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Hij is er weer!
Sinterklaas kwam zondag 18 november weer aan in Venray. “Met alleen maar lachende gezichten, liedjes zingende kinderen en pieten die lekker snoep uitdelen,
was het ook dit jaar weer één groot feest om in Venray te mogen arriveren”, aldus Sinterklaas. Samen met zijn 135 pieten en Amerigo was het een drukke bedoening in
het centrum van Venray. Sinterklaas blijft de komende tijd ook af en toe slapen in Venray. Het Sint Nicolaas Gilde Venray heeft zijn slaapkamer weer voorbereid.
Kijk voor meer informatie op www.sinterklaasinvenray.nl

Twijfels bij wethouder na infoavond
zonnepark Smakt
Wethouder Carla Brugman (Venray Lokaal) maakte zich maandag 19 november tijdens de bewogen
informatieavond in ’t Pelgrimshuis in Smakt sterk voor de komst van het zonnepark. Naar aanleiding van felle
kritiek vanuit de zaal gaf ze aan het plan niet koste wat kost door te willen duwen. “Er is weinig draagvlak”,
concludeerde ze.
Omwonenden en de dorpsraad
van Smakt-Holthees uitten maandag felle kritiek op het plan van de
Duitse projectontwikkelaar Kronos
Solar om op een agrarisch terrein
van 25 hectare, tussen de A73 en de
spoorlijn, 96.800 zonnepanelen aan
te leggen. De stroeve communicatie
zorgde voor veel commotie.
Carla Brugman heeft naast duurzaamheid ook communicatie in haar
portefeuille. Ze hield de zaal voor

dat er geen keuze is. “We hebben met
z’n allen een groot klimaatprobleem
op te lossen. We staan in het oog van
een orkaan. Ieder initiatief moeten
we daarom met open armen aangrijpen.” Toch trok ze zich de kritiek van
de omwonenden en de dorpsraad aan.
“Jullie voelen je niet gehoord. We hebben nog heel wat vragen en zorgen
met Kronos te bespreken”, hield ze
zaal voor. Na afloop uitte de wethouder haar twijfels. Het College van B&W

is van plan binnenkort de vergunning
te verlenen. “Nee, ik ga niet zeggen
dat we nu de stekker eruit trekken”,
verwoordde ze. “Maar we gaan ook
niet dwars door alles heen dit plan
doorduwen. Vanavond heb ik gehoord
dat er weinig draagvlak is. Dan kan
het geen succes worden.”
Wethouder Martijn van der
Putten (D66) is, met grootschalige
energieopwekking in zijn portefeuille,
de kartrekker van het zonnepark.

“Er zit veel oud zeer over hoe
dit traject verlopen is. Met de
communicatie is er langs elkaar heen
gewerkt”, concludeerde hij. “We gaan
nu eerst binnen het college de balans
opmaken. En we hebben nog heel wat
te bespreken met Kronos. Ook over
inhoudelijke zaken.”
Het college was van plan in
september de vergunning te verlenen. Nadat het bestemmingsplan van 25 juni tot 6 augustus
ter inzage had gelegen. “Er zijn
vier of vijf zienswijzen ingediend”,
meldde Van der Putten. Kronos
Solar moest begin oktober de aanvraag doen voor de najaarsronde van

de halfjaarlijkse rijkssubsidie SDE
(Stimuleringsregeling Duurzaam
Energie). “We hebben het besluit in
september aangehouden om de druk
van de ketel te halen”, aldus Van der
Putten. Hij vertelde de zaal dat het
college ‘binnen enkele weken een
besluit neemt’.
Na afloop gaf de wethouder aan
wellicht meer tijd te nemen. Kronos
heeft de vergunning nodig om in
aanmerking te komen voor SDEsubsidie. De aanvraagperiode voor
de volgende subsidieronde begint in
maart 2019.
Lees meer over de informatieavond van Kronos op pagina 03
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Odapark wil nieuwe wegen inslaan

Nieuwe voorzitter Patrick van der Broeck:
‘Kunst is onze kracht’
Een jaar geleden trad Patrick van der Broeck uit Oirlo toe tot het
bestuur van Odapark, met als vooruitzicht in de voetsporen te treden van
voorzitter Fred Welschen. De wisseling van de wacht vond in oktober
plaats. Na 25 jaar droeg Welschen de voorzittershamer over, vlak na de
viering van het 25-jarig jubileum en tijdens de jubileumexpositie ‘Weil ich
ein Mädchen bin’ die vanaf 19 juni duizenden bezoekers trok.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Sinterklaaskleurplaat
gehele gemeente

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
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Els
Hekkenberg, Kim Jacobs,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
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

Odapark kan nu al terugzien op
een succesvol jaar, stellen de heren.
Vorig jaar trok het cultureel centrum
voor hedendaagse kunst ruim 22.000
bezoekers. “We gaan nu al richting
de 30.000”, stelt Fred Welschen
tevreden vast. Hij denkt in Patrick
van der Broeck zijn ideale opvolger
te hebben gevonden. “Patrick kwam
hier al vaak toen hij cultuurwethouder
in Venray was. En we zagen hem
daarna ook als gedeputeerde. Hij kent
het park en heeft een netwerk in het
provinciehuis. Wij zijn ver gekomen
door lef, ambitie en enthousiasme.
Die eigenschappen passen ook bij
hem”, zegt Welschen, die enkele
jaren geleden het besluit nam om
te stoppen. Toch schoof hij het
telkens voor zich uit. “We gingen het
educatiepaviljoen bouwen. Er was een
conflict met de fiscus, dat drie jaar
duurde, en het jubileum kwam eraan.
Die projecten wilde ik graag afmaken.”

‘Zaak het door te
ontwikkelen’
Patrick van der Broeck kent
Odapark nog van voor 1993 met het
vervallen en verloederde Theehuis. Hij
woonde destijds in Venray, vlak bij het
park. “Ik ging hier vaak wandelen. Het
was een ruïne. Fred Welschen heeft dit
prachtige park met ziel en zaligheid en
met vele vrijwilligers vanaf de grond
opgebouwd. Het is nu zaak het door
te ontwikkelen.” Eén ding weet Van
der Broeck zeker. Hij zal geen 25 jaar
voorzitter blijven. “Nee, dat past niet
bij mij, om me zo lang aan iets te binden.”
Als enige culturele instelling in
Noord-Limburg bemachtigde Odapark
de prestigieuze cultuurplanstatus
van provincie Limburg. Als
cultuurplaninstelling krijgt Odapark
jaarlijks een provinciale bijdrage

van 150.000 euro. Daarnaast krijg
zij een subsidie van 59.000 euro (in
2017) van gemeente Venray. Iedere
vier jaar moet Odapark opnieuw de
test doorstaan. “We zitten nu in het
tweede jaar van onze derde periode”,
zegt Welschen. “De provincie eist
een hoog niveau op veel terreinen.
De prestaties worden jaarlijks
beoordeeld en eens in de vier jaar
stellen we een dik boekwerk samen
voor de nieuwe aanvraag.” De subsidie
is een belangrijke pijler. “Het biedt
ons een stevige financiële basis”, zegt
Welschen. Hij vindt het onbegrijpelijk
dat de gemeente achterblijft.
“Ieder jaar heb ik bezwaar gemaakt
tegen de lage subsidietoekenning.
Telkens is het afgewezen door de
gemeentelijke bezwarencommissie.”
Patrick van der Broeck erkent
dat een financiële injectie nodig
is om stappen vooruit te blijven
zetten. Odapark werkt met een
begroting van vier ton. “De provincie
heeft vertrouwen in onze bewezen
kwaliteit. Kunst is onze kracht, dat
staat centraal. Al het andere staat
ervan in dienst. Ik wil Odapark verder

professionaliseren. Dat kost geld
maar het is nodig, anders komen we
niet verder.” De nieuwe voorzitter
ervaart nu al de beperkingen. “Onze
vaatwasser is stuk gegaan. Een echte
horecavaatwasser kost 5.000 euro.
Dat is een probleem. We moeten de
eindjes aan elkaar knopen.”
Om niet te afhankelijk zijn van
overheden, wil Van der Broeck de
eigen inkomsten verhogen. “We zijn
bezig met een app. Die vertelt het
historisch verhaal van Odapark terwijl
je hier door de beeldentuin loopt.”
Welschen juicht het toe. “We moeten ook wel. Grote musea doen dit
ook. De concurrentie neemt toe en we
moeten ons telkens weer onderscheiden.”
De Theehuisconcerten en jongerenfestival Kitsch zijn twee nieuwe
initiatieven. Van der Broeck ziet toekomst in een combinatie met muziek.
“Ik wil graag jazz hierheen halen. Dat
trekt weer een nieuw publiek. Ook
willen we de bezoekers langer binden,
zodat ze meer spenderen.” De laagdrempelige toegankelijkheid blijft het
stokpaardje. “Mensen die rust zoeken,

vinden het hier. Evenals bezoekers die
zichzelf een spiegel willen voorhouden
en geprikkeld willen raken door kunst.
Odapark moet uitnodigend zijn. Ik wil
ook een betere link met het centrum
van Venray.”
De horecaopbrengsten stijgen,
maar sponsorinkomsten zijn juist
gedaald. Er is een zoektocht naar
grote sponsoren. “De crisis heeft ons
geen goed gedaan”, stelt Welschen.
“Voorheen was het makkelijker.
De grote industrieën in Venray waren
vaak in Venrayse handen. Dat is voorbij. We moeten het wellicht meer zoeken in fondsenwerving.”
Fred Welschen blijft als sponsor en
vrijwilliger aan Odapark verbonden.
Een adviesrol ambieert hij niet. “Nee,
dat zou niet goed zijn. Het is nu aan
het nieuwe bestuur.” Toch wil Van
der Broeck graag van zijn kennis en
advies gebruikmaken. “Het is een fijne
gedachte dat ik op Fred als vraagbaak
kan terugvallen.” Welschen wil zijn
opvolger niet voor de voeten lopen.
“Als Patrick het vraagt zal ik mijn
mening of advies geven. Maar het
initiatief moet wel van hem komen.”

Rijwielhandel gespaard

Loods Wanssum door brand verwoest
Een loods van rijwielzaak Dekkers in Wanssum is in de nacht van zondag 18 op maandag 19 november volledig uitgebrand. De brandweer kreeg
rond 02.30 uur een melding van de brand. Zij kon de net geopende nieuwe winkel van de fietsenzaak redden van de brand.
Even voor 02.30 uur werd de
brandweer gealarmeerd voor een
brand in een loods aan de Gagel
in Wanssum. De brand was bij het
ter plaatse komen al uitslaand, gaf
de Veiligheidsregio Limburg-Noord
aan. Volgens hen was de loods niet
meer te redden. “De brandweer
heeft ingezet op het voorkomen
van overslag naar de naastgelegen
rijwielzaak Dekkers. Hierdoor heeft
de rijwielzaak geen schade opgelopen.” De winkel staat op een paar

meter afstand van de brandende
loods. Dekkers opende onlangs feestelijk de deuren van hun nieuwe locatie.
Volgens de rijwielhandel heeft de winkel slechts een paar kleine beschadigingen opgelopen.
Rond 03.00 uur werd het sein
brand meester gegeven. De oorzaak
van de brand is niet bekend. Bij
de brand zijn geen gewonden
gevallen. Wel is er veel materiële
schade. De Veiligheidsregio gaf
maandagochtend aan dat ten minste

een een heftruck, een bedrijfswagen
en tweedehands fietsen verloren zijn
gegaan. “Wij zijn enorm geschrokken
maar ook opgelucht dat het slechts
materiële schade betreft. Een
groot gedeelte van onze leen- en
huurfietsen en werkmaterialen zoals
heftruck, tractor en bestelbus zijn
verloren gegaan door de brand”, geeft
Dekkers aan op haar Facebook-pagina.
Ze benadrukken daarnaast dat er
geen fietsen van klanten verloren zijn
gegaan.

“Het leven gaat door en wij
pakken het werk weer op”, stelt de
organisatie daarnaast. De winkel
werd dinsdag weer volgens planning
geopend. Dekkers geeft aan blij te
zijn met alle steun die ze ontving
over de afgelopen dagen. Zij kreeg
onder andere een loods aangeboden
die als tijdelijke opslag kan dienen.
Burgemeester Hans Gilissen stond
maandagochtend op de stoep
om hen een hart onder de riem
te steken.
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Discussie

Emoties en ophef over komst
zonnepark Smakt
“Hoe haal je het in je hoofd om hier zo’n groot zonnepark aan te leggen”, riep buurtbewoonster Ivonne
van Duren maandag 19 november tijdens de rumoerig verlopen informatieavond in ’t Pelgrimshuis in Smakt.
De ingehuurde gespreksleider moest alle zeilen bijzetten om de discussie ordentelijk te laten verlopen.
Negentig bezoekers waren op de
bijeenkomst afgekomen. Project
manager Laurens van Ochten van
initiatiefnemer Kronos Solar beet het
spits af. De wethouders Carla
Brugman en Martijn van der Putten
kwamen aan het woord, waarna Rob
in het Veld van energiecoöperatie
Beepower een inleiding hield.
“We staan voor een gigantische
opgave de klimaatdoelen in 2030 te
halen”, vertelde Brugman. “Het betekent 265 hectare aan zonnepanelen
of 52 windmolens. We moeten aan
alle knoppen draaien om zo veel
mogelijk te realiseren.”
Als vijfde spreker gooide dorpsraadvoorzitter Peter Coppus van
Smakt-Holthees de knuppel in het
hoenderhok. Hij schetste de gang

van zaken vanaf het moment dat
Kronos Solar op 30 januari in Smakt
een inloopbijeenkomst organiseerde.
“Tijdens de soep en de aardappels om
17.30 uur.”

Impact op
leefomgeving
De dorpsraad vroeg herhaaldelijk om een nieuwe, tijdig aangekondigde, informatieavond. Die kwam er
niet. “Kronos wil draagvlak creëren.
Dan moet je geen bijeenkomst meer
houden als de bezwaarprocedure al
lang voorbij is”, zei Coppus. Na de
zomervakantie groeide de weerstand
in Smakt. “Toen bleek hoeveel impact
het zonnepark heeft op de leefomgeving van omwonenden. Dat heb-

ben we als dorpsraad onderschat”,
gaf Coppus toe.
Bewoners vrezen voor geluidsoverlast door het weerkaatsen van
verkeerslawaai van de A73. Aan de
andere kant van het beoogde zonnepark ligt de spoorlijn die wellicht
verdubbeld wordt. Rijkswaterstaat
heeft tijdens de bezwaarperiode een
zienswijze ingediend over het geluid.
Ellen Smids, juriste van de gemeente,
meldde dat er naar aanleiding daarvan
een geluidsonderzoek is uitgevoerd.
“Een onafhankelijk bureau heeft
geoordeeld dat er geen extra geluidsbelasting door de zonnepanelen waarneembaar is. Voor Rijkswaterstaat is er
nu niets meer aan de hand”, vertelde
ze. Dat nam de onrust niet weg.
Wethouder Carla Brugman deelde

de zorgen van de bezoekers over de
toenemende geluidsoverlast. “Het
verkeer op de A73 neemt inderdaad flink toe en dus ook het lawaai.
Ik erken het probleem en vraag er
bij Rijkswaterstaat aandacht voor.”
Peter Coppus haalde aan dat het CDA
onlangs in zijn beschouwingen over de
begroting meldde dat er geen kostbare landbouwgrond opgeofferd mag
worden voor zonnepanelen. Carla
Brugman reageerde: “Het CDA wil
niet alles volleggen. Maar het college
ondersteunt unaniem dit plan. Ook het
CDA.”

Kostbare grond
opofferen
Er ontstond een felle discussie
over het al dan niet informeren van
zeven direct omwonenden. “We hebben niemand van Kronos gezien”,
klonk het. Secretaris Sjaak Koopmans

van de dorpsraad eiste zwart op wit
de namen. “Als Kronos dit niet kan
aantonen, is het een onbetrouwbare
partner.” Laurens van Ochten meldde
dat niet Kronos maar grondeigenaar
Jan van Dijck met buurtbewoners
had gesproken. Van Dijck stond op en
noemde enkele namen. “Ik wil geen
ruzie met de hele Smakt”, zei hij.

Slechte
communicatie
Jan Koopmans uit Holthees prees
de rol van de dorpsraad. “Als die niet
op de rem had getrapt, dan was het
nu al rond geweest. Dan hadden we
allemaal het nakijken gehad. Kronos
is de mist ingegaan met de communicatie. Zeer kwalijk hoe dit gelopen is.” Er klonk een luid applaus.
“Gezien de onrust is de communicatie niet altijd correct verlopen”,
reageerde Laurens van Ochten.

Gerard Karels (69) heeft de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray ontvangen
uit handen van burgemeester Hans Gilissen. Hij ontving de waarderingspenning bij zijn afscheid van de
Stichting Lourdeswerk Venray.

Onze weekendaanbieding:
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Gebraden
4 gehaktballen
Gehaktballen
+ 4 kipfilet
4 HALEN
Samen € 7,95
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

20% korting

op alle
kunst-kerstbomen
Geldig tegen inlevering van deze advertentie.
Geldig t/m 28 november 2018 en
niet geldig i.c.m. (coupon)acties
alleen om de jaarlijkse reizen in
mei en september, waarbij hij
fulltime bezig is met de coördinatie
van de reis, de zorg voor de ruim
zeventig deelnemers en voor de
vele vrijwilligers die de deelnemers
begeleiden. Hij is er bijna dagelijks
mee bezig. Zo coördineert hij de oudpapieracties, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan deelnemers en
vrijwilligers. Hij geeft voorlichting

en werft deelnemers en vrijwilligers
via de lokale media. Ook legt hij
huisbezoeken af om te kijken welke
specifieke zorg mensen tijdens de reis
nodig hebben.
Burgemeester Hans Gilissen
overhandigde hem het ereteken van
de gemeente Venray als blijk van
dank en waardering voor zijn inzet
voor de Stichting Lourdeswerk Venray.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

HALLO

Al in 1979 was Gerard Karels
vanuit zijn toenmalige woonplaats
Zwaag betrokken bij de organisatie
van Lourdesreizen. Na de verhuizing
van het gezin naar Venray heeft
hij zich in 2001 samen met zijn
echtgenote aangesloten bij de
Stichting Lourdeswerk Venray e.o.
Sindsdien is hij zeer actief als lid
en vanaf 2009 als voorzitter van
de stichting. Het gaat daarbij niet
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Vochtproblemen in Brukske

Wonen Limburg gaat de wijk in
Wonen Limburg is maandag 19 november gestart met een rondgang door de Venrayse wijk Brukske.
De wijkbewoners klagen al lange tijd over vochtproblemen in de huurwoningen van WonenLimburg. Met de
rondgang in de wijk wil Wonen Limburg in gesprek komen met de wijkbewoners en onderzoeken of er nog
steeds problemen zijn.
Wonen Limburg kreeg eind
augustus een rapport aangeboden
door de SP waarin werd aangegeven
dat er sprake is van veel vochtproblemen in Brukske. Medewerkers
van de corporatie gaan daarom nu
huis-aan-huis om met de bewoners
in gesprek te gaan over hun woning.
De huisbezoeken worden vooraf via
een brief bij de bewoners aangekondigd. Het team van Wonen Limburg
werkt vanuit MFC Brukske, daar
kunnen bewoners ook langskomen.

Goede ventilatie
Ger Peeters, bestuurder van
Wonen Limburg: “We doen dit omdat
we de afgelopen periode bij al onze
woningen in Brukske onderhoud en
energiebesparende maatregelen
hebben uitgevoerd. We horen graag

van de bewoners hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Ook lopen we
met de bewoners door het huis om te
bekijken of er nog sprake is van ‘oude’
vochtplekken, die nog aangepakt
moeten worden. En nemen we graag
de tijd om goed uit te leggen hoe de
bewoners hun woning ná de renovatie het beste kunnen gebruiken. Want
juist ook een goed geïsoleerde woning
vraagt om een goede ventilatie en
verwarming om nieuwe vochtproblemen te voorkomen.”
Ook de leefbaarheid in de wijk
kan onderwerp van het gesprek
zijn. Peeters: “We willen breed
inventariseren wat bewoners in de
wijk bezighoudt.” In eerste instantie
gaan de medewerkers vooral de
gesprekken aan en halen ze informatie
op. Waar mogelijk en wenselijk

ondernemen ze meteen actie. Zaken
die meer tijd vergen, worden op een
later moment opgepakt. Ook bekijkt
Wonen Limburg of er andere partijen
kunnen worden aangehaakt,
zoals het wijkteam, de GGD en de
energiecoaches van de corporatie.

Extra aandacht voor
voorlichting
De corporatie begon eind 2017
aan de laatste sprint van energetische
verbeteringen waarbij 600 woningen
in Brukske worden gerenoveerd.
Inmiddels zijn de laatste woningen
aan de beurt. Daarmee is Brukske de
eerste wijk in Venray die helemaal
energetisch is aangepakt. Peeters:
“Als er nu nog ergens sprake is van
nieuwe vochtproblemen, moeten

we helder krijgen of er dan toch nog
ergens een technisch mankement is.
Dan schakelen we een gespecialiseerd
bedrijf in die via metingen in de
woning de oorzaak kan achterhalen.
Blijkt het geen technisch mankement
te zijn, maar een gevolg van de
manier waarop in de woning geleefd
wordt, dan geven we extra aandacht
aan voorlichting.”
De vochtproblemen in Brukske
worden al lange tijd onder de aandacht gebracht door Actiegroep voor
een Gezonde Wijk en SP Venray.
De actiegroep is blij dat Wonen
Limburg de wijk in gaat. Mariska van
Stelten: “Dat is ook wat wij dringend
hebben aanbevolen in het gesprek
wat we hadden met Wonen Limburg.
Als je echt de omvang van de klachten wilt zien moet je proactief de wijk
in en in gesprek met de mensen. Een
simpel briefje werkt namelijk niet.
Alleen een echt gesprek nodigt mensen uit om echt met hun problemen
met de woning te komen.”

Lindeboom Sint Anna moet blijven staan
Landgoed Sint Anna BV mag één van de beschadigde Lindebomen in het park niet slopen. Zij diende bezwaar
in tegen dit besluit van gemeente Venray, maar kreeg geen gelijk van de commissie bezwaarschriften van
de gemeente.
Landgoed Sint Anna vroeg voor
bij de verbouwing van het park een
vergunning aan voor het kappen van
negen bomen. Voor één lindeboom
weigerde gemeente Venray een kapvergunning te geven. De boom is op
de Bomenlijst van gemeente Venray
gekenmerkt als een waardevolle

boom. Zo’n boom mag niet gekapt
worden, tenzij alternatieven om de
boom te sparen redelijkerwijs niet
mogelijk zijn of als er sprake is van
een situatie waarin het niet langer
verantwoord is om te boom te laten
staan. Landgoed Sint Anna wilde de
boom kappen, omdat deze hoog in de

kruin is toegetakeld tijdens een storm.
De boom is dusdanig toegetakeld, dat
de landschapsarchitect heeft besloten
dat het verstandig is om deze om te
hakken. De boom staat flink in het zich
en de verminkte boom zal niet meer
uitgroeien tot een “volwaardig parkexemplaar”, aldus Landgoed Sint Anna.

Snoeien of een jaarlijkse inspectie van
de boom zou daarnaast te duur zijn. De
commissie die adviseert over gemeentelijke bezwaarschriften concludeert
dat de gemeente haar besluit niet
hoeft terug te trekken. De boom mag
blijven staan. Wel zou de gemeente
kunnen heroverwegen of de boom na
de storm nog wel aangemerkt moet
worden als ‘waardevolle boom’. Als
dat niet meer het geval is, dan mag de
lindeboom alsnog gekapt worden.

Werken in een hecht team
met een prima salaris?
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Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse
asperges, kersen en peren. We zijn een
gezond familiebedrijf met een duidelijke
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CONSERVEN

ZO LEKKER

Kijk op onze website voor de complete
vacatures en meer info over ons bedrijf
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Of dit de problemen in de wijk
definitief oplost, weet de actiegroep
niet. “We denken dat dit een goed
begin is. Onze ervaring is dat je het
gesprek wel moet blijven opzoeken.
Het moet geen eenmalig iets zijn.
Hoe vaker je gezicht in de wijk te
zien is hoe meer mensen zich uitgenodigd voelen om problemen met de
woning te melden. Zeker nu ook een
deel van de wijk in de steigers staat
en het nog maar de vraag is of de
opknapbeurt datgene gaat opleveren wat men er van verwacht is het
goed om de vinger aan de pols te
houden.”
Zelf heeft Actiegroep voor een
Gezonde Wijk zaterdag 17 en zondag
18 november gefolderd in Brukske
om mensen op de hoogte te houden
wat zij tot nu toe gedaan heeft, wat
dit opgeleverd heeft en wat er nog
allemaal in de pijplijn zit. “We hebben weer nieuwe mensen gevonden
met schimmelproblemen. Precies
waar we al bang voor waren.”

Vijf partijen

Convenant
voor
rookvrije
generatie
De bestuurders van VieCuri
Medisch Centrum, Vincent van Gogh
voor geestelijke gezondheid,
Cohesie huisartsenzorg, gemeente
Venlo en GGD Limburg-Noord
tekenden op woensdag
21 november een convenant om
zich samen sterk te maken voor
een rookvrije generatie.
De vijf partijen ambiëren een
samenleving waarin kinderen vrij
van (mee)roken kunnen opgroeien
en waarin uiteindelijk niemand meer
lijdt en overlijdt aan de gevolgen van
roken. Ook streven ze naar een
substantiële, duurzame gezondheidswinst voor de bevolking van de
regio Venlo.

Niet roken
bij kinderen
Harry Pouwels, longarts VieCuri
en ambassadeur van de Rookvrije
Generatie: “Steeds meer wordt duidelijk dat, naast accijnzen en landelijke campagnes, een nauwe
samenwerking tussen lokale partijen
een belangrijke bijdrage levert aan
het voorkomen van roken. Zeker in
de omgeving van jonge kinderen is
enorm veel te bereiken. Een rookvrije generatie creëer je alleen door
te zorgen dat rokers niet roken in
aanwezigheid van kinderen. Als de
omgeving rookvrij is, verandert automatisch je gedrag. Juist daarom is
het belangrijk dat de zorgpartners in
Venlo de handen ineen slaan.”
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Bronzen Waarderingspenning bij afscheid Euterpe

Waardering voor
‘verbinder’ Bert Janssen
Venraynaar Bert Janssen (62) heeft tijdens zijn afscheid als bestuurslid van harmonie Euterpe in Venray een
bronzen waarderingspenning van de gemeente gekregen. Burgemeester Hans Gilissen reikte het ereteken op
donderdag 15 november uit in zaal Odeon in Venray.
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Meer geld
voor Veilig Thuis
Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg heeft vanwege uitbreiding van
het takenpakket meer geld nodig van de deelnemende gemeenten.
In totaal krijgt zij in 2019 bijna 4 miljoen euro subsidie, waarvan
gemeente Venray 146.011 euro financiert.
Advies- en meldpunt voor huiselijk
geweld en kindermishandeling Veilig
Thuis Noord- en Midden Limburg krijgt
in 2019 meer subsidie van de aangesloten gemeenten. Reden voor deze
subsidieverhoging is onder andere dat
het takenpakket van Veilig Thuis is uitgebreid, waardoor er meer personeel
ingezet moet worden. In totaal krijgt
de stichting 3.890.000 euro subsidie
voor 2019, ruim 700.000 euro meer dan
vorig jaar. Ook wordt er een bedrag van
15.246 euro gevraagd voor de uitvoering van een mobiel alarmsysteem.
Centrumgemeente Venray financiert
het grootste gedeelte (ruim 2 miljoen
euro) hiervan. De rest wordt verdeeld
over de andere deelnemende gemeen-

ten. Gemeente Venray draagt 146.011
euro bij. Veilig Thuis krijgt vanaf 2019
meer taken, omdat de wet Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling per 1 januari wordt aangescherpt.
Er wordt nu onder andere per beroepsgroep vermeld in welke situatie het
melden van vermoedens van huiselijk
geweld of kindermishandeling altijd
noodzakelijk is, ook al schat de professional in zelf hulp te kunnen organiseren. Ook mag Veilig Thuis vanaf
januari meer informatie gebruiken bij
het geven van advies. Zo mag zij onder
andere informatie van de politie en
de Raad voor de Kinderbescherming
gebruiken. Dit zorgt ervoor dat Veilig
Thuis meer personeel nodig heeft.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

Na vijf jaar presidentschap en
zestien jaar in het bestuur, nam Bert
Janssen (62) afscheid van het bestuur
van harmonie Euterpe. Dat was aanleiding voor de overhandiging van het
ereteken van de gemeente. Zijn zestienjarige bestuurslidmaatschap van
Euterpe voerde Bert Janssen langs de
muziekcommissie, de dirigentencommissie en het vicevoorzitterschap naar
het presidentschap van de Venrayse
koninklijke harmonie. Ook vertegenwoordigde hij Euterpe in de Federatie
Venrayse Muziekgezelschappen.
Daarnaast stipte de

burgemeester Berts verbindende
kracht aan: jarenlang was hij de
verbinder tussen de harmonie en
vastelaovesvereniging De Piëlhaas,
onder andere bij de voorbereidingen
van vastelaovesmissen in de Grote
Kerk en vastelaovesconcerten in de
Venrayse schouwburg. Samen met
de muziekcommissie organiseerde
hij vele evenementen en concerten,
waarbij hij zelf ook vaak als
ceremoniemeester optrad.
Daarnaast was Janssen (mede-)
kartrekker van Maatschappelijk
Verantwoord Verenigen, een geza-

menlijk project van harmonie,
gemeente en Synthese. Met oog voor
de toekomst speelde hij ook een
belangrijke rol in het onderzoeken van
samenwerkingsmogelijkheden tussen
diverse muziekgezelschappen, stelt
de gemeente. Ook coacht Bert jonge
bestuursleden, wat erg gewaardeerd
wordt.
Zijn inzet was reden genoeg
voor het College van Burgemeester
en Wethouders om Bert Janssen de
bronzen waarderingspenning van
gemeente Venray toe te kennen.

Mogelijk zijn er bij meerdere personen telefoons gestolen in het centrum van Venray. Dit gebeurde
vrijdagavond 16 november en in de nacht die daarop volgde.
ontkomen. De aangehouden verdachte
is ingesloten voor nader onderzoek
te Venlo. Politie Venray is op zoek
naar personen die in de nacht van
vrijdag 16 op zaterdag 17 november

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

(Foto: Foto Hoedemaekers)

Telefoons gestolen in centrum
Venray
Politie Venray heeft twee
verdachten op het oog. Eén
verdachte, een 23-jarige inwoner van
Overloon, is hiervoor aangehouden.
De andere verdachte is weten te

> 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

slachtoffer zijn geworden van
diefstal van een telefoon. Ook komt
zij graag in contact met mogelijke
getuigen. De politie is te bereiken via
0900 88 44.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
DE MAASPOORT THEATER & EVENTS
SCHOUWBURG VENRAY
PRESENTEREN

Venraynaar mishandeld
bij overval
Bij een overval in een woning in Venray is in de vroege ochtend van zondag 18 november een Venraynaar
gewond geraakt toen hij met een stok werd geslagen. De overvaller is echter zonder buit vertrokken.
De bewoner van de Griegstraat
in Venray werd rond 05.15 uur verrast
door een gemaskerde man die bij
hem in de slaapkamer stond. Met
een stok werd de bewoner meerdere

malen geslagen. De overvaller kwam
voor geld, maar vertrok zonder buit.
Oplettende buren hoorden
hulpgeroep vanuit de woning van
hun buurman en ze belden de politie.

Het bleek dat een raam van de
woning van het slachtoffer was
ingeslagen waardoor de overvaller
naar binnen kon gaan. De politie
onderzoekt de zaak.

W W W. M A A S P O O R T. N L • W W W. S C H O U W B U R G V E N R AY. N L
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Restauratieploeg Stichting Kruisen en Kapellen Venray

Duizend puzzelstukjes zijn weer beelden
Loet Kusters en John Hellegers (foto) van Stichting Kruisen en Kapellen Venray hebben onlangs een groot en
moeilijk project voor de kerk in Lisse afgerond. Ze restaureerden vijf beelden van een kerstgroep voor de kerk
van Lisse, die door een ongelukje in duizend stukken waren gebroken. “Voor de kerk van Lisse waren deze
beelden van grote waarde.”

De beelden waren bij het opruimen van de kerststal in Lisse achter
een deur beland. Toen iemand die
deur te hard open duwde, braken
daarbij vijf beelden kapot. De schade
leek onherstelbaar. De Stichten
Kruisen en Kapellen Venray staat echter bekend om haar expertise in het
repareren en repliceren van beelden,
kruisen en andere kunstvoorwerpen.
“We zijn met Kruisen en Kapellen wel

eens op televisie geweest en doen
reparaties door heel Nederland en
zelfs Duitsland en België”, vertelt Loet
Kusters. Samen met John Hellegers
nam hij het grootste deel van de restauratie voor zijn rekening. “En in Lisse
kende iemand mijn naam. Ze hadden ook al restaurateurs uit de omgeving gevraagd, maar die durfden het
allemaal niet aan, zo slecht waren de
beelden er aan toe.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Venray

centrum €

7,50 - € 12,00

echt een puzzel. Alles moest precies
passend zijn. We moesten sommige
stukken die te zeer beschadigd of
gewoon kwijt waren opnieuw maken
en daarna moest alles weer aan elkaar
gemaakt worden.” Dat was moeilijk,
want als één stukje verkeerd werd
gezet, dan paste de rest ook niet
meer. Als van een beeld alles weer
goed in elkaar zat, werd het beeld
opgevuld met pur en daarna opnieuw
geschilderd. “John deed het grootste
deel van het reparatiewerk. Ik hielp
hem daar wel bij, maar was zelf vooral
verantwoordelijk voor het schilderwerk”, vertelt Kusters.
In het atelier in de kelder van de
voormalige Toverbal in Venray, waren
Kusters en Hellegers sowieso iedere
donderdagavond aan het werk, maar

meestal nog vaker. Na één jaar van
werkzaamheden zijn de beelden nu
weer terug bij de eigenaars in Lisse en
kunnen ze daar met de kerst weer in
de kerststal worden geplaatst. Kusters:
“Ze waren heel blij met het eindresultaat. Deze beelden zijn in de jaren
’50 gemaakt in Italië en zo’n beelden
voor kerststallen maken ze niet meer.
Ik weet niet of ze ook echt waardevol
zijn in termen van geld, maar voor de
kerk in Lisse waren ze wel van grote
waarde.” Hij voegt toe: “Ik denk ook
niet dat we het nog veel beter hadden
kunnen doen als dit. Je kunt nu, zeker
als je het niet weet, amper meer zien
waar de beelden gerepareerd zijn.
Ook zelf zijn we dus heel tevreden.
Bovendien hebben we dit met veel
plezier gedaan.”

Kusters ging kijken en samen met
Hellegers besloot hij de uitdaging aan
te gaan en de kunstharsen beelden
naar Venray te halen. Het restaureren
is voor hen een hobby. “We wilden
het wel proberen, want anders werd
het toch weggegooid. Het was wel
nog maar de vraag of het ging lukken.” Het was dan ook een flinke klus,
Kusters en Hellegers zijn er een vol
jaar mee bezig geweest. “Het was

Gevangenisstraf
voor mishandelen echtgenote
Een man uit Venray heeft een gevangenisstraf van acht maanden gekregen voor het jarenlang mishandelen van zijn echtgenote. Dat besliste Rechtbank Limburg op dinsdag 20 november.
De man werd verdacht van mishandeling en bedreiging van zijn
echtgenote. Deze deed in 2017,
na dertig jaar huwelijk, aangifte.
Zij stelde al vanaf het begin van hun
huwelijk problemen en ruzie te hebben met haar man. De laatste twee
jaar werd dat steeds erger en werd
ze vaak door hem geslagen en mon-

deling bedreigd. Ze werd onder andere
in haar ribben en tegen haar hoofd
geslagen en in haar ogen geprikt. De
verdediging wees op een verstandelijke beperking van de verdachte, die
de gedragskeuzes zou hebben beïnvloed. De rechtbank vond echter niet
dat dit de verdachte minder strafbaar
maakte. Over de mishandelingen voor

2017 wilde de verdachte niet praten.
De mishandeling in mei 2017, die
aanleiding was voor de aangifte, kon
hij zich naar eigen zeggen niet meer
herinneringen vanwege alcoholgebruik. De verdachte is veroordeeld
tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

Man veroordeeld
voor hennepteelt in Leunen
Rechtbank Limburg veroordeelde donderdag 20 november een man uit Leunen tot een gevangenisstraf
van 2 maanden en een taakstraf van 180 uur voor de medeplichtigheid aan hennepteelt en diefstal van
elektriciteit. Dit vond plaats in zijn loods.

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De man uit Leunen werd ervan
verdacht samen met anderen bijna
duizend hennepplanten te hebben geteeld in een pand in Leunen.
Daarnaast is hij medeplichtig
geweest aan het stelen van elektriciteit. Zijn advocaat stelde dat niet
bewezen is dat de man hennep heeft
geteeld, hij verhuurde slechts het

achterste gedeelte van zijn loods in
Leunen aan een persoon voor bedrijfsmatige kachelopslag. In 2016 kwam hij
erachter dat de loods voor een hennepkwekerij werd gebruikt. Er werd
hem veel geld aangeboden, toen hij
de huurovereenkomst wilde beëindigen. De officier van justitie stelt echter
dat hij zeker wist van de hennepteelt

in zijn loods. Zijn zoon had er een
henneplucht geroken en ook had de
verdachte een dikke stroomkabel uit
de meterkast zien lopen. De strafbare
feiten vonden plaats met medeweten
van de verdachte. De man uit Leunen
krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. Daarnaast
krijgt hij een taakstraf van 180 uur.
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Onderzoek rekenkamercommissie

Effecten gebiedsgericht werken onduidelijk
Gemeente Venray heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het gebiedsgericht werken.
De conclusie: sinds 2006 is er veel energie, tijd en geld ingestoken, maar of dit ook succes heeft gehad, is
moeilijk vast te stellen. Vooraf opgestelde doelen en bijbehorende monitoring blijken te ontbreken.
Gemeente Venray werkt sinds
2006 volgens de gebiedsgerichte
aanpak. De gemeente kent
twaalf wijkraden en dertien
dorpsraden die allen bemand
worden door bewoners. Daarnaast
wordt er samengewerkt met
maatschappelijke partners,
waaronder welzijnsinstelling,
politie, woningbouwcorporatie en
schoolbesturen. Op deze manier wil
de gemeente de leerbaarheid en

burgerbetrokkenheid in de gebieden
vergroten. De rekenkamercommissie
is afgelopen jaren bezig geweest
met een onderzoek naar de effecten
van dit gebiedsgericht werken.
In de tussentijd is het beleid een
aantal keer aangepast en heeft de
gemeente meer uren ingezet op het
gebiedsgericht werken. Onderdelen
van het gebiedsgericht werken
zijn onder andere de dorps- en
wijkontwikkelingsplannen die vanaf

2006 zijn opgesteld. Vanaf 2010
vond er een verschuiving plaats
naar meer zelfsturing en een meer
uitvoeringsgerichte aanpak. Vanaf
2013 kwamen maatwerk, integraliteit
en een terugtrekkende overheid
centraal te staan.

3 miljoen euro
In totaal stelde de gemeente
ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor
projecten die de gebieden zelf kon-

den uitvoeren. Zo werd in Merselo
Grootdorp heringericht, verbouwde
Leunen het MFC, verbeterde Ysselsteyn
haar kern en toegangswegen en werd
in Veulen het dorpscentrum heringericht. Daarnaast is er budget voor
bewonersinitiatieven. In 2010 werd
hiervoor nog ruim 76.000 euro gereserveerd, maar sinds 2015 ligt dat
budget vanwege bezuinigingen nog
maar rond de 19.000 euro.
Wat nu precies de opbrengsten zijn
van dit gebiedsgericht werken is volgens de rekenkamercommissie moeilijk te zeggen. “Door het ontbreken
van van tevoren vastgestelde doelen

en bijpassende monitoring kunnen
er geen harde uitspraken gedaan
worden over de doeltreffendheid.”
Betrokkenen zijn unaniem van
mening dat het gebiedsgericht werken bijdraagt aan de leefbaarheid
in de dorpen, maar dit begrip is zo
breed dat het niet gemeten kan worden. De commissie raadt het College
van B&W daarom aan bij nieuw
beleid duidelijkere kaders te stellen,
waarin onder andere staat hoe het
eindresultaat er uit moet zien en hoe
dit gemeten kan worden en hoe de
tussentijdse voortgang gemeten kan
worden.

Gemeente Venray

Meerjarig plan

Gemeente Venray ziet geen heil in elektronische oplossingen zoals stoplichten bij de drie gevaarlijke rotondes aan de Oost- en Zuidsingel in Venray. Wel wil zij extra waarschuwingsborden plaatsen om automobilisten er
op te attenderen dat ze fietsers van twee kanten voorrang moeten geven.

Waarom wil de wethouder alle jongerencentra in gemeente Venray
een meerjarig plan van aanpak laten schrijven, als alleen The B in Venray
op dit moment problemen heeft. Dat vragen ProVenray, D66 en PvdA zich
af. Zij stelden deze week vragen aan het College van B&W.

Geen stoplichten
Opnieuw vragen
bij ‘gevaarlijke rotondes’ over The B
Politieke partij VENRAY Lokaal
drong er begin november bij het
College van B&W van gemeente
Venray op aan om nog eens te kijken
naar de gevaarlijke situatie bij de drie
rotondes aan de Oost- en Zuidsingel
in Venray bij het Raayland College,
de toegangsweg van Brukske en bij
basisschool de Hommel. Vanwege
bouwwerkzaamheden komen fietsers
daar tijdelijk van twee richtingen over
de rotonde, wat al tot verschillende
ongelukken heeft geleid. Te veel, vindt
VENRAY Lokaal. Zij pleit daarom voor
elektronische oplossingen, zoals een
stoplicht bij de rotondes.
VENRAY Lokaal vroeg zich onder
andere af hoeveel ongelukken en
bijna- ongelukken er precies gebeurt
zijn dit jaar. Uit gegevens van het
meldsysteem van de politie, concludeert gemeente Venray dat er sinds
januari 2017 op de rotonde bij het
Raayland College negen ongelukken

zijn gebeurd, waarvan vijf met een
fietser. Op de rotonde bij de Hommel
vonden acht ongelukken plaats, waarvan vijf met fietser of bromfietser.
Er vonden, voor zover geregistreerd,
geen ongelukken plaats op de rotonde
bij Brukske. Ongelukken waarbij geen
politie aanwezig was of bijna-ongelukken worden niet geregistreerd.
Opvallend is dat na het aanbrengen
van meer waarschuwingsborden bij de
rotondes in april van dit jaar, het aantal ongelukken niet is veranderd.

‘Fietser laat zich
niet leiden’
Elektronische oplossingen als
stoplichten of waarschuwingslichten
zijn volgens gemeente Venray niet de
beste oplossing voor deze rotondes.
“De genomen maatregelen (meer
waarschuwingsborden, red.) zijn
een heel bewust overwogen keuze.

Het meest ideaal is een uitgebreide
omleiding van de fietser door
bijvoorbeeld wijk Zuid. De fietser
laat zich echter heel lastig leiden en
zal al zeker niet te veel omrijden.
Elektronische maatregelen attenderen
wel op een bijzondere situatie, maar
leiden juist in een donkere periode
ook de aandacht af van de toch al
drukke rotondes.” Het college is
van mening dat de huidige situatie,
het omleiding van de fietsers op de
rotonde met waarschuwingsborden
voor automobilisten, de minst slechte
optie is. Wel gaat de gemeente
aanvullende oranje waarschuwings
borden plaatsen waarop staat dat
fietsers af moeten stappen. Ook
worden er borden voor automobilisten
bijgeplaatst waarop staat dat ze
verplicht moeten stoppen. Daarnaast
worden er in overleg met de
toezichthouders extra observaties
gedaan bij de rotondes.

Kwakkelend jongerencentrum
The B is al lange tijd onderwerp van
het gesprek in de Venrayse politiek.
Er ligt nog steeds geen toekomstplan
voor het jongerencentrum en in plaats
van het randvoorwaarden en budget af te spreken voor The B, besloot
wethouder Anne Thielen (CDA) eind
oktober om het onderwerp breder te
trekken en een nieuw proces te starten waarin de doorontwikkeling van
alle jongerencentra in de gemeente
centraal staat. Een vreemde beslissing,
vinden ProVenray, D66 en PvdA.

Niet over
één kam scheren
“Opeens worden alle
jongerencentra betrokken in een
proces dat bovendien opnieuw
maandenlang gaat duren.” Zij
vragen zich af waarom er voor de

begrotingsbehandeling in oktober
nog geen voorstel lag voor verdere
ondersteuning van The B, zoals was
afgesproken met de gemeenteraad.
Zij vinden dat de jongerencentra van
Venray niet over één kam geschoren
kunnen worden.

Waar moet The B
naartoe?
“Waarom wordt er op aangedrongen dat alleen jongerencentra een
meerjarig plan van aanpak moeten
schrijven, terwijl enkel één van deze
centra een kenbaar probleem heeft?”,
vragen de partijen aan het college.
Zij willen graag weten waar het college vindt dat The B naartoe moet
en wat de gemeente hiervoor over
heeft.“ De partijen verzoeken het
college om hun vragen voor dinsdag
4 december te beantwoorden.

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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familie

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.
Gezellige rommelmarkt
Wieneshof Horst zondag 25 nov;
9-15.30 uur www.HH-marktkramen.nl
06 25 05 18 94.
Gezaagd en gedroogd (appel)
kachelhout afhalen in Baarlo €35,- /
box ca. 0,9m3. Bel Theo 06 50 26 07 02.
Te koop particuliere bouwkavel In
Veulen, rustig gelegen. Perc 525 m2.
Tel. 06 12 23 44 28.
T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen/
frees/spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/schudder/hark/maaier/
tractor enz. V. Dijk 06 19 07 69 59.
Langer genieten van uw terras
overkapping!! 06 22 27 44 35.
www.zeilmakerijsevenum.nl
Cadeautip: een bibliotheekkaart voor
eindeloos leesplezier. Tot 18 jaar zelfs
gratis. Steun de bib!

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00
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Galerij Klavertje Vier
open zondag 25 november van 11.00
tot 17.00 uur. Americaanseweg 108C
5964 PB Meterik
www.galerijklavertjevier.nl
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Overlegtafel
Roekenbosch mislukt
De overleggroep over de toekomst van bungalowpark het Roekenbosch in Blitterswijck is het niet eens
geworden over een gezamenlijk gedragen toekomstscenario voor het park. Er kon geen keuze gemaakt worden
tussen een toekomstscenario met focus op arbeidsmigranten of met focus op senioren. Het College van B&W van
gemeente Venray gaat zich op korte termijn beraden over hoe het verder moet.

Kerstbomen (7 soorten)
verkoop vanaf zaterdag 1 dec.
Kerstboomkwekerij Hay Jeuken
Stationsweg 66 Venray.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
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.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

De overlegtafel werd in de
zomer opgericht om met alle
betrokken partijen bij het park
tot een toekomstvisie te komen.
Het Roekenbosch was namelijk lange
tijd een vakantiepark, maar moet
nu opnieuw worden ingevuld. Bij de
overlegtafel over het Roekenbosch
zijn verschillende partijen betrokken.
Behalve gemeente Venray, nemen ook
Coöperatie Roekenbosch, de mensen
die vast op het park wonen, de
woonurgenten op het park, Kerngroep
Blitterswijck en aanwonenden van
het park deel aan de gesprekken, die
worden geleid door Bureau P2.
In oktober werd duidelijk dat
er gekeken ging worden naar twee
toekomstscenario’s: een scenario
waarbij arbeidsmigranten een
belangrijke rol vervullen en een
tweede optie waarbij het park haar
recreatieve functie behoudt en zich
meer gaat richten op senioren.
De huisjes op het park zouden dan
weer gebruikt worden als tweede
woning. In beide scenario’s is plek
voor permanente vestiging van zo’n

twintig woningen voor de huidige
vaste bewoners. Tijdens gesprekken
van de betrokkenen bleek dat er
weinig draagvlak was voor de optie
met arbeidsmigranten vanuit de
permanente bewoners van het park en
de Kerngroep Blitterswijck. Coöperatie
het Roekenbosch is hier wel
voorstander van. Het seniorenscenario
zou een goede optie zijn, stelt Bureau
P2, maar dan moet eerst nog wel
goed doorgerekend worden wat de
exploitatie op zou leveren en of er wel
behoefte aan is.
Besloten werd het seniorenscenario verder uit te werken, maar coöperatie Roekenbosch blijkt toch bezig
te zijn met het voorbereiden van een
aanvraag van een omgevingsvergunning voor het tijdelijk onderbrengen van arbeidsmigranten op het
park. Coöperatie het Roekenbosch
geeft daarnaast aan het gezamenlijke proces als mislukt te beschouwen. De Overlegtafel concludeert
nu dat door de opstelling van en de
keuze van het Roekenbosch de uitvoering van een ander scenario niet

te verwachten is. De Overlegtafel
komt daarmee tot de conclusie dat
het proces niet heeft geleid en ook
in de toekomst niet zal leiden tot
een toekomstperspectief voor het
Roekenbosch met een breed draagvlak.
“We dachten tot een breed
gedragen oplossing te komen”,
reageert wethouder Jan Loonen.
“Dat is niet gelukt.” Het college gaat
zich nu beraden over hoe het verder
moet met de situatie. “Een beslissing is niet direct aan ons”, legt hij
uit. “We zijn geen eigenaar van het
park, wel van de grond. En we gaan
over de bestemming van het gebied.”
Gemeente Venray heeft in het proces
ook geen voorkeur uitgesproken voor
de variant met senioren of arbeidsmigranten. “We hadden een faciliterende rol.” Loonen geeft aan het
jammer te vinden dat er nog geen
oplossing is gevonden. “Maar geen
antwoord is ook een antwoord. Het is
nu duidelijk dat we er op deze manier
niet uitkomen. We moeten met iets
anders komen.”

Persoon opgepakt voor rijden
zonder rijbewijs
Politie Venray heeft op vrijdag 16 november rond 22.30 uur een man aangehouden die reed zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol en mogelijk drugs was. De auto van de bestuurder is in beslag genomen en
hij heeft een flinke boete gekregen.

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

www.hallo-venray.nl

De politie was vrijdagavond
bezig met een surveillance-dienst
in de gemeente Venray. Een personenauto reed de politie tegemoet,
die herkend werd als een auto waar
mogelijk in gereden werd zonder
geldig rijbewijs en onder invloed van
alcohol. De politie keerde het dienstvoertuig en reed achter de auto aan.
Deze auto stopte toen het stopteken
werd gegeven en de bestuurder kon
geen geldig rijbewijs tonen. Hij bleek
ook onder invloed van alcohol te zijn.
Hierop is de bestuurder aangehouden.

Tijdens het transport werd de
verdachte agressief en vertoonde
hij gedrag dat mogelijk te maken
kon hebben met het gebruik van
verdovende middelen. De verdachte
weigerde echter aan een speekseltest
mee te werken om dit te bevestigen.
Vervolgens is er bevel tot meewerken
aan een bloedproef gegeven aan de
verdachte. Hier werkte de verdachte
wel aan mee. De uitslag van de
bloedproef is binnen tien dagen
bekend.
De personenauto van de verdachte
is in beslag genomen en wordt met

toestemming van de Officier van
Justitie vernietigd. Er volgt ook een
proces verbaal in verband met het
niet hebben van een verplichte
verzekering op de personenauto.
Ook krijgt de verdachte een flinke
boete vanwege het weigeren van
de speekseltest. Hiervoor volgt ook
nog een proces verbaal op basis
van de uitslag van de bloedproef.
De politie reageert: “Al met al een
niet slimme verdachte die lak heeft
aan de regels, die nu echter tegen
de lamp is gelopen en de pijn zal
ondervinden.”
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GEPLUKT Henny Jenner

Hij reisde, samen met zijn vrouw en twee kinderen, de hele wereld over voor zijn werk. Ze woonden vier jaar in India en ruim twaalf jaar in China,
maar keerden toch terug naar hun thuis in Blitterswijck. Daar staat Henny Jenner (75) midden in het verenigingsleven. Deze week wordt hij geplukt.
gaan doen en heb mijn dienstplicht
uiteindelijk vervuld bij de technische
dienst. De afgelopen jaren heb ik
genoeg gevlogen, maar van het
zelf vliegen is het uiteindelijk nooit
gekomen. Op die keer in India na dat
ik vijf minuten een helikopter met
dubbele bediening mocht besturen.”
Henny werd in 1943 geboren in
het Utrechtse Veenendaal. Hij is de

Als jochie van vijf jaar droomde
Henny van een ‘carrière’ als paus.
“Ik droomde ervan om de wereld
rond te reizen, net als de paus.
Toen ik ouder werd, wilde ik liever
piloot worden.” Henny doorliep de
pilotenkeuring van de Koninklijke
Luchtmacht, maar omdat ze daar
genoeg mensen hadden kon Henny
niet aan de bak. “Ik ben de HTS

PUZZEL

Sudoku

‘Teamgenoten konden
kleinkinderen zijn’

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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middelste van zeven kinderen, met
één oudere broer en vijf zussen.
“Mijn ouders waren eenvoudige
mensen. Mijn vader had een
rijwielzaak in Amersfoort, maar moest
om gezondheidsredenen van mijn
moeder naar Veenendaal, waar ik tot
mijn dertiende gewoond heb. Omdat
daar meer werk was, verhuisden we
in 1956 naar Enschede. Mijn vader
werd toen machinebankwerker. Mijn
moeder zorgde voor alles en iedereen.
Ze was zuinig, maar niet gierig.”
In Enschede leerde de toen 18-jarige
Henny zijn vrouw Truus kennen via
een voetbalvriendje. “We zijn in 1966
getrouwd en naar Nijmegen verhuisd
vanwege mijn werk. Twee jaar
later kregen we een zoon, Edward.
Onze dochter Barbara werd in 1970
geboren.”
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Van 1963 tot 1973 werkte Henny
bij Philips in Nijmegen. “Na tien jaar
had ik het er wel gezien. Ik had het
er heel goed naar mijn zin, maar
zag dat als het juiste moment om te
gaan.” Henny ging bij Xerox werken
in Venray, een bedrijf dat producten
en diensten verkoopt op het gebied
van het printen en bewaren van
documenten. Om dicht bij het werk te
wonen, bouwden Henny en Truus een
huis in Blitterswijck. “In 1984 kreeg
ik de kans om een samenwerkende
onderneming (joint venture, red.) op
te starten in Rampur, in het noorden
van India”, aldus Henny. Het hele
gezin verhuisde mee. “Onze kinderen

hadden een geweldige tijd. Ze gingen
naar een internationale school,
leerden leeftijdsgenoten uit de hele
wereld kennen en pikten het Engels
snel op. Onze dochter ging op haar
15e voor het eerst alleen op reis, op
bezoek bij een vriendin in Japan en
Korea.”
Na vier jaar in India was Henny
nodig bij een nieuwe joint venture
in China. Hij woonde en werkte in de
steden Shanghai, Suzhou en Wuhan.
“Na vijf jaar zei mijn baas in Venray
dat ik terug moest komen. Anders
kon ik maar beter ook een Chinees
worden, zei hij”, vertelt Henny
grinnikend. Tot zijn pensionering in
2000 werkte Henny in Venray en
woonde hij met Truus weer in hun huis
in Blitterswijck. “Onze kinderen waren
toen uitgevlogen. Barbara woont met
haar man Ken en hun twee zoons in
Haarlem en Edward in Barcelona, met
zijn Catalaanse vrouw en hun dochter.”
Sinds zijn pensioen zit Henny
echter niet stil. Hij startte een eigen
bedrijf en hielp zes ondernemers
met het opstarten van hun bedrijf
in China. “Daarnaast doe ik veel
vrijwilligerswerk”, aldus Henny.
“Ik was tot 2015 lid van de organisatie
PUM, Program Uitzend Management.
Daar hielp ik kleine bedrijfjes in
Colombia, India, Mozambique en
Guatemala. Nu ben ik lid van de KBO
in Blitterswijck waar ik help met het
onderhouden van de gemeenteperkjes
in het dorp. Ook biljart ik sinds een
paar jaar, zit ik in de werkgroep
Venray Fairtrade, ben ik secretaris van
de Kerngroep Blitterswijck en ga ik
elk jaar met mijn vogelaarsclubje op

stap om vogels te spotten. Daarnaast
voetbal ik in het derde seniorenteam
van de voetbalclub hier. Met jongens
die qua leeftijd mijn kleinkinderen
konden zijn, maar ik hoor er echt bij.”

Nooit thee leren
drinken
Truus en Henny hebben er lang
over gedacht of ze in China zouden
gaan wonen. “Het land heeft echt
ons hart gestolen”, aldus Henny.
“De rijke cultuur, de prachtige natuur,
de gastvrije, spontane en vriendelijke
mensen. De jaren die we er woonden,
hebben we geleefd zoals de mensen
daar leven. Truus en Henny hebben
ook Chinees leren spreken. We hebben
er nog steeds vrienden wonen en
gaan minimaal één keer per jaar terug
om hen te bezoeken. Maar er wonen
wilden we toch niet. De afstand
met onze kinderen en kleinkinderen
vonden we te groot. En helemaal
integreren doe je niet, want we zien er
toch anders uit. In Blitterswijck willen
we oud worden.”
China haalden ze daarom naar
hun eigen huis. Met een Feng Shuituin volgens de harmonieuze Yin en
Yang-principes, Chinees serviesgoed,
beelden, traditionele meubels en de
grootste blikvanger: een plafondhoge
houten servieskast met gedetailleerd
snijwerk. “Truus kocht die in Shanghai,
zonder dat ze wist of die in huis paste.
Het paste net. Zo hebben vrijwel alle
spullen in dit huis een verhaal of een
herinnering.” Er is echter één ding
dat Henny niet meenam uit China:
de theecultuur. “Ze drinken er heel
veel thee, maar dat heb ik niet echt
kunnen leren. Ik houd gewoon meer
van koffie.”
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Maatschap Jenniskens-Van Soest uit Ysselsteyn

‘Kalkoen, het meest veelzijdige
stukje vlees’
De kalkoenhouderij van Twan en Janneke Jenniskens-van Soest uit Ysselsteyn is één van de bedrijven die kans maken op de Venrayse Ondernemersprijzen. Het bedrijf, dat ruim
vijftig jaar geleden werd gestart, is de eerste leverancier van de Beter Leven-kalkoen en werkt op haar geheel eigen manier aan een vitale toekomst.

Twan en Janneke Jenniskens-van Soest in één van de kalkoenstallen
Er is volgens Twan (47) en Janneke (45) geen vitaler stukje
vlees dan de kalkoen. Daarom past hun maatschap ook perfect bij het thema ‘vitaal ondernemerschap’ van de Venrayse
Ondernemersprijzen (VOP) van 2019. “Kalkoen is gezond
en mager”, vertelt Janneke. “Veel lekkerder ook dan kip.
Daarnaast kun je alle kanten op met kalkoen, het is een veelzijdig stukje vlees.”
Toch wordt er volgens de twee nog te weinig kalkoen
gegeten in Nederland. Volgens cijfers van Wakker Dier aten
Nederlanders in 2016 gemiddeld 77 kilo vlees per persoon per
jaar. Bijna de helft daarvan is varkensvlees, een derde, zo’n
25 kilo, pluimvee. Twan: “En dat is voornamelijk kip. Ongeveer
een kilo daarvan is kalkoen. Zonde.” Dat moest anders. Ter
promotie van hun product startte daarom een groep kalkoenhouderijen het initiatief ‘de Slanke Bourgondiër’. Daarmee willen ze een kijkje geven in de sector en hun product promoten.
“Dat doen we samen met enkele andere enthousiaste kalkoenbedrijven uit de regio Ysselsteyn, Helden-Panningen en
Nederweert. We zijn er trots op dat wij dit voor elkaar hebben
gekregen samen. Zo geven we toch het goede voorbeeld.”
De nominatie voor de Venrayse Ondernemersprijzen komt
voor Twan en Janneke op een goed moment. “We vinden
het een hele eer dat we meedingen naar de prijzen”, vertelt
Janneke. “Maar uiteindelijk hopen we dat het de hele sec-

tor ten goede komt.” De kalkoenhouderij in Nederland is met
ruim vijftig jaar een relatief jonge bedrijfstak. Twans vader
Toon startte in 1965 op een stuk land in Ysselsteyn zijn eigen
bedrijf met onder andere pluimvee. Twan kwam later in het
bedrijf en nam het uiteindelijk over. Broer Henk had zijn eigen
kalkoenhouderij. “Hij werd in 2014 ziek en drie jaar geleden
heb ik zijn bedrijf overgenomen”, vertelt Twan. “Afgelopen
februari overleed hij. Henks bedrijf was altijd één van de
grootste in Nederland. Met zijn bedrijf erbij werd onze maatschap dubbel zo groot. Nu heb ik zo’n 60.000 dieren. Dat was
in het begin best spannend, maar ik houd wel van nieuwe
uitdagingen.”

Sprong in het diepe
Het vitaler maken van het pluimvee was de meest
recente, grote uitdaging. Voorheen werden de meeste
Nederlandse kalkoenen verkocht aan Duitsland en lagen er
Franse kalkoenen in onze supermarkten. Twan: “Dat sloeg
nergens op, vond ik. Ik nam de sprong in het diepe, zegde
alle contracten met Duitse afnemers op en besloot me volledig op de Nederlandse markt te richten. Inmiddels worden
onze kalkoenen wel in Duitsland geslacht, maar worden ze in
Nederlandse supermarkten verkocht.” Twan en zijn collegakalkoenhouders wilden hun product daarnaast nog beter

maken en kwamen op het idee om een Beter Leven-keurmerk
voor hun kalkoenen te ontwikkelen. Dat lukte. “Sinds 1,5 jaar
zijn we wereldwijd het eerste bedrijf dat kalkoenen heeft
met een Beter Leven-keurmerk. Deze kalkoenen staan in een
andere stal dan de gewone. Ze groeien langzamer, ze hebben
meer ruimte, een overdekte uitloop en overal daglicht.” Sinds
vorig jaar levert de maatschap ook Beter Leven-kalkoenen aan
reguliere, landelijke supermarkten. De Slanke Bourgondiërkalkoenen worden aan huis verkocht.
De maatschap wil echter ook op andere manieren het
goede voorbeeld geven. “We zijn bezig met het verhuren van
onze staldaken aan een partij die er zonnepanelen op gaat
leggen”, vertelt Janneke. “Het is de bedoeling dat er straks
6.500 panelen op komen, die stroom voor ons en 800 andere
huishoudens opwekken. Daarnaast willen we uiteindelijk ook
grond om de stallen heen verhuren, zodat daar zonneweides
van gemaakt kunnen worden en er nog meer duurzame energie kan worden opgewekt.”
In de ogen van Twan en Janneke is hun bedrijf al klaar
voor de toekomst. “We hebben daarin al grote stappen
gezet met het keurmerk en de zonnepanelen”, vertelt Twan.
“Groeien willen we niet. Vitaal blijven wel. Daarom willen we
ons blijven ontwikkelen, zodat het familiebedrijf misschien
ooit door onze kinderen kan worden voortgezet.”
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Geld voor Stichting Leergeld
NA MENS DE VOLGENDE
BEDRIJVEN

Eerder dit jaar heeft proWIN met haar zogenaamde Sweetheart-actie geld opgehaald voor verschillende
goede doelen. Twaalf stichtingen Leergeld in Nederland kregen dankzij de actie ieder een donatie van minimaal
1.000 euro. Leergeld Venray was één van de doelen die deze bijdrage in ontvangst mocht nemen.

SUCCES!
Agrobaan 7
5813 EB Ysselsteyn
www.autobedrijfpeters.nl

GEFELICITEERD MET DE
NOMINATIE VOOR DE
ONDERNEMERSPRIJZEN
VENRAY 2019!

“We zijn dankbaar en trots dat we
zo veel hebben kunnen betekenen
voor Leergeld Nederland en nog twee
andere doelen. Met deze regelmatig
terugkerende actie is dit jaar in totaal
14.000 euro door team proWIN-KEA
opgehaald, één van de succesvolste
teams binnen proWIN International.
Als bedrijf willen we ons graag

inzetten voor het leveren van een
bijdrage om onder andere armoede
onder kwetsbare kinderen te
bestrijden. Daarom hebben we samen
met onze medewerkers verschillende
activiteiten opgezet”, aldus proWIN
teamleider Renate van Tongeren
uit Overloon.
Karlijn Versteegen, voorzitter

Stichting Leergeld Venray, was
blij met de inzet en de bijdrage.
“Wij zijn erg onder de indruk hoe
deze consulentes uit onze regio
zich hiervoor hebben ingezet.”
Leergeld Venray heeft als missie het
voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met minimale
financiële middelen.

Oh, zit dat zo!
info@advee.nl
www.adveedierenartsen.nl

Wij wensen Maatschap
Jenniskens – van Soest
en de andere
genomineerden
veel succes!

Letselschade en privacy
Door: Henri Pelckmans, Van der Putt Advocaten
Om een letselschadezaak goed te kunnen regelen is veel informatie
nodig, waaronder medische informatie. Er zal immers vastgesteld
moeten worden dat er sprake is van letsel als gevolg van het ongeval dat
iemand is overkomen. Soms is daarvoor ook informatie over iemands
gezondheidstoestand van voor het ongeval relevant.

WWW.DE-HEUS.NL

Arvalis feliciteert
Maatschap Jenniskensvan Soest
met hun nominatie
voor de Venrayse
Ondernemersprijzen 2019

www.arvalis.nl

VAN HARTE GEFELICITEERD
MET DE NOMINATIE!
AANNEMERSBEDRIJF
bv

P. MARTENS

AGROBAAN 11 • 5813 EB • YSSELSTEYN (L) • TEL.: 0478-541760

Als iemand bij een ongeval zijn
hand verliest zal er weinig discussie
bestaan over de vraag of er sprake
is van letsel. Lastiger ligt dat bij
zogenaamd moeilijk objectiveerbare
letsels zoals een whiplash. De rechtspraak heeft daar gelukkig een
mouw aan gepast. Als de klachten
reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn worden
deze klachten toch aan een ongeval
toegerekend, ook al zijn ze moeilijk
bewijsbaar. Wel moet er dan geen
andere oorzaak voor de klachten
gevonden kunnen worden en mogen
deze klachten niet reeds voor het
ongeval aanwezig zijn. Om dat
laatste aannemelijk te maken is vaak
informatie uit de medische voorgeschiedenis noodzakelijk.

Tot voor kort kregen in principe,
naast het slachtoffer, alleen zijn of
haar advocaat en de medisch adviseur
van die advocaat en de verzekeraar de
medische informatie te zien. Alle drie
hebben een eigen wettelijk geregelde
geheimhoudingsverplichting. De medisch adviseur van de verzekeraar geeft
advies aan de schadebehandelaar bij
de verzekeraar die op basis daarvan de
schade met de advocaat afwikkelt.
Door invoering van de zogenaamde “Medische paragraaf”
in de “Gedragscode Behandeling
Letselschade” die sommige belangenbehartigers, maar niet ons kantoor,
hebben ondertekend, zouden ook
schadebehandelaars van de verzekeraars inzage mogen krijgen in medische
informatie. Dit kan betekenen dat een
schadebehandelaar, die geen arts of
advocaat is en daardoor niet onder een
wettelijke geheimhoudingsverplichting
valt, ook medische informatie krijgt.

Door ons kantoor is hierover een
procedure gevoerd bij de rechtbank Rotterdam. Gelukkig heeft de
rechtbank Rotterdam bepaald dat
een slachtoffer niet verplicht is om
daaraan mee te werken. Voldoende
is als de informatie terechtkomt bij de
medisch adviseur van de verzekeraar.
Die kan immers advies geven aan de
schadebehandelaar. Het enkele feit
dat iemand is aangereden betekent
immers niet dat het slachtoffer geen
recht op privacy meer zou hebben.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
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Smaaksmederij in Leunen
geopend
Vissers Energy Group opende op vrijdag 17 november officieel De Smaaksmederij in het tankstation aan de
Albionstraat in Leunen. Het Esso tankstation in Leunen had voorheen een Vissers Shop & Go en Délifrance broodjescorner. Daarvoor is nu De Smaaksmederij in de plaats gekomen.

SPOVenray verbindt
zich aan Risk Factory
Scholenkoepel SPOVenray ondertekende maandag 19 november
samen met Stichting Dynamiek, SKBM en Martinus een overeenkomst
waarmee zij laat zien achter het concept Risk Factory Limburg te staan.
Risk Factory Limburg-Noord is een belevingscentrum voor gezondheid
en veiligheid in de regio.
Afgesproken is dat de scholen de
komende vijf jaar een bezoek brengen aan dit belevingscentrum voor
gezondheid en veiligheid in de regio
in Venlo. De schoolbesturen zijn
ervan overtuigd dat door het ervaren
van verschillende levensechte
gezondheids- en veiligheidsscenario’s in de Risk Factory LimburgNoord de leerlingen van groep 8 zich
meer bewust zijn van het belang van
gezondheid en veiligheid. Dat ze hun
eigen verantwoordelijkheid hierin
nemen en hiernaar handelen in hun
volgende levensfase. De gezondheids- en veiligheidsthema’s binnen
de Risk Factory Limburg-Noord zijn

De Smaaksmederij is een
foodmarkt voor de dagelijkse
boodschappen, met de nadruk op
verse producten uit de regio. Je
vindt er bijvoorbeeld boerenkaas en
-zuivel uit het Limburgse Kessel en
ambachtelijk ijs en verwentoetjes
uit Sevenum. Er is een assortiment
van streekproducten, verse groenten

en fruit en de Moments & More
chocolade en koffie. Ook is er brood
en gebak van Bakkerij Vedder
te koop, is er een bakkerij voor
belegde broodjes en biedt slagerij
Verkoeijen vleeswaren en warme
maaltijden. In De Smaaksmederij is
verder nog een zit- en eetgedeelte
toegevoegd en er is een complete

bloemenwinkel van Bloemen van
Mieke.
“De Smaaksmederij is een door
Vissers zelf ontwikkeld concept”,
aldus een woordvoerder van Vissers
Energy Group. “En in Leunen zijn
weinig winkelvoorzieningen, dus
Vissers verhoogt hiermee ook de
leefbaarheid in Leunen.

bepaald op basis van kerndoelen van
het primaire onderwijs en praktijkervaringen van hulpverleningsdiensten. De voorbereiding op een
bezoek aan de Risk Factory LimburgNoord start al op school, in het
klaslokaal door het spelen van een
game. Achteraf krijgen de leerlingen
via deze game opdrachten om het
geleerde in hun omgeving in de
praktijk te brengen. Zo wordt het
maatschappelijk effect onderzocht
en aantoonbaar gemaakt op het
gebied van bewustzijn en positieve
gedragsbeïnvloeding. In het schooljaar 2018-2019 opent de Risk Factory
Limburg-Noord haar deuren.

Puin in ruil voor
houtsnippers
Mooder Maas biedt inwoners van de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum vrijdag 30 november tussen 12.00 en 16.00 uur de gelegenheid om stoeptegels (puin) in te leveren en houtsnippers op te halen.
Zij wil zo bijdragen aan de vergroening van tuinen.
Mooder Maas stelt dat “door
stoeptegels of bestrating te verwijderen uit de tuin en te vervangen door houtsnippers, regenwater
gemakkelijk in de grond kan trekken
en overlast door regenwater wordt
verminderd.” De houtsnippers komen

van gerooide bomen uit het projectgebied. Mooder Maas verwerkt het
puin dat ze ontvangt tot menggranulaat dat Mooder Maas binnen het
projectgebied weer kan toepassen
als onderlaag voor bijvoorbeeld de
rondweg.

Ondernermer
De Hoebert sleept
gemeente voor de
rechter

GA JIJ VOOR 100%
KLANTTEVREDENHEID?
Solliciteer dan bij Munckhof! Wij hebben diverse vacatures
in Horst, ben jij één van onze nieuwe collega’s?

CALLCENTER MEDEWERKER
STUDENT CALLCENTER MEDEWERKER
ACCOUNTMANAGER
MEDEWERKER ACCOUNTBEHEER
STUDENT PLANNER

WEEKEND/VAKANTIES

www.werkenbijmunckhof.nl

WEEKEND/VAKANTIES

Ondernemer Jan Lucassen uit Well sleept gemeente Venray voor de
rechter. Als Otto Work Force huisvesting voor arbeidsmigranten mag
realiseren, dan mag hij dat ook, vindt Lucassen. Eerder werd zijn plan
om in De Hoebert in Venray arbeidsmigranten te huisvesten door de
gemeente afgewezen. Daarom spant hij nu een kort geding aan dat
donderdag 22 november dient voor de rechtbank van Roermond.
“Ik heb geen moeite met het feit
dat Otto Work Force arbeidsmigranten gaat huisvesten”, reageert
Lucassen. “Helemaal niet. Maar ik
vind wel dat iedereen hetzelfde
behandeld moet worden.” Lucassen
vindt het niet eerlijk dat het plan van
Otto Work Force om 240 arbeidsmigranten onder te brengen in chalets
aan de Henri Dunantstraat wel op
medewerking van gemeente Venray
kan rekenen, en zijn plan niet.
Zelf wil hij De Hoebert, gelegen aan
de Westsingel in Venray, ombouwen
tot woonruimte voor arbeidsmigranten. “Eerst wilde de gemeente graag
meegaan in dit initiatief, maar verder
in het proces ineens in een keer niet
meer”, aldus Lucassen.

Het plan van Lucassen zou
voldoen aan alle eisen die door de
gemeente worden gesteld aan de
huisvesting van arbeidsmigranten,
stelt hij samen met zijn advocaat.
Ook aan de nieuwe, versoepelde
eisen die gemeente Venray
vorige week bekendmaakte. Deze
richtlijnen heeft gemeente opgesteld
vooruitlopend op een uitgebreidere
visie over de huisvesting van
arbeidsmigranten. Zij stelt nu onder
andere dat de omgeving en de
beheersbaarheid een belangrijke rol
spelen. Voorkeur van de gemeente
gaat uit naar kernrandzones of
randen van bedrijventerreinen.
Grootschalige initiatieven in
woonwijken zijn niet wenselijk.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 46

Burgemeester moet door het volk gekozen worden
Twee derde van de stemmers op onze poll is voor een gekozen
burgemeester. Een op de drie stemmers vindt dat niet nodig. Onze poll van
vorige week luidde ‘Burgemeester moet door het volk gekozen worden’.
Burgemeesters worden nu nog benoemd door de Kroon (het kabinet en de
koning), dat staat in de grondwet. Een meerderheid van de Eerste Kamer wil
dit uit die grondwet schrappen. Dat maakt de weg vrij voor misschien wel een
door het volk gekozen burgemeester in de toekomst. Hoe de burgemeester
dan wel benoemd gaat worden, is nog niet duidelijk. Veel mensen pleiten
ervoor om de burgemeester, net als de gemeenteraad, te laten kiezen door

het volk. Bijvoorbeeld door een burgemeestersreferendum. De burgemeester
staat aan het hoofd van een gemeente, dan zouden de bewoners van die
gemeente daar ook wat over te zeggen mogen hebben. Dat is democratischer.
Zo’n door het volk gekozen burgemeester kan dan misschien ook op meer
steun van het volk rekenen, omdat ze hem of haar zelf gekozen hebben.
Tegenstanders van een door het volk gekozen burgemeester zijn bijvoorbeeld
bang dat bijvoorbeeld prins carnaval aan de macht komt. Zij denken dat
benoemingen zoals ze nu gaan, een betere en meer gekwalificeerde
kandidaat opleveren.

Zonnepark in Smakt is een goed idee
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Er zijn plannen om in Smakt een zonnepark aan te leggen.
Projectontwikkelaar Kronos Solar wil op een agrarisch terrein van 25 hectare,
tussen de A73 en de spoorlijn 96.800 zonnepanelen aanleggen. De omwonenden zijn hier niet blij mee, zij vrezen overlast. Wethouder Carla Brugman haalde
het tijdens een informatiebijeenkomst al aan: eigenlijk is er geen keuze. Er is
een groot klimaatprobleem dat opgelost moet worden. In de woorden van wethouder Brugman: “We staan in het oog van de orkaan.” Ieder initiatief moet
daarom met open armen aangegrepen worden. Zo’n zonnepark zorgt in ieder
geval voor schone energie. Zonnepanelen op daken zijn echter niet effectief

genoeg om heel Nederland van energie te voorzien, dus mogelijkheden als
zonneparken moeten serieus overwogen worden. Hoe meer zonnepanelen hoe
beter. Dat moeten de inwoners van Smakt ook begrijpen.
Aan de andere kant kan zo’n zonnepark ook voor overlast zorgen. De inwoners van Smakt vrezen bijvoorbeeld geluidsoverlast door het weerkaatsen van
verkeerslawaai van de A73. En aan de andere kant ligt een spoorlijn die mogelijk ook verdubbeld wordt. Het is wel een heel groot terrein voor zo’n klein
dorpje, dat zorgt ook niet voor een mooi uitzicht.
Een zonnepark in Smakt is een goed idee. Wat vindt u?

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen

- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali
– vaste gift en variabele strooien

Gedegen advies voor een optimaal teeltrendement.

Kwekerij VieVerde BV is een modern glastuinbouwbedrijf met
een teeltoppervlakte van 65.000m² komkommers en aardbeien,
gevestigd in Castenray, Noord-Limburg.

Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl
Gezien de ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray

MEEWERKEND
VOORMAN TEELT (M/V)
De meewerkend voorman teelt is mede verantwoordelijk voor
het gehele productieproces in de komkommerteelt.
Hij/zij verzorgt de arbeidsplanning, coördineert de arbeid en
houdt toezicht op de productiemedewerkers.
De functie heeft een sterk meewerkend karakter en is niet bedoeld voor het klimaat en de teelttechnische aspecten van het
productieproces. Het betreft een functie voor minimaal 30 uur
per week met een groei naar een fulltime dienstverband.
Wij vragen:
• goede sociale vaardigheden;
• leidinggevende capaciteiten (mensgericht);
• een leergierige en zelfstandige medewerker;
• flexibele inzet, ook voor het zaterdagwerk;
• minimaal mbo niveau.

Oostrum
Leunen

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Wij bieden
• bij goed functioneren een vast dienstverband in een modern
tuinbouwbedrijf;
• beloning conform de CAO voor de Glastuinbouw;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden met
ontwikkelmogelijkheden.
Reageren
Uw CV met motivatie kunt u sturen naar het e- mailadres:
administratie@kwekerij-vieverde.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

ROFFERT 8 • 5811 AT CASTENRAY • WWW.KWEKERIJ-VIEVERDE.NL

Exit
Brexit?
Het zijn roerige tijden voor
onze buren aan de andere
kant van het Kanaal. Nee, niet
voor de Helmonders aan de
westzijde van het Defensie
kanaal maar voor de Britten.
May heeft het er in elk geval
zwaar mee. Hoewel ik haar
ideeën niet steun heb ik
bewondering voor de wijze
waarop ze overeind blijft. Veel
politici hadden het speelveld al
lang verlaten. Waarvan akte:
de grootste schreeuwers om de
EU te verlaten, zoals Farrage en
Johnson, nemen al lang niet
meer hun verantwoordelijkheid.
Maar die koppigheid van
May legt ook een groot deel van
het Brexit probleem bloot. Ik
verwacht dat het gehele Britse
referendum de
geschiedenisboeken in zal gaan
als de grootste democratische
oplichting ooit. Om nog maar
te zwijgen van de gevolgen die
een ‘leave’ zal mee brengen.
Veel Britten grepen het
referendum aan om een
proteststem uit te brengen
tegen de zittende regering.
De gedachte was ook dat het
met de Brexit niet zo’n vaart
zou lopen. Maar nu de uitslag er
ligt moet en zal het vaarwel aan
de Unie bewerkstelligd worden.
May stelt dat het huidige
akkoord er één is voor het
Britse volk. Dat ligt er maar aan
hoe je het bekijkt. Het
referendum liet een score zien
van 51,9 procent voor de
Brexiteers. Teruggerekend naar
inwoneraantal is dit slechts
38 procent. Ik zou alleen al voor
het experiment een nieuw
referendum uitschrijven. May
kan niet zomaar voorbijgaan
aan de grote groep mensen
(48 procent) die wél wil blijven.
In een goed werkende
democratie worden ook
belangen van de minderheid
behartigt. Dat moeten we in
Nederland trouwens ook maar
weer eens gaan doen.
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Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?
De gemeenteraad heeft de volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende rol. Het college bestuurt (draagt zorg
voor de uitvoering) en moet normaal gesproken verantwoording
afleggen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van de gemeentefinanciën.
De VVD Venray neemt haar verantwoordlijkheden serieus. Daarom heeft
ze voor u in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college over
de gemeentefinanciën.
Het betreft hier geen moeilijke politiek geladen keuzes, maar
enkel de vraag aan het college om
wat meer duidelijkheid te verschaffen hoe er omgegaan wordt met het

geld van alle inwoners van Venray.
De programmabegroting van het college van Venray voor de komende
vier jaar (2019-2022) bevat nog veel
vraagtekens. Ambitieniveaus zijn niet

overal helder en voor miljoenen euro’s
is nog geen duidelijke bestemming.
Naast de begroting met open eindjes
is het ook niet helder hoe Venray de
klappen op kan vangen bij financiële
tegenslag. Het is daarom nog maar de
vraag hoe gezond het huishoudboekje
van Venray nu echt is. De VVD Venray
wil best enige mate van vertrouwen
geven aan het college, maar vindt
het onverantwoord om weg te kijken
nu er zoveel zaken niet duidelijk zijn.
Eén keer per vier jaar kijkt de provin-

cie mee over de schouders van het
college in Venray naar de financiën.
Volgens het college is dit voldoende.
Volgens de VVD Venray niet. Het is
onverantwoord om te wachten op
eventueel verscherpt toezicht, je moet
het zien te voorkomen. Helaas is een
motie van de VVD Venray om de jaarlijkse standaardtest van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) uit te
voeren, om te zien hoe we er nu echt
financieel voorstaan, niet aangenomen. Uiteraard laten we het hier niet

bij zitten en zullen blijven hameren
op meer transparantie en betere
controle op de houdbaarheid van
onze gemeentefinanciën. De VVD
Venray zal de VNG test zelf uitvoeren
en overleg voeren in de gemeenteraad over de resultaten. Uiteindelijk
hopen we zo een breder draagvlak
te creëren voor een verstandige
financiële basis voor een nóg mooier
Venray.
Wim De Schryver,
VVD Venray

daar het voor de stichting niet het
meest urgente is.
Wel wil ik aangeven dat de
berichtgeving over de Toverbal mij en
de stichting zorgen baart omdat zoals
voorgesteld, deze stichting echt niet
verder kan met antikraak-contracten.
Deze Stichting kan nooit binnen een
maand verkassen met haar beelden
en ander materiaal en kan óók niet
in elke ruimte gevestigd worden
vanwege de (schadelijke) invloed
van licht en lucht op haar materialen.

Los van wat er gebeurt met de
Toverbal, vraag ik u nu alvast met
mij en deze stichting na te denken
over een plek waar zij voor altijd
haar werk kan doen. Om ervoor te
zorgen dat dit deel van Venray’s
erfgoed behouden blijft, is een
goed plan nodig wat nu al aandacht
verdient en dus bij deze alvast
aandacht krijgt.

Venrays erfgoed
Als fractieleden waren we druk met onze beschouwing op de
gemeentelijke begroting waarbij zaken voorbij kwamen waar ProVenray
zich zorgen over of sterk voor maakt. Zoals onze bibliotheek, beroerde
bewindvoerders en moeilijke teksten over het gemeentebudget.
Daarnaast staat de vraag nog open of de Aldi een plek in de Toverbal zal
krijgen en laat ik nu net vorige week in de Limburger lezen dat de
gemeente vanaf januari 2019 weer de baas over dit gebouw is.
Dat herinnerde mij aan mijn
recente bezoek aan de Stichting
Kruisen en Kapellen gemeente
Venray, die zich gevestigd heeft in
de kelder van de gymzaal van dit

gebouw. Ik moet eerlijk zeggen dat ik
mij schaamde deze stichting niet te
kennen, laat staan wist wat zij allemaal doet. Natuurlijk zie ook ík de
kruisen en kapellen langs de wegen in

onze gemeente, waar ik vaak gedachteloos aan voorbij ga. Ik heb er nooit
bij stilgestaan wie voor het onderhoud
zorgt én hoe de (zeer oude) beelden
intact blijven. Ik was dus bij deze
stichting en ik voelde mij in een
kunstatelier van kundige restaurateurs
die de bijzondere waarde inzien van
iets schijnbaar zo onnozels als kruisen
en kapellen. Restaureren en onderhouden doet de stichting met een, in
mijn ogen, zeer klein subsidiebudget
maar dit wil ik hier nu niet aanhalen,

Erica Irene van den Akker,
raadslid ProVenray

GROEI MET
ONS MEE
Vanwege gezonde groei komen we voor de
locatie Euroveen in Grubbenvorst graag in
contact met;

• Operator (diverse afdelingen);
• Shovelmachinist;
• Heftruckchauffeur;
• Productiemedewerker;
• Medewerker technische dienst;
• Transportplanner (junior).

BVB Substrates is expert als het gaat om
het produceren en leveren van substraten
voor alles wat groeit en bloeit. Wij zijn een
familiebedrijf van Nederlandse bodem
met meer dan 100 jaar ervaring en leveren
wereldwijd aan 85 verschillende landen.
Productie geschiedt op meerdere locaties

OPEN DAG 8 DECEMBER
INSTELLING TELT

Omdat wij graag zoveel mogelijk talenten ontmoeten,
zetten wij de deur van ons bedrijf open op zaterdag
8 december 2018 van 10:00 tot 12:00 uur.

PROFIELSCHETS

Aanmelden voor de open dag of solliciteren kan
per mail t.a.v. Hugo Buitelaar;
aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl

in Nederland en Zweden. In ons bedrijf
werken dagelijks ruim 250 medewerkers
aan het optimaal beleveren van de klanten.

OPEN DAG

Omdat wij intern werken met mentorschap is er voldoende capaciteit en kennis om nieuwe medewerkers
op te leiden tot ervaren talent. Voor ons is affiniteit
met logistiek, mentaliteit en teamspirit belangrijker
dan competenties of opleiding. Heb je ervaring in een
bepaald specialisme dan is dat mooi meegenomen en
hebben wij voldoende mogelijkheden om je op lange
termijn te boeien en te binden.

• Fulltime beschikbaar;
• Flexibel inzetbaar (afhankelijk van functie en
seizoen, twee ploegendiensten);
• Woonachtig regio Noord-Limburg / eigen vervoer;
• De wil om te leren middels gezonde werkinstelling;
• Affiniteit met de branche is een sterke pre.

Op deze manier kan je in gesprek komen met onze
medewerkers en zien wat het werk inhoudt. Je bent
van harte welkom!

AANMELDEN

Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl
Meer Informatie over de organisatie kun je vinden op
www.bvb-substrates.nl

BVB Substrates | Euroveen B.V. Californischeweg 10-B 5971 NV GRUBBENVORST
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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.

Bedrijfsbezoeken in de agrarische sector
VENRAY Lokaal heeft regelmatig kritiek op ontwikkelingen in het
buitengebied. Maar we willen ons ook goed laten informeren over de
achtergronden en het perspectief voor de toekomst. Dit resulteerde
onlangs in een tweetal bedrijfsbezoeken.
Vrijdag 9 november waren twee
leden van VENRAY Lokaal aanwezig
bij Vissers Aardbeiplanten, aan de
Midden Peelweg. Dit was op initiatief
van CDA met het oog op arbeidsmigrantenhuisvesting. We hebben een
goed beeld gekregen van de situatie
ter plekke, met ruimte voor huisves-

ting voor circa driehonderd medewerkers. Ook over de achtergronden om
het op deze manier te regelen, namelijk in eigen beheer.
Een dag later was team VENRAY
Lokaal op bezoek bij Houbensteyn
Group. We gingen ‘vaerkes kieke’,
maar ook ‘ruke’, onder leiding van

Martin Houben. Hij vertelde heel
open over zijn bedrijfsvoering, maar
ook over veel aspecten van de
varkenshouderij in het algemeen.
Zoals je weet, is VENRAY Lokaal kritisch
op de steeds maar uitbreidende
dierenbedrijven. Vooral als het gaat
om de gezondheid van de inwoners
van Venray in deze. Het houdt velen
bezig, bijvoorbeeld de mestfraude,
de falende luchtwassers en het
dierenwelzijn en natuurlijk raak je
daar niet over uitgepraat.

In de middag genoten we van een
lunch in museum De Peelstreek waar
Lei Potten vol passie vertelde over
de geschiedenis van de Peel. Voor de
een herkenning, voor de ander een
geschiedenisles. Deze verhalen en
spullen zijn enorm waardevol voor de
rijke geschiedenis van de gemeente
Venray. Dit soort bezoeken zijn van
belang voor een goede beeldvorming
van het geheel.
Geert Craenmehr,
commissielid VENRAY Lokaal

Verkiezingen Provinciale staten 2019
Op 20 maart 2019 mogen we weer naar de stembus: dit keer voor
de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. Doorgaans
kennen deze verkiezingen een niet zo grote opkomst en dat is
jammer. Niet stemmen is altijd jammer want uw stem wordt niet
gehoord als deze blijft hangen in de voetbalkantine of de stoep van
de straat.
Een veel gehoorde reden om
niet te stemmen is dan vaak,
“Och, ze zitten er toch alleen
voor zichzelf” óf “De politiek

luistert niet en doet niets”. Wellicht
heb ik in het verleden zelf ook
meegedaan aan dit soort kreten,
maar inmiddels weet ik wel

beter. Dat zeg ik niet omdat ik
zelf een gooi doe naar het pluche
voor de provincie, maar omdat ik
dagelijks ervaar hoe betrokken en
verantwoordelijk mensen uit de
politiek zijn. Dat ze wel degelijk
luisteren naar iedere stem, hoe
klein ook. Krijgt iedereen dan altijd
de zin? Nee, dat niet en dat kan ook
niet. Besturen en regeren betekent
nu eenmaal keuzes maken en water

bij de wijn doen. Maar iedereen
mag wel wat vinden en zich laten
horen. Dat kan door bijvoorbeeld
het verkiezingsprogramma te lezen
(voor het CDA te bekijken op de
website) en amendementen in te
dienen. En in ieder geval maakt u
uw mening kenbaar door naar de
stembus te gaan.
Emma Palmen,
commissie Leven CDA Venray

Adver torial

Open dag Helicon MBO Helmond met 3 nieuwe opleidingen

Buitensport, Food en Wildlife
Tijdens de open dag op zondag 25 november presenteert Helicon MBO Helmond drie nieuwe opleidingen: Food professional op niveau 3, Wildlife management en Allround coördinator
instructeur buitensport op niveau 4. Hiermee breidt de school haar aanbod uit binnen haar profiel Voeding, Dier en Outdoor en recreatie. Met live cooking, workshops en speeddates geven
de studenten een kijkje in de wereld van het mbo. Voor vmbo- en havoleerlingen een goede gelegenheid om kennis te maken met de beroepspraktijk van mogelijke vervolgopleidingen.
in op alle nieuwe trends en ontwikkelingen.
De studenten leren alles over voeding én over
klanten. Ze kunnen koken en regelen ook de
inkoop en het vervoer. Door de lessen in gastvrijheid en creativiteit weten zij goed advies te
geven en gaan ze aan de slag als verkoopmedewerkers, gastvrouw/-heer of maaltijdbereiders in de catering, (vers)winkels, restaurants
of evenementenorganisaties. Met deze niveau 3
opleiding kun je ook doorstromen naar Voeding
en welzijn niveau 4. Tijdens de Open dag geven
de studenten live cooking demonstraties.

Studenten Voeding geven kookdemonstraties
Allround coördinator instructeur
buitensport
Vrije tijd en recreatie worden steeds belangrijker in Nederland. Want beweging en ontspanning, het liefst buiten is goed voor ons welzijn.
In de sportlessen leren de studenten om veilig
en verantwoord de big five outdoor-sporten
te beoefenen: boogschieten, ATB/ mountainbike, kajak, hike en oriëntatie & klimmen.
Begeleiding van groepen en organisatie van
evenementen is een even belangrijk onder-

deel van de opleiding. Verder zijn er verschillende excursies en kampen (o.a. Ardennen).
Ook ondernemerschap, klantgerichtheid, flora
en fauna, communicatie en marketing komen
uitgebreid aan bod.
Food professional
Koken met dagverse producten, foodtrucks
op festivals en voor de supermarkt, een eigen
groente- en kruidentuin bij het restaurant….
De nieuwe opleiding Food professional speelt

Wildlife Management, uniek in Nederland
Steeds meer natuurgebieden staan onder
druk, wilde dieren worden bedreigd in hun
voortbestaan. In het (verre) buitenland en
zeker ook in Nederland, onze eigen streek en
stad. Om onze waardevolle natuur te kunnen
behouden is kennis en passie nodig. Om het
publiek te kunnen voorlichten, natuurbeheer uit
te voeren en maatschappelijke betrokkenheid
te creëren. Vanaf volgend schooljaar wordt de
huidige specialisatie Wildparkmanagement een
complete driejarige opleiding Wildlife management. De studenten gaan praktijklessen volgen
ín dierentuinen, bij natuurbeheerorganisaties
en opvangcentra. Projectopdrachten komen
uit het werkveld zoals de landelijke vereniging
voor marterachtigen, gemeentelijke instanties,
Staatsbosbeheer en recreatieparken die natuureducatie voor hun gasten willen aanbieden.
Helmond is de enige Mbo-school in Nederland
met een complete driejarige opleiding Wildlife
management. Voor doorstroom naar het hbo

wordt samengewerkt met Hogeschool Van Hall
Larenstein.
Creativiteit in het onderwijs
‘Live begins at the end of your comfort
zone’ uitgebeeld in een handletter-werk. En op
het podium toelichten waarom je dit hebt gekozen. Tijdens de opleiding volgen de Helicon
studenten regelmatig creatieve workshops om
hun talent te ontdekken en te (durven) laten
zien. Tijdens de open dag zijn diverse werkstukken te zien van de laatste LOB-Talent dag
(8-11) met improvisatie theater, hiphop dans,
tattoo design, spoken word, muziek performance en video illusies. De tweedejaars
Wildparkstudenten maakten beeldend werk
met een persoonlijke boodschap door het oog
van het bedreigde dier
Naast bovengenoemde opleidingen zijn ook
studenten en docenten van de andere opleidingen aanwezig voor studiekeuze gesprekken:
Voeding en welzijn, Dier en gedrag, Dier en
ondernemen, Dierenartsassistent/paraveterinair en Outdoor en recreatie. Iedereen is van
harte welkom op Scheepsboulevard 1 tussen
11.00 en 14.00 uur.

Scheepsboulevard 1, Helmond
(0492) 52 39 83, info.mh@helicon.nl
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IVN-lezing

Overdracht van infectieziekten
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 26 november een
lezing over zoönosen, infectieziekten die worden overgedragen van dieren
op mensen. De lezing start om 20.00 uur in zaal De Kemphaan in Venray
en wordt verzorgd door Ron Vodegel en Han Monteiro.
In het eerste deel van de lezing
schetst Ron Vodegel het algemene
beeld van zoönosen, de gevaren
ervan, hoe ze worden overgebracht
en de verschillende soorten van
zoönosen. Uiteraard worden diverse
verschijnselen belicht. Han Monteiro
behandelt de gevaren wanneer
deelnemers op pad gaan in de natuur.
Niet minder dan 60 procent
van alle bekende infectieziekten
worden overgebracht door dieren op

24 & 25 november en 1 & 2 december

mensen. Bij nieuwe infectieziekten
is dat percentage zelfs 70 procent.
Wereldwijd komen meer dan
830 soorten zoönosen voor.
In Nederland zijn zo’n honderd soorten
bekend. Bekend zijn de ziekte van
Lyme, de Q-koorts en malaria, een
ziekte die jaarlijkse wereldwijd meer
dan 425.000 dodelijke slachtoffers
eist. Niet alleen de veehouderij of
de vrije natuur, maar ook huisdieren
vormen een bron van infecties.

Sint Nicolaaswandeltocht Merselo
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden uit Merselo organiseert
op zondag 25 november haar St. Nicolaas-wandeltocht. Deelnemers
kunnen 5, 10, 15 of 20 kilometer wandelen.

FESTIJN

Afhankelijk van de lengte
van de wandeling start de route
tussen 09.00 en 12.00 uur (voor
de 15 en 20 kilometer) of tussen
09.00 en 14.00 uur (voor de 5
en 10 kilometer). Om 13.00 uur
start Sint Nicolaas zelf met een
heleboel pieten de wandeling van
5 kilometer. Startplaats is zaal Het
Anker in Merselo. De tocht loopt

langs de molen van Merselo en
door de bossen naar de diverse
buurtschappen van Merselo. Buiten
het St. Odapark is een rustplaats
ingericht. Op de rustplaats is een
toilet aanwezig. Ook is de tocht
geschikt voor nordic walking.
Neem voor meer informatie
contact op via 06 40 46 13 67 of
06 24 79 94 41.

Bijeenkomst
Diabetes Vereniging
Diabetes Vereniging Nederland Regio Limburg, werkgebied VenrayVenlo organiseert op maandag 3 december 2018 een informatieavond
over Diabetes en hypo’s. De bijeenkomst vindt plaats in ouderencenbrum De Kemphaan in Venray en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De zaal
is open van 19.00 uur.

s
icket

et
Onlin

50

14

€

Ben jij dit jaar lief geweest?
Niemand minder dan de Sint en zijn Toverpieten komen langs in
Toverland. Het grote toverpietencircus zet de boel op stelten en je
kunt meedoen aan een heuse pepernotenspeurtocht!
Of kom kijken naar Sint’s got Talent, een talentvolle show vol
verrassingen. Het wordt één groot feest!

Voor mensen met diabetes zijn
bloedglucosewaarden een belangrijk onderdeel van hun leven. Lage
bloedglucosewaarden kunnen lastig
en vervelend zijn. Jeroen Doorenbos,
DVN-trainer en ervaringsdeskundige vertelt hier meer over. Hij
beantwoordt vragen en vertelt over
mogelijke gevolgen van hypo’s en
hypo-ongevoeligheid. Bezoekers

gaan naar huis met tips en informatie om er in het dagelijks leven beter
mee om te gaan.
De bijeenkomst is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden
van Diabetes Vereniging Nederland.
Aanmelden is verplicht en kan tot
vrijdag 30 november bij Elly Keijsers
via elly.keijsers@hetnet.nl of door te
bellen naar 0478 51 29 95.

Vlooienmarkt
Veulen
Vastelaovesvereniging Ut Dartele Veulen organiseert op zondag
25 november een vlooienmarkt in het dorp. De opbrengsten van een
van de oudste vlooienmarkten van Limburg komen ten goede aan
de carnavalsvereniging.
De vereniging heeft een scala
aan spullen bij elkaar verzameld.
Deze spullen staan allemaal te koop
tijdens de vlooienmarkt. De buitenverkoop start om 11.30 uur. De zaal
gaat om 12.00 uur open voor tafelverkoop. Ook organiseert Ut Dartele

Veulen een veiling. Deze begint om
12.15 uur. Daar worden (ludieke)
diensten en spullen geveild.
Toegang tot de vlooienmarkt
is gratis. De vlooienmarkt wordt
gehouden in en rondom café-zaal
‘t Veule in Veulen.
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Kopbal Robert Willemse

Venray naar late remise
Pas vlak voor tijd kon het eerste herenteam van SV Venray zondag 18 november de dreigende thuisnederlaag
tegen Susteren afwenden in de eerste klasse D. Met een doeltreffende kopbal bezorgde captain Robert Willemse
de Venraynaren op de valreep een meer dan verdiend punt, 1-1.

Daarmee moeten we zien te dealen.”
Bram Vievermans (keeper in hoek),
Armend Shala (paal) en de ingevallen Danny Pelzer (net naast) namen
het doel onder vuur maar een treffer

bleef uit. Totdat Robert Willemse zich
in de slotfase meldde aan het front.
Op aangeven van Stijn Brinkman kopte
de routinier in de 89e minuut de 1-1
binnen.

Esmee Kemmelings
opnieuw succesvol
Door: Ruiterclub De Eendracht
Ruitersport Wittenhorst organiseerde in het weekend van zaterdag
17 en zondag 18 november een indoor dressuurwedstrijd voor pony’s
en paarden. Esmee Kemmelings van ruiterclub De Eendracht uit
Castenray won een tweede prijs.
De wedstrijd werd verreden in
Manege Wieneshof in Hegelsom.
Op zaterdag was het de beurt aan
de pony’s. Esmee Kemmelings
startte haar pony Egano in de klasse
DE L1 en reed een goede proef, wat
dan ook resulteerde in een tweede
prijs met 189,5 punten. Esmee is
super blij en trots op dit resultaat. En
niet alleen Esmee, maar ook haar

Venray-speler Stijn Brinkman wordt belaagd door twee tegenstanders
Na afloop heerste toch een
mineurstemming in het Venrayse
kleedlokaal. Door de misstappen van
de topploegen EHC (Hoensbroek) en
ZSV (Zeilberg) had Venray bij winst
de eerste periodetitel gegrepen. De
eerste prijs van het seizoen gaat naar
EHC. “Dat maakt de teleurstelling nog
groter”, erkende Venray-trainer Frans
Koenen. “We waren negentig minuten
lang de beste ploeg en we gaven vrijwel geen kans weg. We doen onszelf
tekort met dit gelijkspel.” Laagvlieger
Susteren was met een verdedigende
instelling naar sportpark De Wieën

in Venray gekomen. De MiddenLimburgers verdedigden fel, maakten
nogal wat overtredingen en hielden de
ruimtes klein. Daardoor kon het anders
zo gevaarlijke Venrayse aanvalstrio
Ron Kleuskens, Armend Shala en Bram
Vievermans niet uitblinken. Venray
kwam sterk uit de startblokken. Het
eerste waarschuwingsschot van Jordy
Wismans vloog over het doel. Een
minuut later miste Armend Shala, op
aangeven van Stijn Brinkman, de bal
in riante positie. Venray drong aan
en een vrije trap van Stijn Brinkman
werd met moeite tot corner ver-

werkt. Tegen de verhouding in nam
Susteren na 21 minuten de leiding.
Ron Kleuskens gleed aan de zijlijn uit
bij een Venrayse aanval. De bezoekers
speelden de bal direct diep op Kevin
Hoffmans die met een lob doel trof. De
Venrayse keeper Frank Decker ging in
de fout en liet de bal door zijn handen
glippen, 0-1. Daarna trok Susteren zich
massaal terug. Venray had het lastig
om bressen te slaan in de groen-witte
afweer. “Voor een mooie wedstrijd
heb je twee ploegen nodig”, verklaarde Frans Koenen. “Tegenstanders
stellen zich steeds beter op ons in.

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is
toeleverancier van mechanisch bewerkte
producten van metaal, non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert en
installeert machines voor diverse toepassingen.
De klant kan bij ons rekenen op een
hoge kwaliteit en service.
Wij kijken uit naar een nieuwe medewerker met passie voor techniek, groei, ontwikkeling en zelfontplooiing,
voor de volgende functie:

TECHNISCH COMMERCIEEL
MEDEWERKER BINNENDIENST
Je bent de spil in het web tussen verkoop en productie,
waarbij de onderstaande kernwoorden op jou van
toepassing zijn:
•
•
•
•
•

Uitstekende contactuele eigenschappen
Technisch geschoold met veel interesse in commercie
Hbo-niveau
Sterk analytisch vermogen
Teamplayer

moeder is trots. Ze is blij voor haar
dochter en zei over het behaalde
resultaat: ”Er zit een goede lijn in de
prestatie van Esmee op het
moment.” De Eendracht: “Dit is ook
zeker iets waar je als moeder trots
op kunt en mag zijn. Uiteraard
hopen wij dat de goede lijn die er
op dit moment is, zich voort blijft
zetten.”

Pepernoten MTB-tocht
Tourclub Ysselsteyn organiseert op zondag 2 december haar mountainbiketocht met de titel ‘Pepernoten MTB Tocht Ysselsteyn’.’ De tocht
start op het speedwaycircuit in Ysselsteyn.
Op de startlocatie kunnen deelnemers kennismaken met het circuit
van Raceway Venray. De tocht leidt
van paden op en nabij het circuit,
door de bossen rond Ysselsteyn en
deels door stukken die normaal niet

voor MTB-rijders beschikbaar zijn.
De routes zijn 25, 40 en 55 kilometer lang. Inschrijven en starten voor
de tourtocht kan tussen 08.00 en
09.30 uur. Voor jeugdige mtb ‘ers is
deelname gratis.

SALE

m/v

Wij bieden een afwisselende en inspirerende baan
bij een innovatief bedrijf. Je gaat werken voor een
organisatie die volop in beweging is en werkt binnen een
gedreven team, waarbij jouw mening zeer gewaardeerd
wordt. Er zijn volop mogelijkheden voor jouw persoonlijke
ontwikkeling middels training. Verder bieden wij goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele
werktijden. Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan
contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35 of
stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl
Zie ook onze website voor meer informatie.

DE MAAT DER DINGEN...
Handelstraat 4 5961 PV Horst T 077 - 398 22 35 E info@vullings-horst.nl www.vullings-horst.nl

vanaf vrijdag 23 november
dameskleding & - schoenen
wintercollectie 2018
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Plak- en kleurwedstrijd
Om jullie de kans te geven op een extra sinterklaascadeautje, hebben wij bij HALLO Venray een plak- en
kleurwedstrijd met leuke prijzen. Daarvoor is het de bedoeling dat je deze sinterklaaskleurplaat zo mooi mogelijk inkleurt of op een originele manier beplakt. Je mag daarvoor kleurpotloden, stiften, verf, textiel, papier of
wat voor materiaal dan ook gebruiken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk mogelijk te maken, hebben we een verdeling in drie leeftijdscategorieën gemaakt:
tot en met 5 jaar, van 6 tot en met 8 jaar en van 9 tot en met 12 jaar. In elke categorie zijn drie prijzen te winnen.

t/m 5 jaar

1e prijs pannenkoeken eten (samen met je ouders) bij Pannenkoekenhuis Perdstal in Venray
2e prijs 2x entree voor Boegafun Binnenspeeltuin in Venray
3e prijs cadeaubon Intertoys Venray
6 t/m 8 jaar

1e prijs pannenkoeken eten (samen met je ouders) bij Pannenkoekenhuis Perdstal in Venray
2e prijs 2x entreevoor Boegafun Binnenspeeltuin in Venray
3e prijs cadeaubon Intertoys Venray
9 t/m 12 jaar

1e prijs pannenkoeken eten (samen met je ouders) bij Pannenkoekenhuis Perdstal in Venray
2e prijs 2x entree voor Boegafun Binnenspeeltuin in Venray
3e prijs cadeaubon Intertoys Venray
Alle prijswinnaars krijgen bij hun gewonnen prijs ook een snoepzak van Jamin.

(Foto: NTR)
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Pietendisco
Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten Venray

Sinterklaasfeest
Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Pieten in centrum
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: centrum Venray
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Sinterklaas in Oostrum
Locatie: start station, richting gemeenschapshuis D’n Oesterham

Intocht Sinterklaas
Locatie: Ysselsteyn

Sint Nicolaas-wandeltocht
Mocht je per adres meer kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat je broertje of zusje ook mee wil doen, dan kun je bij
de inleverpunten hieronder een extra kleurplaat ophalen. Elk kind mag één kleurplaat inleveren. De kleurplaten moeten
vóór maandag 3 december 12.00 uur ingeleverd zijn. Dat kan bij onderstaande inleveradressen, die ook op de achterkant van de kleurplaat vermeld staan. Je mag de kleurplaat ook bij ons afgeven of de redactie van HALLO Venray op
Albionstraat 3A, 5809 AB in Leunen. De uitslag wordt bekendgemaakt in HALLO Venray op donderdag 6 december.

Inleverpunten
Veerhuys Tante Jet
Veerweg 7 Blitterswijck

Kapsalon Femke
Hoofdstraat 25B Oirlo

Pannenkoekenrestaurant Bosserij
Jan Poelsweg 12 Ysselsteyn

Oma’s Kip
Horsterweg 39D Castenray

Slagerij Biermann - v.d. Eijnden
Mgr. Hanssenstraat 31 Oostrum

Jola Mode
Grotestraat 5 Venray

’t Trefpunt
Dorpstraat 16 Geijsteren

Pelgrimshuis
Sint Jozeflaan 52 Smakt

Intertoys Speelgoed
Hofstraat 5 Venray

`t Woonatelier
Heidseweg 33 Heide

Boerderij ‘t Platteland
Lorbaan 1 Veulen

Primera Cuypers
Schoolstraat 15B Venray

eNJee kapper
Sint Apolloniastraat 2 Leunen

Tamoil Tankstation
Ripseweg 8 Vredepeel

Café Den Tommes
Grootdorp 40 Merselo

Bakkerij Verdeuzeldonk
Pastoorstraat 24 Wanssum

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Wandelsportvereniging De Natuurvrienden
Locatie: zaal Het Anker Merselo

Intocht Sinterklaas in Leunen, Veulen
en Heide
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Sinterklaascomité Leunen, Veulen, Heide
Locatie: Leunen

Pietenspeurtocht en lichtjestocht
Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: centrum Venray

Fietsen met Pieten naar de intocht
Tijd: 13.10 uur
Organisatie: Dorpsraad Oirlo
Locatie: start dorpsplein Oirlo

Sinterklaasintocht
Tijd: 13.45 uur
Organisatie: Dorpsraad Castenray
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Sinterklaasintocht in Wanssum
Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Stichting Sinterklaas Comité Wanssum
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek in Wanssum

De Grote Sint Show
wo Voorstelling
Tijd: 13.30-14.45 en 16.30-17.45 uur
28 Locatie: Schouwburg Venray
11
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Yanick Baljet

Zwarte
Piet
Afgelopen zaterdag kwam
Sinterklaas weer aan in
Nederland. Voor veel kinderen
een dag waar ze lang naar
hebben uitgekeken. Maar
de afgelopen jaren komt
Sinterklaas niet meer alleen
met zwarte pieten maar ook
met roetveegpieten.
De discussie speelt al een heel
aantal jaren. Mogen er wel
zwarte pieten zijn of juist
alleen maar roetveegpieten?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Yanick Baljet
15 jaar
Oostrum
Raayland College

Wat is je grootste passie?
Mijn grootste passie is het produceren
en componeren van muziek. Ook het
remixen van bestaande nummers vind
ik erg leuk om te doen.
Hoe heet je YouTube-kanaal en wat
voor een soort video’s plaats je
hier?
Mijn YouTube-kanaal heet ‘The
Producer School’. Op dit YouTubekanaal plaats ik samen met mijn
vriend Niek Huggers video’s over hoe
je muziek produceert.
Hoeveel abonnees heb je op dit
moment?
Op dit moment hebben we ongeveer
108.000 abonnees. Twee weken geleden hebben we van YouTube de ‘play
button’ voor 100.000 abonnees in ontvangst mogen nemen.

Wat is je droombaan?
Ik heb niet echt een droombaan, maar
het lijkt me wel supervet om later iets
te gaan doen in de muziekwereld.
Dat kan van alles zijn, zelf als artiest
of ik zou graag voor anderen muziek
produceren.
Wat is je grootste droom?
Mijn allergrootste droom is om als
muziekproducer een grote hit te scoren.
Wie is je grootste voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld is denk ik
Don Diablo. Hij is een dj en producer
en heeft een hele unieke stijl.
Don Diablo is de laatste tijd heel
populair geworden.
Hoe ben je op het idee gekomen om
een YouTube-kanaal te beginnen?
Mijn vriend Niek en ik vonden dat er
nog niet echt goede YouTube-kanalen
zijn die duidelijk uitleg geven over hoe
je muziek produceert. Toen zijn we zelf
een YouTube-kanaal begonnen en dit
pakte erg goed uit.

Hoeveel tijd ben je gemiddeld in
de week bezig met je YouTube
kanaal?
Daar ben ik eigenlijk niet zo mee
bezig. Het is gewoon een leuke
hobby. Als ik een schatting moet
maken, denk ik dat ik daar ongeveer
6 uur per week mee bezig ben.
Wanneer ben je met je YouTubekanaal begonnen?
We hebben ons YouTube-kanaal
sinds mei 2016 en sinds begin 2017
zijn we pas echt actief video’s gaan
uploaden.
Heb je naast YouTube ook nog
andere hobby’s?
Ja, naast YouTube, tennis ik
graag. Ik tennis bij TC Venray en
bij Maascourt. Daarnaast speel
ik graag games, zoals FiFa en
Fortnite.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben heel trots dat we laatst de
100.000 abonnees op YouTube hebben gehaald.

Wat wil je nog bereiken met
YouTube?
We zijn op dit moment hard aan het
werk aan onze website waar we
producten verkopen die producers
zoals ik kunnen gebruiken. Ik hoop
te bereiken dat we veel van deze
producten kunnen gaan verkopen.
Wat is je favoriete liedje?
Mijn favoriete liedje is Sam Feldt
- Show Me Love (EDX’s Indian
Summer Remix).
Wat doe je het liefste op vrijdag- of
zaterdagavond?
Op de vrijdag- of zaterdagavond ga
ik het liefste muziek produceren of
ik ga naar vrienden toe. Ik ga dan
samen met mijn vrienden chillen
of naar een feest.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik zou nog heel graag een keer
in mijn leven een verre reis
willen maken. Ik zou dan over de
hele wereld willen reizen.

Maandag was ik naar het
Sinterklaasjournaal aan het
kijken. Tien jaar geleden waren
er nog helemaal geen
roetveegpieten en zag je alleen
maar zwarte pieten.
Steeds vaker komen er grote
groepen mensen in opstand om
te protesteren tegen de
zwarte pieten. Ze vinden dat
het lijkt op de slavernij,
een verschrikkelijke tijd die
honderden jaren geleden
plaatsvond. Ze willen alleen nog
maar roetveegpieten en
blanke pieten.
Ik vind dat we de zwarte
pieten gewoon moeten houden.
Het is een supergezellige
traditie die al jarenlang
plaatsvindt. Bovendien mag
iedereen zelf kiezen of ze het
feest willen vieren of dat ze het
niet doen. Niemand is voor de
slavernij en we bedoelen het
allemaal als een gezellige
traditie met veel lekkere dingen
en vooral heel veel cadeautjes
van de sint en zijn pieten!
We moeten ons niet zo druk
maken over roetveegpieten,
blanke pieten of zwarte pieten,
maar vooral gezellig samen het
feest vieren en de traditie
gewoon lekker zo laten.
Anne Jeuken
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Maandelijkse bijeenkomst

MAGAZIJN
Taalcafé bij BiblioNu
P
O
=
OP
RUIMING
BiblioNu organiseert iedere laatste donderdag van de maand een
Taalcafé. De eerstvolgende keer is op donderdag 29 november van
13.00 tot 14.30 uur in de bibliotheek in Venray.

helft van de helft
op topmerken!

DAMES | HEREN | KIDS
NAJAARSCOLLECTIE 2016 - 2017

Een taal leer je pas echt goed als
je veel oefent. BiblioNu Venray
organiseert daarom maandelijks het
Taalcafé. Een plek waar bezoekers
samen de Nederlandse taal kunnen
oefenen met mensen die nog niet zo
lang Nederlands praten en met

mensen die de taal goed spreken.
Elke bijeenkomst heeft een ander
thema. Iedereen is welkom en
deelname is gratis. Van tevoren
aanmelden is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl

De Kleine Hoef

Blijspel Vreato
op de planken
Toneelvereniging Vreato uit Vredepeel presenteert het toneelstuk
‘Help! Er ligt een non in de tuin’ op vrijdag 23 november en zondag
25 november. Het blijspel wordt uitgevoerd in gemeenschapshuis
De Kleine Loef in Vredepeel en begint om 20.00 uur.
Het stuk is geschreven door
regisseur Leo Claessens en gaat in
het kort over de huishoudster van
Paul Lindeboom, die na tientallen
jaren trouwe dienst, met pensioen
wil gaan. Ze zou dan graag haar
zus in Australië willen gaan
bezoeken. Deze zus heeft ze door
omstandigheden al vanaf haar
jeugd niet meer gezien. Daarbij
moet er nog een erfenis verdeeld

ZATERDAG

15 + 15 =
30 jaar
24 NOVEM

BER

15% korti
ng op raam
decoratie
15% korti
ng op gord
ijnen

TOEN

Helga Cornelissen
naar Limburgse
Buuttekampioen
schappen 2019

Op 26 oktober 1988 begonnen als John Martens
tapijt- en slaapkamerspecialist in Panningen.

Buuttereedner Helga Cornelissen uit Oostrum is doorgedrongen
tot de finale van het Groot Limburgse Buuttekampioenschappen 2019.
Zij is één van de zeven finalisten.

Sinds 1 oktober 2015 hebben Bart en Ramon het
bedrijf van Jan en Mieke Leenders overgenomen en
gaan verder onder de naam Leenders Colors@Home.
Met een team van 7 personen verzorgen ze o.a.
binnen- en buitenzonwering, gordijnen, tapijt, vinyl,
pvc, laminaat, traprenovatie en insectenwering.

De finale is vrijdag 11 januari 2019 en wordt door de LVKA,
Stichting Organisatie Buutteredners
Kampioenschappen georganiseerd in
de Oranjerie in Roermond. De voorrondes telden 25 deelnemers onder
wie twee uit Belgisch Limburg en
geen enkele oud-winnaar.

VRIJDAG 23 NOVEMBER
jubileumfeest
(gehele dag beide vestigingen gesloten)
ZATERDAG 24 NOVEMBER
feest consument met kortingen
tot 15% op productgroepen.

NU

worden tussen beide zusjes.
Maar de verre reis is een veel te
grote stap. Een advertentie voor
een reisgezel zou de oplossing
kunnen zijn. Maar als dat ter oren
komt van de familie Schuitema,
is het nog maar de vraag wie
er uiteindelijk met de erfenis
vandoor gaat.
Bel voor reserveringen naar
Julia van Asten op 06 53 64 46 87.

Alle leveranciers, vrienden en bekenden die ons in
al deze jaren hebben geholpen, bedankt voor uw
steun en het vertrouwen!
HORST: Vijverlaan 2 | 077 - 39 80 855 | horst@leendersColorsathome.nl

PANNINGEN: Raadhuisstraat 120 | 077 - 30 73 377 | panningen@leenderscolorsathome.nl

De winnaars van de voorrondes zijn Helga Cornelissen uit
Oostrum, Henrie van Geneijgen uit
Swartbroek, Eric Reck uit Meerssen,
John van Bilsen uit Baexem, Koen
Verstappen uit Meijel, Bas van
Neer uit Susteren en Ton Klaessen
uit Neer.

Koopzondag

Pietenspeurtocht
in Venray
Tijdens de koopzondag in het centrum van Venray op zondag
25 november zijn Sinterklaas en zijn pieten aanwezig. De pietenspeurtocht
start om 13.30 uur vanaf het Schouwburgplein en duurt tot 16.00 uur.
Daarna wordt de lichtjestocht
georganiseerd. Honderden
lampjes, lampionnen en zelfs
lichtgevende sterren: de
lichtjestocht start vanaf 17.00 uur

vanaf het Schouwburgplein.
Kijk voor meer informatie over
het programma van Sinterklaas
op www.sinterklaasinvenray.nl of
op Facebook.
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Expositie Hilton Paris Charles de Gaulle

Kunst Venraynaar in Parijs hotel
In navolging van een driedaagse expositie in het World Fashion Center van Amsterdam, hangen de werken
van de Venrayse kunstenaar Job Cox (44) sinds vrijdag 9 november in een Parijs Hilton-hotel. Een galeriehouder
die zijn werk in Amsterdam bewonderde, haalde Cox naar de Franse hoofdstad.

jecten passen en benaderde mij omdat
hij me graag wilde vertegenwoordigen op andere exposities”, vertelt Cox
trots. “Benaderd worden door een
galeriehouder is wel iets waar je als
artiest op hoopt, natuurlijk. En dit keer
kwam die wens uit.”

Fotografie
tentoonstelling
De galerie Bubble Art Projects
werkt samen met 400 kunstenaars en
organiseert internationale exposities
en kunstprojecten in diverse grote
steden in Europa en daarbuiten.

Tot en met vrijdag 7 december zijn
in het Hilton Paris Charles de Gaulle
werken van de Venrayse kunstenaar
en diverse andere artiesten te
bewonderen. De expositie sluit
aan bij de fotografietentoonstelling
Photo Paris. “De samenwerking
met de galerie en het feit dat ik nu
op een expositie in Parijs sta, zijn
grote stappen voor mij als artiest
op internationaal gebied”, vertelt
Cox. “Er komen heel veel mensen in
hotels en die zien nu allemaal wat ik
gecreëerd heb. Ik ga eerst dit ervaren
en zie wel hoe het loopt. Wie weet
waar mijn creaties straks te zien zijn.”

De expositie in het Parijse Hilton Paris Charles de Gaulle-hotel
met rechts werk van Job Cox (Foto: Bubble Art Projects)
De Venraynaar is vereerd dat zijn
werken nu in Parijs hangen.
“Mijn kunst is te zien in wat in mijn
ogen de hoofdstad van Europa is”,
vertelt hij. “De expositie in oktober in

Amsterdam was al fantastisch om mee
te maken, en nu dit. Ik vind het
geweldig dat dit zo op mijn pad komt.”
In oktober was de kunst van Cox te
zien op de Annual Dutch Art Fair in het

World Fashion Center van Amsterdam.
De eigenaar van de Nederlandse galerie Bubble Art Projects zag daar het
werk van Job Cox. “Hij vond mijn werken erg goed bij zijn huidige kunstpro-

Boerenbruidspaar Venray
Het nieuwe boerenbruidspaar van vastelaovesvereniging De Piëlhaas uit Venray werd zondag 18 november
bekendgemaakt: boerenbruid Maartje Emons, dochter van Erna van de geitenbok en Marius, gepensioneerd
sjampieter van d’n Honingklaver, en boerenbruidegom Daan Janssen, zoon van Jeanneke Droeve van ut
Meulepedje en Hubke Jânsse van de Merselseweg.

Bedrijfsverzorgers
gezocht!
Regio Noord-Limburg
Tuinbouw
| Vac. Nr. P015718
Varkenshouderij | Vac. Nr. P015726
Melkveehouderij | Vac. Nr. P029079
Pluimveehouderij | Vac. Nr. P029082

ab-werkt.nl/bedrijfsverzorgerworden
Je vervangt de ondernemer bij ziekte of vakantie en helpt bij
arbeidspieken. Daarbij neem je de dagelijkse gang van zaken
in het bedrijf over. Een zeer afwisselende baan, waarbij je
wekelijks – en soms dagelijks – voor een ander bedrijf
werkt. Het ontzorgen staat centraal, waarbij je zelfstandig
aan de slag gaat, maar kun je ook in groepsverband
werken. Bovendien ben je de ideale sparringpartner
voor de ondernemer. Is er een juiste match? Dan
kom je in vaste dienst bij AB Werkt!

Maartje is 28 jaar en woont al
haar hele leven In Venray. Momenteel
woont ze in het wit Desselke waar
ze gezelschap heeft van haar hond
Boef. Maartje is juf van groep 8 op
basisschool De Kruudwis. Ze houdt
van paardrijden en is een echt
gezelligheidsmens. Ze vindt het
gezellig om onder het genot van een
hapje en een drankje bij te kletsen
met vrienden en familie, maar
maakt ook graag verre reizen met de
backpack. Verder is Maartje actief voor
jeugdcarnaval De Hazekeutel. Ze zit

in de commissie van de jeugdzitting
en is verantwoordelijk voor de
vrijwilligers van zowel de jeugdzitting,
kiendermök, tienermök als het TVK.
Ook Daan is 28 jaar en geboren
en getogen in Venray. Daan komt
uit een echte boerenfamilie en
volgt zijn vader Huub op, die 20
jaar geleden als boerenbruidegom
in de onecht is verbonden. Daan is
actief binnen De Piëlhaas. Zo zit hij
in de raad van elf, de commissie
Kiendermök en is hij onlangs
toegetreden tot de commissie Pers

& Promotie. Daan is afgestudeerd als
docent aardrijkskunde en draagt zijn
steentje bij aan het Venrayse festival
KITSCH. Daarnaast zit Daan in de
gemeenteraad voor D66.
Tot hun 24e zijn Maartje en
Daan buren van elkaar geweest.
De vonk sprong echter pas over toen
ze erachter kwamen dat ze een
gedeelde liefde hebben, namelijk
de liefde voor de geit. Het vinden
van een toepasselijke lijfspreuk was
dan ook niet zo moeilijk, namelijk:
‘Veuruut mit d’n gaet!’

Solliciteer via de site of stuur je CV naar:
jspierings@ab-werkt.nl o.v.v. het vacaturenummer

De kracht van samenwerken
AB Werkt Bedrijfsverzorging
Jeroen Spierings
jspierings@ab-werkt.nl
T 06 – 21 68 66 06
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Agenda t/m 29 november 2018
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Voorstelling Christel de Laat Zijn daar nog vragen over?

Liedjesaovend
6x11 jubileumeditie

Lezing over zoönosen door Ron
Vodegel en Han Monteiro

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Smelehof Ysselsteyn

Voorstelling Charly Luske The Story of George Michael

Het Foute Feest

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

vr
23
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Kienen

Dansavond

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Kienteam van het Schuttersveld
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: dansvereniging Amusement
Locatie: Partycentrum ANNO ‘54 Venray

Zittingsavond
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

zo
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Toneelstuk ‘Help! Er ligt een non
in de tuin’

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

di
27
11

Dressuurfestijn Nobel 2018
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: LR en PC Nobel Oostrum
Locatie: manege Hermkus Hof Merselo

PowerPoint training

Expositie De Rake Kwasten

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Match voor vrijwilligers
Locatie: Dr. Poelsstraat Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: Schildersgroep De rake kwasten
Locatie: De Bleek Venray

Tijd: 20.15-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray Venray

Pubquiz

Afsluiting expositie
‘Weil ich en Mädchen bin’

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Van Wanssum Wanssum

Tijd: 13.00-18.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Dressuurfestijn Nobel 2018

Bluesmiddag met de Southern
Blues & Rock Band

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: LR en PC Nobel Oostrum
Locatie: manege Hermkus Hof Merselo

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: gemeente Venray
Locatie: gemeentehuis Venray

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: Vastelaovesvereniging Ut Dartele Veulen
Locatie: in en rondom café-zaal ‘t Veule Veulen

Voorstelling Kunst & Kitsch

Breicafé

Informatieavond bouwplannen
Julianahof

Vlooienmarkt en veiling

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Vreato
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

za
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Voorstelling Songs of Leonard
Cohen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Tijd: 20.15-22.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke Venray

wo
28
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Voorstelling Flip en de
Noormannen - De Big One
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Tabletcafé

Toneeluitvoering Dubbel Op

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Crescendo
Locatie: Schouwburg Venray

Bespeling carillon

Toneelstuk ‘Help! Er ligt een non
in de tuin’

Literaire Salon over ‘Congo’
van David van Reybrouck

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelvereniging Vreato
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Zittingsavond
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Jubileumconcert Áchter de Krânte
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: fanfare St. Oda Merselo
Locatie: Grote zaal van Schouwburg Venray

03-12-2003 - 03-12-2018

OLD DUTCH
15 JAAR
Dit vieren wij natuurlijk met onze klanten
en wel van 30 november t/m 3 december

ma
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Voorstelling Flirt with reality Another kind of blue
Tijd: 19.00-21.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

50+ Wandeling
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: wandelsportvereniging
De Natuurvrienden Merselo
Locatie: gemeenschapshuis Den Hoek Merselo

Inspiratiebijeenkomst gezondere
sportkantine
Tijd: 19.30 uur
Org: De Gezondste Sportkantine Horst aan de Maas
Locatie: sportpark De Meulebèèk Wanssum

VRIJDAG
4 pers. friet en 4 snacks naar keuze
(frikadel, kroket, bamischijf of kaassouffle)

van € 12,40 VOOR € 8,50

ZATERDAG
van 11.00 tot 13.00 uur
12-uurtje voor € 5,00

ZONDAG
elk 2e menu VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS

Leunseweg 8, Venray | 0478 582 019 | www.cafetariaolddutch.nl

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

Opruiming!
3 halen
2 betalen

kortingen tot 70%
*tenzij anders aangegeven
Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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Optreden Southern Blues & Rock Band

Bluesmiddag in ‘t Schöpke
In wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke in de Venrayse wijk Veltum vindt op zondag 25 november een bluesmiddag plaats, met medewerking van de Southern Blues & Rock Band uit Venray. De bluesmiddag begint op 15.00 uur.

De Southern Blues & Rock Band
stond op 11 november 2017 nog
in de finale van de BRUL Contest in
Landgraaf. Deze muziekwedstrijd

stond in het teken van Limburgse
blues-, roots- en Americana-muziek.
De Southern Blues & Rock Band wist
één van de vijf finaleplekken te

bemachtigen. En nu is de band dus
terug in Venray voor een optreden
tijdens de bluesmiddag in ‘t Schöpke.
De toegang voor deze middag is gratis.

Open dag De Rake Kwasten
Schildersgroep De rake kwasten uit Venray stellen op zondag 25 november de winkel op de Bleek in Venray
open van 12.00 tot 17.00 uur. Zij gebruiken het leegstaande winkelpand tijdens de koopzondag als expositieruimte.
Onlangs heeft deze schildersgroep
de winkel opnieuw ingericht met
recente schilderstukken. Abstract, portret, landschap zijn onder andere uitgangspunten van getoond werk. Alle
vier de Rake Kwasten, Anton Biemans,

Wim G. Custers, Peter Peeters en Kees
Moerkerk, zijn aanwezig en vertellen op verzoek iets over hun werk. Op
verzoek van de Rake Kwasten exposeert ook Ria Moerkerk-Verbruggen
een aantal van haar beeldhouwwer-

ken. Riamaakt deel uit van de groep
Filo Forte, de echtgenotes van de Rake
Kwasten. Naast Ria zijn dat Ien Peeters,
Victoire Custers en Joke Biemans. Zij
hebben een etalage ingericht tegenover het pand van de schildersgroep.

Jubileumconcert Áchter de Krânte
Dit jaar viert fanfare St. Oda uit Merselo haar 100-jarig jubileum. Al het hele jaar vonden festiviteiten plaats,
maar het hoogtepunt moet nog komen: het jubileumconcert op zaterdag 24 november in de grote zaal van
Schouwburg Venray.
De voorstelling heeft de naam
Áchter de Krânte meegekregen, “een
muzikale wandeling van en door
100 jaar fanfare St. Oda”, aldus de
vereniging. In 1918 werd in Merselo
een fanfare opgericht. Merselo werd in
die tijd omschreven als een afgelegen
en rustig gehucht, met daarachter de
onherbergzame Peel. Er werd dan ook
wel gezegd: “Na Merselo is de wereld
met kranten dichtgeplakt.” In vroegere tijden werden de Merselonaren
er vooral tijdens carnaval vaak mee
geplaagd, stelt de fanfare. Tijdens de
show ervaren bezoekers dat er in de
voorbije 100 jaren veel gebeurd en
veranderd is, zowel bij de fanfare als
in het dorp Merselo. En dat alles ‘achter de kranten’.
Alle onderdelen van de vereniging werken aan de show mee.
De fanfare en het jeugdorkest onder
leiding van Maarten Rijs, de drumband onder leiding van Jop Janssen
en de jeugddrumband onder leiding
van Wouter Janssen. Voor deze gelegenheid wordt het orkest aangevuld
met een combo van slag-, basgitaar
en keyboard. Aniek Mommers, Joya
Hanegraaf, Lisette Vervoort en Chico
Dommeck en een aantal zangers van
het Venrays Mannenkoor verlenen
vocale medewerking. De lichtshow
en de visuele aspecten maken de
show compleet. Regisseur Barry van
Opbergen bewaakt het programma
en zorgt ervoor dat alles vloeiend in
elkaar overloopt.

De vereniging is al sinds begin
dit jaar aan het repeteren voor de
voorstelling. Kosten noch moeite
zijn gespaard: zo wordt er al sinds
de vakantie in een hal gerepeteerd

waar het podium van de schouwburg
is nagebootst. De voorstelling begint
om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.schouwburgvenray.nl

Active Personeelsdiensten bemiddelt al jaren
actief tussen werkzoekenden en bedrijven op
diverse niveaus.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek
naar een

junior vestigingsmedewerker

Jera on Air is één van de
genomineerde cultuurinitiatieven

Genomineerden
Cultuurprijs 2018
bekend
De vijf genomineerden voor de Cultuurprijs 2018 zijn afgelopen week
bekendgemaakt. De strijd om de Cultuurprijs 2018 gaat dit jaar tussen
Danshuis Venray, Dizzy Academy, Etan Huijs, Jera on Air en LGOG Kring
Venray.
De Cultuurprijs 2018 wordt op
zaterdag 29 december uitgereikt in
Schouwburg Venray. Kaartjes zijn
vanaf vrijdag 23 november gratis af te
halen bij de schouwburg. Iedere
initiërende organisatie (BiblioNu, The
B, Odapark, Schouwburg Venray en
Cultura Venray) heeft één genomineerde naar voren geschoven op basis
van de volgende criteria: de genomineerde heeft zich het afgelopen jaar
innoverend ingezet op het gebied van

kunst en cultuur in de gemeente
Venray.
De genomineerden kunnen tijdens de uitreiking van de Cultuurprijs
2018 twee prijzen winnen. Een totaal
onafhankelijke jury oordeelt over de
winnaar van de Cultuurprijs 2018 en
het publiek en alle kijkers thuis kiezen de winnaar van de publieksprijs.
Het officiële gedeelte van de avond is
dan ook live te volgen via radio en het
tv-kanaal van Omroep Venray.

Functie-eisen:
- MBO werk- en denkniveau
- Snel kunnen schakelen tussen opdrachtgever
en uitzendkracht
- Beheersing van de Nederlandse en Poolse taal
- In het bezit van een rijbewijs
- Bij voorkeur relevante werkervaring
Eigenschappen:
- Zelfstandig kunnen werken, eigen initiatief
- Commercieel gevoel
- Flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit)
- Leergierig, gezonde dosis ambitie

Denk jij dat je perfect in ons team past? Mail dan naar info@activepersoneel.nl t.a.v. Jos Bexkens

www.activepersoneel.nl
Eindstraat 48, 5801 CR Venray, E info@activepersoneel.nl, T 0478 580647
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

699,-

WASMACHINE / WAT28491
• A+++-30% • 8 KG • 1400 t/pm

er !
e
m
l
e
Nog ivnede winkel
acties

499,-

VAN

GRATIS
BEZORGD!

199,-

NOVEMBER

25

ZONDAG

R
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G

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor de algemene voorwaarden bezoekt u onze website.

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

• Actieradius 10 meter • Universele zuigmond • Telescoopbuis

STOFZUIGER / COMPLETEC2BLACKPEARL

149,-

VAN

NOVE

NOVEMBERZATERDA

BLACK
23
FRIDAY 24

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

1799,-

700,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

INRUILKORTING

2499,-

OLED

van minimaal € 300,- bij inruil van uw huidige TV

GRANDIOZE INRUILKORTING

Op alle TV’s van 44” en groter:

TV

Altijd al een grotere TV, UHD of Smart TV
gewild? Dan is dit uw kans!
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