.
Sinds 2016 maakt Venray
deel uit van deze 41 steden.
Een selectiecommissie selecteert
landelijk 139 acts die mogen
deelnemen aan de popronde.
In Venray treden 33 van deze acts
op, in genres variërend van pop,

De in 1959 in America geboren
Jo Roelofs verhuisde, na haar huwe
lijk in 1979 met Henk Claessens, naar
Venray. In 1986 begon ze als vrijwilli
ger bij het gemeentearchief in Venray.
Jo had bijzondere aandacht voor stam
boomonderzoek ook wel genealogie
genoemd. Op verzoek zocht ze naar

voorvaderen en maakte menigeen blij
door de feiten boven water te halen.
Jo was niet alleen geïnteresseerd in
genealogie. Door haar werk raakte ze
ook vertrouwd met het gemeente
lijke archief en kent ze inmiddels alle
hoeken en gaten van het archief. Waar
nodig staat ze de gemeentearchivaris

Paul van Meegeren bij en verricht ze
uiteenlopende hand- en spandiensten.
In de avonduren werkt Jo onver
stoorbaar door aan het ruim 40.000
tellende bidprentjesarchief van de
gemeente. Een bidprentje is voor
een genealoog een belangrijke bron
van informatie. Elk klein foutje is een

Schouwburg Venray

Tall Tales Acrobatics
Tall Tales Acrobatics maakt de komende maanden een tournee door Nederland en België met hun
nieuwe voorstelling Langs! De groep noemt haar voorstelling ‘intiem circustheater over eenzaamheid en liefde’.
Op vrijdag 9 november is de voorstelling te zien in Schouwburg Venray.

rock en reggae, tot soul, hip hop en
dance. Deelnemende acts hopen
hierdoor geboekt te worden door
de nationale festivals. Verschillende
bekende bands hebben hun
doorbraak mede te danken aan
hun deelname aan de popronde.
Om 14.15 uur starten de eerste
bands in Venray. Het festival is
gratis toegankelijk.

Rechtgezet

Muzikale sprookjes
Vorige week schreven we in HALLO Venray dat Harmonie Sint
Catharina uit Leunen, Veulen en Heide op zondag 4 november een
concert organiseert. Per abuis is in dat artikel vermeld dat de repetities
bij te wonen zijn. Dat is niet het geval.
De repetities zijn niet openbaar.
Het concert zelf vindt plaats op zon
dag 4 november in de Schouwburg

van Venray om 14.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.harmoniestcatharina.nl

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

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.
Het jonge Rotterdamse circus
gezelschap Tall Tales Acrobatics
werd in 2012 opgericht door Maartje
Bonarius en Harm van der Laan en
gaat nu voor het eerst de zaal in.
Na hun circusopleiding Codarts in
Rotterdam maakten ze al verschillende

voorstellingen voor festivals en straat
theater.
Tall Tales maakt beeldende circus
theatervoorstellingen waarin jong
leren, (lucht)acrobatiek, goochelen,
dans en theater worden gebruikt om
verhalen te vertellen. Langs schetst

het beeld van twee eenzame zielen
die verlangen een ander te ontmoe
ten. ‘Langs’ is een portret van een
relatie waarin de strijd tussen trouw
blijven aan jezelf en het verlangen
naar overgave theatraal op de spits
wordt gedreven.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Agenda t/m 08 november
do
01
11

vr
02
11

Startbijeenkomst Mobie,
duurzame deelmobiliteit

Martinfest

Jeu de Boules Eurotoernooi

Tijd: 20.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Speulpark Venray

Literaire salon
met David van Reybrouck

Optreden Margriet Sjoerdsma
en Egbert Derix

Zelfverdedigingstraining
voor vrouwen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Muzikale huiskamer Castenray

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: hart for her Venray
Locatie: Stationsweg 21a Venray

Werkbijeenkomst
sociale coöperaties

Optreden rock ‘n rollband
The Wieners

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Sociale Alliantie
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Anno ‘54 Venray

Tijd: 12.30-16.30 uur
Organisatie: Trendsportal
Locatie: Raceway Ysselsteyn

LAN-weekend
(t/m zo 4 november)

zo
04
11

Bumba en het magische
wonderboek
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Rondje Ysselsteyn ten behoeve
van ‘t Zorghuus

Thema-avond Dorpsontwikkelings
plan Oirlo-Castenray

Tijd: 08.00 uur
Locatie: start zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraden Oirlo en Castenray
Locatie: café D’n Terp Oirlo

Popronde 2018

Inloopavond Gewoon Beejzonder

Tijd: 14.15 uur
Locatie: tien locaties in Venray

Tijd: 20.00-22.30 uur
Organisatie: Gewoon Beejzonder
Locatie: Paterstraat 29 Venray

Muzikaal variété Släpstick reprise

Muzikale sprookjes met de
Zandmagiër

Soloshow Thomas Acda - Model

Tijd: 20.15-22.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Catharina Leunen
Locatie: Schouwburg Venray

Spooktocht

Luisterlounge

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: jeugdclub De Springplank
Locatie: Sprinkplank, Beukenlaan 4 Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 18.00 uur
Locatie: OJC DIM Blitterswijck

Toneelstuk The Mountaintop Katori Hall
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Halloweenavond - Verlaten kermis
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Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
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Jongerendebat
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Raayland College en gemeente Venray
Locatie: Raadszaal Venray

Tabletcafé

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Hoeve Blues

Bingo

Fly Like an Eagle

Tijd: 19.00 uur
Locatie: partycentrum De Witte Hoeve Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reuma Patiëntenvereniging Venray eo
Locatie: De Kemphaan Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Paranormale avond

Dorpsradenoverleg

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Mariëlle Beks
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Dorpsradenoverleg
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Spelen doe je zo
Locatie: MFC Brukske Venray

Jubileumconcert Magnifique
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: muziekvereniging SMT Oostrum
Locatie: Evenementenhal Oostrum
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Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

EEN voordelig dagje
UIT!
voor
• 2x entree kind
0
• 2x kinderpannenkoek 25,0
• 2x pannenkoek groot naar keuze
voorwaarden: actie is geldig van november 2018 t/m maart 2019.
Alleen geldig met een reservering en vermelding van de actie.
Niet geldig in combinatie met andere acties en arrangementen.

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

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

Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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Met de bus naar de
InBeeld Netwerkdag
Op initiatief van Cultura Venray vertrekt er op zondag 4 november ‘s ochtends vroeg een bus naar de InBeeld
Netwerkdag. De bus vertrekt om 09.15 bij De Wetteling in Venray en gaat dan via Horst en Venlo naar Heerlen.

cultuur 19

Vind
je liefde!
In de techniek

Tijdens de InBeeld Netwerkdag
staat het Glaspaleis SCHUNCK* in
Heerlen van 11.00 tot 17.00 uur geheel
in het teken van beeldende kunst.
Met art talks, lezingen, workshops,
kunstconsulten, rondleidingen en een
informatiemarkt, zijn er verschillende

mogelijkheden om inspiratie op te
doen en te netwerken.
De bus vertrekt om 09.15 uur bij
de Wetteling in Venray, om 09.30
uur bij de Mèrthal in Horst en om
10.00 uur bij het Kunstencentrum in
Venlo. Naar verwachting komt de bus

rond 11.15 uur aan in Heerlen. Ook
op de terugweg stopt de bus op deze
plekken. Meer informatie over bij
voorbeeld de kosten kan via info@
culturavenray.nl. Aanmelden kan ook
via dit e-mailadres onder vermelding
van ‘busreis InBeeld Netwerkdag’.

Drie Venrayse deelnemers
bij Buuttekampioenschap
Er doen drie buuttereedners uit gemeente Venray mee aan de Groot Limburgse Buuttekampioenschappen
van het LVKA (Limburgse Vereniging Karnavals Artiesten). Acts uit Oostrum, Venray en Ysselsteyn doen mee
tijdens de voorrondes op 12, 13 en 14 november.
In totaal hebben zich 25 deel
nemers ingeschreven voor de
voorselectiewedstrijden van de
Buuttekampioenschappen 2019.
In drie voorrondes wordt er
gestredenom een plek in de finale,

die plaatsvindt op vrijdag 11 januari
in Roermond.
Op maandag 12 november
doen Koen van Soest uit Ysselsteyn
(De Kamiël uut de Piél, Barry Badjas)
en Helga Cornelissen uit Oostrum

(Tanja Truckie) mee aan de voor
ronde in Belfeld. Op woensdag
14 november doet Bert Janssen uit
Heide mee aan de voorronde in
Nederweert als Hannes Straolpiep de
brandweerman.

Bezoek onze

Banenavond
6 nov. 16.30 - 21.00 u
Wij zoeken o.a. een:
Paneelbouw tester
Elektromonteur industrie
Hard- en software engineer

Halloween in Venray
Het centrum van Venray was op zondag 28 oktober in Halloween-sferen. Kinderen konden deelnemen aan een verkleedwedstrijd, en er liepen enge dans- en muziekgroepen door het centrum.
Zij verzorgden liveoptredens. Vanaf 18.00 uur konden de kinderen een ‘trick-or-treat’-tocht lopen.

Beringe - vandoren.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

MODELLEN

• OP=OP •
VEEL SHOW
ROOM

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

tot

WWW.SUPERKEUKENS.NL

50%
korting

showroomkeukens

LEN • OP=
OP • VEEL
SHOWROOM

Witveldweg 100

OOMMODEL

MODELL

