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Dag Sinterklaasje!
Dankjewel kinderen uit Venray voor al die mooi kleurplaten die wij afgelopen dagen op de redactie van HALLO hebben ontvangen! Het was een hele klus om uit al deze
kunstwerkjes de prijswinnaars te kiezen. Met een beetje hulp van de Kunst-Piet is het ons toch gelukt. Kijk snel op pagina 19 om te zien of jij ook een leuke prijs hebt
gewonnen.

150.000 euro voor drugscriminaliteit

Grapperhaus-gelden voor Venrayse veiligheid
Venray krijgt een, naar verhouding, groot deel van het geld dat minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie
en Veiligheid heeft beloofd aan de politiediensten. Burgemeester Hans Gilissen van Venray is tevreden over de
extra fondsen, maar geeft aan dat de regio er nog lang niet is.
Minister Grapperhaus maakte
onlangs bekend de komende jaren
91 miljoen euro te investeren
in meer politieagenten en 100
miljoen euro in de aanpak van
georganiseerde criminaliteit.
Daarvan gaat een relatief groot
deel naar provincie Limburg
en dus ook naar Venray, liet
burgemeester Hans Gilissen tijdens

de commissievergadering van
woensdag 28 november weten op
vragen van het CDA. Van het geld voor
het verhogen van de politiecapaciteit
gaat 57 miljoen rechtstreeks naar
de politieregio’s. Limburg krijgt daar
7,7 miljoen euro van. “Relatief gezien
mag de provincie Limburg ten opzichte
van de andere regio’s niet klagen”,
vond burgemeester Gilissen. “Het is

een erkenning voor de relatieve
problematiek in onze provincie.”
Daarna wordt de grote
hoeveelheid overuren die de
Venrayse agenten hebben moeten
draaien, weggewerkt. Ook krijgt
Limburg 2 miljoen euro voor
‘specifieke personele problemen’ en
2,5 miljoen euro voor aanvullende
veiligheidsproblemen. “Ik kan

daarmee niet anders dan constateren
dat de provincie Limburg goed heeft
gelobbyd”, stelt Gilissen.

Extra capaciteit
De minister verdeelt daarnaast
100 miljoen euro voor de aanpak van
georganiseerde criminaliteit. De pre
cieze verdeling van die gelden moet
nog gedaan worden, maar Venray
heeft alvast 150.000 euro gekregen
voor extra capaciteit voor drugsgere
lateerde criminaliteit in de komende
drie jaar. De gemeenteraad had hier in

de eigen begroting ook al geld voor
vrijgemaakt.
De burgemeester geeft aan blij
te zijn met de bijdrages, maar zegt
ook dat de problemen nog lang niet
opgelost zijn. “Ben ik dan al tevre
den? Nee, nog lang niet, de Venrayse
problematiek is in Limburgs perspec
tief groter dan elders in de provincie.
We hebben nog veel werk te doen
om inhaalslagen te maken, maar
onze regioleiding heeft veel oog
voor de Venrayse vraagstellingen en
werkt hier zichtbaar aan.”
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SPOV werkt aan lerarenverzuim
Het lerarenverzuim bij scholenkoepel SPOVenray is afgelopen jaar iets
afgenomen. Dat laat directeur Marcel Reulen weten tijdens de vergadering
van commissie Leven van donderdag 29 november.
Het is een landelijke trend dat het
verzuim van leerkrachten steeds hoger
wordt, stelt Marcel Reulen, verwij
zend naar de landelijke protesten van
leraren die wijzen op de toenemende
werkdruk en laag salaris. “Hier in het
Limburgse speelt dat nog niet zo evi
dent dan in de rest van het land.” Het
verzuimpercentage was voor SPOV
vorig jaar 5,5 procent, maar dat is
tot onder de 4 procent gedaald met
de start van het huidige schooljaar.
Reulen relativeert: “Maar dat klinkt
misschien beter dan het is. Ons ziek
teverzuim bestaat namelijk voor een
groot gedeelte uit langdurig verzuim.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.

We hebben voor dit schooljaar voor
een paar mensen het einde van hun
dienstverband moeten aanvragen.”
SPOV is er nog niet, maar de afname
van het ziekteverzuim is volgens
Reulen een positieve ontwikkeling.
“En omdat het financieel wat beter
gaat, hebben we ook onze vervan
gerspoel uit kunnen breiden.”

Vergrijzing
Toch wordt ook in Limburg door
de vergrijzing in de nabije toekomst
een lerarentekort verwacht. Eén van
de oplossingen hiervoor is zorgen dat
meer jongeren de pabo-opleiding voor
leerkracht gaan volgen. Reulen: “Maar
daar alleen gaan we het niet mee
redden. We moeten ook naar andere
oplossingen kijken. Daar zijn we heel
actief mee bezig op dit moment.

Misschien moeten we flexibeler gaan
denken over het gegeven één leer
kracht per klas, bijvoorbeeld. En we
willen ook kijken naar andere pro
fessionals als onderwijsassistenten.
Samen met de pabo in Venlo zijn we
tussenvormen aan het onderzoeken:
een niveau 4 onderwijsassistent oplei
den tot mbo+ of hbo-, bijvoorbeeld.
Ook daar word je flexibeler van.” Dat
het een uitdaging gaat worden om ook
in de toekomst nog genoeg leerkrach
ten voor de klas te zetten, is volgens
Reulen zonder twijfel.
Behalve minder leerkrachten, is er
ook een trend te zien dat het leerlin
genaantal af gaat nemen. Dat gaat
volgens Reulen echter niet leiden
tot het sluiten van nog meer scho
len. “In het verleden is er behoorlijk
ingezet op fusies en samenvoegingen
van basisscholen. De Toverbal is daar
het laatste voorbeeld van. Nu heb
ben we nog maar twee relatief kleine
scholen: in Merselo en in Oirlo. Maar

Meer tablets voor leerlingen SPOV
Een kleine tegenslag op het gebied van ICT hardware heeft SPOV dit
jaar om kunnen buigen in een nieuwe ontwikkeling. De scholenkoepel
moest op alle basisscholen haar ict-hardware eerder afschrijven dan
verwacht, omdat deze bij aankoop al niet meer voldeed, blijkt nu. Marcel
Reulen: “Dat deed zeker even pijn. We werkten bijvoorbeeld nog met de
Windows-versie uit 2007. Dat zijn we nu allemaal om aan het bouwen en
alle scholen worden voorzien van een nieuw systeem.” SPOV heeft deze
gebeurtenis aangegrepen om flink te investeren op het gebied van ICT en
tablets aan te schaffen voor alle basisscholen. In de kleuterklassen is één
tablet beschikbaar per vier kleuters, in de groepen 3, 4 en 5 is er één tablet
per twee leerlingen en in de bovenbouw heeft iedere leerlingen een
tablet. “Hierdoor zijn we één van de landelijke onderwijsstichtingen met
de hoogste ICT-graad”, aldus Reulen. “Dat is natuurlijk geen garantie voor
goed onderwijs, maar betekent wel dat we voorwaarden kunnen creëren
die daaraan bijdragen.”

we hebben op geen enkele manier
de intentie om die scholen op korte
termijn te sluiten.” Het leerlingenaan
tal is volgens Reulen niet leidend bij
de beslissing om een school te sluiten,

de onderwijskwaliteit wel. “Zo lang
we dat kunnen blijven garanderen en
het goed gaat met onze financiën is
een sluiting van een basisschool in
gemeente Venray niet aan de orde.”

Kort geding

www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

OTTO mag verder bouwen aan
chaletdorp Oostrum

Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

OTTO Work Force mag doorgaan met de bouw van tijdelijke woonunits voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Hulst in Oostrum. Dat besliste
de rechtbank in Roermond op vrijdag 30 november. Ondernemer Jan Lucassen had een kort geding aangespannen om de vergunning ongedaan te
maken.

Oplage 19.500 exemplaren
www.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.

Lucassen uit Well diende eerder
een verzoek bij de gemeente in om
arbeidsmigranten te huisvesten in De
Hoebert in Venray. Als OTTO het mag,
dan mag hij het ook, vond de onder
nemer. Hij stond daarom op don
derdag 22 november tegenover de
gemeente voor de rechtbank.
Die oordeelde dat de gemeente en
initiatiefnemer OTTO nog wel wat werk
te doen hebben om de vergunning
te ‘repareren’, maar dat de bouw van
de chalets voor 240 arbeidsmigranten
daarvoor niet gestopt hoeft te worden.
Inmiddels zijn ruim veertig van de zes
tig chalets al geplaatst aan de Henri
Dunantstraat in Oostrum.

40 al geplaatst
De voorzieningenrechter vindt dat
de gemeente en OTTO onvoldoende
uitgelegd hebben waarom er geen
huisvesting in bestaande bebouwing
kan plaatsvinden. Dat was één van de
voorwaarden van het huidige beleid:
eerst kijken naar mogelijkheden in
bestaande gebouwen, dan pas kijken
naar nieuwe units. De rechter wijst op
deze regel uit het gemeentelijk beleid
en stelt dat het aan de gemeente

Venray en de initiatiefnemer is om te
bewijzen dat bestaande bebouwing
écht geen optie is. Dat moet in de

vergunning nu dus nog worden aange
vuld, maar omdat nog onduidelijk is of
dat problemen op gaat leveren, mag

de bouw van het chaletdorp ondertus
sen wel doorgaan, aldus de voorzie
ningenrechter.

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

KERSTBOMEN

Digitaliseren

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

DIVERSE
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uw dakwerkzaamheden
EN
MATEN

van beeld en geluid

Voor al uw dakwerkzaamheden

MUIJSERS
KLEINDORP 23, MERSELO

www.ikzoektuingrind.nl

• film en video
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Interactief lesgeven

Onderwijsrobot op Raayland College Venray
Het Raayland College in Venray werkt sinds oktober aan het ‘opleiden’ van een nieuwe docent: een robot. Deze
moet scholieren straks gaan helpen met leren. Hij kan dan zelf een presentatie geven, een quiz leiden en helpt
scholieren te leren programmeren. Tijdens de open dag op woensdag 12 december wordt de robot gepresenteerd.

Docent Ben Scholten met robot Nao

Veehouders en omwonenden

Samen luchtkwaliteit
meten
In de gemeente Venray gaat in 2019 het proefproject Boeren en Buren van start. Veehouders en bewoners
gaan samen de luchtkwaliteit in hun omgeving meten. In het project, dat loopt tot eind 2020, werken LLTB en
werkgroep Gezond Leefmilieu Venray samen met provincie Limburg, gemeente Venray en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dinsdag 4 december tijdens een bijeenkomst over de veehouderij in het
gemeentehuis werd het plan gepresenteerd.
Steeds vaker klinkt de roep
om objectieve metingen van de
luchtkwaliteit, van bewoners van
het buitengebied, Gezond Leefmilieu
Venray (GLV) en ook raadsleden. RIVM
beheert in Vredepeel, in de uiterste
noordwesthoek van de gemeente,
een meetstation. André van
Maarschalkerwaard van GLV vindt dat
dit meetstation vanwege de afgelegen
ligging niet representatief is. Dat werd
bevestigd door Frans Deenen, adviseur
milieu van de gemeente. Hij toonde
een kaart waarop te zien is dat het
gebied rond Ysselsteyn, Heide en
Leunen de grootste toename en
concentratie van geuroverlast heeft.
Inwoners en GLV hebben het RIVM
benaderd. “We krijgen steeds vaker
vragen van burgers die zelf willen
meten. Maar dat willen bedrijven
ook”, zei Marita Voogt van het RIVM.
“We spelen hierop in door samen een
proef te doen. Dit kan ook helpen de
onderlinge relaties te verbeteren. Je
hebt immers dezelfde kennisbasis. Zie
het als een sociaalwetenschappelijk
onderzoek.” Het project Boeren
en Buren gaat in het voorjaar van
2019 van start. Voogt verwacht
dat komende zomer de eerste

meetapparatuur geplaatst wordt.
“De sensortechnologie wordt steeds
goedkoper. We kunnen daarom een
fijnmazig netwerk opzetten. Fijnstof
is met een sensor goed te meten.
Bij ammoniak is het lastiger, daarvoor
moeten we een andere methode
vinden. Het is niet alleen samen
meten, maar ook de resultaten met
elkaar delen. Zo krijgt iedereen meer
grip op de gegevens.”
Door samen op te trekken moet
ook het onderlinge wantrouwen
verdwijnen. Het blijkt dat de partijen
elkaars meetgegevens niet altijd
vertrouwen. Ook dinsdag in het
gemeentehuis kwamen er vragen
over fraudegevoeligheid. Marita
Voogt hoort die geluiden vaker.
“Toch hebben we niet de ervaring
dat mensen de metingen bewust
beïnvloeden. Iedereen is toch gebaat
bij objectiviteit.” Een bewoonster
wilde weten of naast geuroverlast ook
geluid en hinder van vrachtverkeer
gemeten kan worden. “Een terechte
vraag”, vond Voogt. “We gaan bekijken
of we hiervoor ook meetoplossingen
kunnen vinden.”
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) juicht het toe dat alle partijen

erbij betrokken zijn. “Dat ze samen
aan tafel zitten. We moeten voor
komen dat we de metingen in twijfel
trekken. Ik hoop dat we de waardes
nu eens op een andere manier kunnen
duiden. Ik ben daarom ook blij met de
deelname van het RIVM als onafhan
kelijke partij.”
Peter van Dijck is voorzitter van
LLTB-afdeling Venray. Hij runt samen
met zijn broer varkensbedrijven in
Oirlo en Ysselsteyn. “Ik denk dat er
animo genoeg is bij veehouders om
aan de proef mee te doen. We zoeken
als LLTB naar een goede afspiegeling
van de bedrijven, zowel qua sector
als locatie.” Van Dijck ziet de proef
wel zitten. “Dit is de best mogelijke
opzet die er is. RIVM heeft de kennis in
huis. Want gegevens duiden is lastig.
Het is meer dan alleen een sensor
ophangen en aflezen. Het gaat om de
context. Ik hoop dat deze proef ook
bijdraagt aan een vertrouwenbasis
tussen de partijen.” De LLTB wil niet
alleen aan de buitenkant meten, maar
ook binnen in de stallen. “Daar zijn
we al mee bezig. We zoeken naar een
systeem waardoor het verblijf in de
stal zowel voor dieren als veehouders
gezonder wordt.”

De robot, die de naam Nao draagt,
is ontwikkeld in samenwerking met de
Technische Universiteit (TU) in Delft.
Docent natuurkunde en onderzoek
en ontwerpen (O&O) Ben Scholten is
op het Raayland College de kartrek
ker van het project. Robots spelen
namelijk een steeds grotere rol in
het dagelijks leven, stelt de docent.
“Ze zijn onlosmakelijk verbonden met
de toekomst, want we gaan er steeds
meer mee te maken krijgen. Ook onze
leerlingen”, zegt hij. “Om ze te leren
hier goed mee om te gaan, is het van
belang dat kinderen van jongs af aan
in aanraking komen met deze techno
logie. Ze raken er vertrouwd mee en
leren zo wat er allemaal mogelijk is.”
Nao moet scholieren straks leren
hoe ze met een robot kunnen samen
werken en mogen zelf ondervinden
hoe de robot in elkaar zit, doordat ze
hem mogen programmeren. “De robot
is een grote aanwinst voor het
Raayland College en bevordert onze
interactieve manier van lesgeven”,
aldus Scholten.
Twee jaar geleden zocht de docent
naar mogelijkheden om meer techniek
in zijn lessen te betrekken. Hij kwam
uit bij LEGO Mindstorms, een bouw
set waarmee je zelf een robot kunt
bouwen en programmeren, en las
over de educatieve robot Nao, die al
veel in het onderwijs en de zorg wordt

ingezet. Scholten zag de mogelijkhe
den voor zijn leerlingen en vroeg de
schoolleiding of zo’n robot kon wor
den aangeschaft. “Via de TU in Delft
hebben we hem gekocht en een ver
gunning gekocht voor de programmasoftware die de robot aanstuurt. Alles
bij elkaar een forse investering”, legt
hij uit. “De robot zelf, inclusief koffer,
softwarelicentie en het papierwerk is
samen zo’n 10.000 euro. Maar het is
een belangrijke aanvulling voor het
onderwijsprogramma in de toekomst.”
Dat het Raayland ermee mag
werken, is erg uniek, aldus de docent.
“Er zijn maar zo’n twintig scholen in
Nederland die met Nao werken, waar
onder voornamelijk basisscholen. Wij
werken er nu aan om hem in te zetten
bij informatica-lessen van havo- en
vwo-klassen.” Zo ver is het voorlopig
nog niet. “De uitdaging zit hem er nu
in om te ontdekken hoe de robot in
elkaar zit en hoe hij ingezet kan wor
den in de lessen. In januari gaan we
eerst een serie lessen verzorgen met
Nao en gaan we verschillende proeven
doen. Daarna zien we verder.”
Kennismaken met de robot kan
op woensdag 12 december tijdens de
open dag van het Raayland College.
Die duurt van 15.00 tot 20.00 uur.
Aanwezigen mogen dan ook een
nieuwe naam verzinnen voor de
toekomstige ´docent’.

Insluipingen
in Leunen
In Leunen vonden vrijdagavond 30 december twee insluipingen
plaats. De verdachte bij een hiervan is op heterdaad betrapt.
Bij één van die insluipingen aan
de Leunseweg is de verdachte op
heterdaad betrapt door de bewo
ner. De insluiper rende weg vanaf de
Leunseweg in de richting van Venray.
Tijdens zijn vlucht stak de verdachte
zonder te kijken de Leunseweg over
en werd hierbij licht aangereden

door de bestuurder van een perso
nenauto. De politie is op zoek naar
de bestuurder van deze auto, een
45- tot 55-jarige vermoedelijk Poolse
man. Ook wil de politie graag in con
tact komen met andere getuigen van
het incident. Zij kunnen zich melden
via 0900 88 44.

DE MOOISTE KERSTBOMEN
IN ALLE SOORTEN EN MATEN !

Laat jouw kerstboom
bij ons voorboren en
hij komt kaarsrecht te
staan met de EasyFix!

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Tuincentrum Leurs is elke
zondag geopend van
9.30 tot 18.00 uur!
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Aankoop Albert Heijn-pand

Commissie: ‘8 ton niet door
vingers laten glippen’
Het merendeel van de politieke partijen van gemeente Venray lijkt er geen moeite mee te hebben dat het
voormalige Albert Heijn-pand aan het Schouwburgplein wordt aangekocht door de gemeente, voordat duidelijk
wordt of haar plan om de bibliotheek hier te vestigen, door kan gaan. Dat bleek tijdens de vergadering van
commissie Werken en Besturen van woensdag 28 november.

“Die 8 ton moeten we niet door
onze vingers laten glippen”, vindt ook
Peter Custers van VENRAY Lokaal. Hij
had wel liever gezien dat er een pand
werd aangekocht van lokale onderne
mers, in plaats van een multinational.

Verkiezing

Dorpsraad Ysselsteyn
treedt volgend jaar af
De volledige dorpsraad van Ysselsteyn treedt in 2019 af. Dat maakte secretaris Rob Keijzer maandag 3 december bekend in het dorpsforum.
De dorpsraad bestaat uit vier
personen: voorzitter John Claessens,
Rob Keijzer, penningmeester Erik
Hegger en lid Marika Houben. “Er
komt een grote wisseling van de
wacht”, meldde Keijzer. “Er zullen in
de loop van volgend jaar vier nieuwe
poppetjes komen. Vanwege de
continuïteit treden we niet gelijktijdig
af, maar getrapt.” Keijzer zei dat
de dorpsraad volgens de statuten
zelf de samenstelling kan bepalen.
“Voorwaarde is dat het dorpsraadlid
ook in het dorpsforum zit.” Voor het
dorpsforum worden op woensdag
20 maart verkiezingen gehouden,

tegelijkertijd met de provinciale
verkiezingen. Ysselsteyn koos in 2015
voor een groot dorpsforum, dat het
beleid bepaalt, en een vernieuwde
dorpsraad als uitvoerder.

Vijf kandidaten
“Volgens onze statuten treden
we na vier jaar allemaal gelijktijdig
af”, zei voorzitter Martijn Arts van
het dorpsforum. Voorafgaand aan de
verkiezingen mag iedere inwoner
vijf kandidaten voor het dorpsforum
aandragen. “Het moeten vijf personen
zijn uit diverse leeftijdsgroepen.
Jongeren zijn nu onderbezet. We

willen dat het forum een goede
afspiegeling is van het dorp”, aldus
Arts. Een kiescommissie gaat de
voorselectie organiseren. “Ik hoop
dat er een lijst komt van zestig of
nog meer kandidaten die we kunnen
benaderen voor het dorpsforum.
De drie personen met de meeste
stemmen worden ook gevraagd om
het dagelijks bestuur te gaan vormen.”
Het huidige dorpsforum komt
op maandag 18 maart, twee dagen
voor de verkiezingen, voor het laatst
bij elkaar. In de vergadering van
17 juni wordt het nieuwe dorpsforum
geïnstalleerd.

Nieuwe
postcommandant
voor brandweer
Ad Verhagen is de nieuwe postcommandant van het Venrayse brandweerkorps. Hij volgt Maria Verstegen op, die vrijdag 30 november bedankt
werd voor haar inzet. Diezelfde avond kreeg de brandweerpost Venray een
nieuwe tankautospuit overhandigd door de Veiligheidsregio.
Ad Verhagen is benoemd als
nieuwe postcommandant van het
Venrayse korps. Ook werd afscheid
genomen van Maria Verstegen als
postcommandant. Maria werd gepre
zen om haar inzet voor de Venrayse
brandweer en de wijze waarop ze
5 jaar de post geleid heeft in soms
moeilijke omstandigheden. Ook werd
benoemd dat Maria in totaal 27 jaar
in dienst is geweest bij de brand
weer. Voor haar jarenlange inzet en

toewijding kreeg ze van burgemees
ter Gillissen het Zilveren Bijtje van de
gemeente Venray opgespeld. Er was
meer te vieren voor de brandweer: zij
ontving een nieuwe tankautospuit. Het
voertuig is één van de nieuwe voer
tuigen die door de Veiligheidsregio
zijn aangeschaft en voldoet aan de
nieuwste eisen voor brandbestrijding,
arbeidshygiëne en veiligheid voor
brandweerlieden. Het voertuig staat
vanaf nu weer in de Venrayse kazerne.

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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“Uiteindelijk gaat het erom dat we
die lege plek invullen in het centrum
van Venray”, vindt Henk Bisschops
van PvdA. “Of de bibliotheek daar

Financieel kader
niet duidelijk

ProVenray en VVD hebben een
paar bedenkingen bij het plan. Harrie
van Oosterhout van VVD is bang voor
het ‘camel nose effect’. “Je haalt de
neus van een kameel binnen, maar
je weet niet wat daar nog achteraan
komt”, legt hij uit. “Het totale
financiële kader van dit project is nog
niet duidelijk. We weten niet waar dit
verhaal eindigt en al helemaal niet
wat het gaat kosten.” Ook Erica Irene
van den Akker van ProVenray heeft
twijfels. “Die 8 ton moet ons niet in de
nek gaan hijgen”, stelt ze.
De gemeenteraad beslist tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
18 december over de aankoop van
het pand.

LE

Lege plek

komt, is nog niet zeker. Dat moeten
we ook apart zien. Nu kopen we
het appartementsrecht aan van het
pand. Wat we daar uiteindelijk mee
gaan doen, zien we wel. Misschien
de bibliotheek, misschien een
fietsenzaak. Daar moeten we het pas
in een later stadium over hebben.”

VER
S

Gemeente Venray wil het apparte
mentsrecht van het oude AH-pand in
het centrum van Venray dit jaar nog
aankopen. Zo stelt zij een subsidie van
8 ton van provincie Limburg veilig, die
ingezet moet worden om leegstand in
het centrum te verminderen. Het liefst
wil gemeente Venray dat de biblio
theek zich gaat vestigen in het pand,
maar omdat BiblioNu met financiële
problemen kampt, is het nog maar de
vraag of zij kan verhuizen.

KER

V

500Gebraden
gr Kipschotel
Gehaktballen
Venetia
+ 4 saucijzen

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
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Ook glasvezel huurwoningen Wonen Limburg
Alle huurwoningen van Wonen Limburg in de dorpen rondom Venray worden voorzien van een glasvezelaansluiting. Donderdag 29 november ondertekenden Ger Peeters van Wonen Limburg, wethouder Jan Loonen van
gemeente Venray en Bart Lemmen van GlaswebVenray hiervoor een overeenkomst.

zijn voorzien van een coax en
koper aansluiting. Door er een
glasvezelkabel langs te leggen,
kunnen de huurders breder kiezen.”
Bart Lemmen geeft aan dat de
coöperatie GlaswebVenray er is voor
iedereen. “Op deze wijze krijgen
de huurders van Wonen Limburg
allen toegang tot glasvezel. Dit
kost de huurders niets extra en ze
kunnen toch kiezen voor de digitale
snelweg met voldoende capaciteit
voor de toekomst.” Een ander
groot voordeel van deze aanleg

is de betrouwbaarheid, capaciteit
en snelheid van glasvezel, stelt
GlaswebVenray. Dit biedt onder andere
voor de zorginstellingen, en daardoor
ook voor de WMO, kansen. “We zien
dat huurders steeds langer zelfstandig
willen blijven wonen. Door glasvezel
krijgen ze meer keuzevrijheid met
een betrouwbare verbinding” aldus
Ger Peeters. “Daarnaast biedt een
betrouwbare internetverbinding met
voldoende snelheid en capaciteit ook
zeker kansen voor de thuiswerkende
ouder en student.”

Poging tot inbraak
in Leunen
De politie heeft op donderdag 29 november drie personen in Leunen
aangehouden die met geweld een woning probeerden binnen te komen.
Wethouder Loonen spreekt zijn
lof uit over de samenwerking: “Deze
overeenkomst met Wonen Limburg
is weer een belangrijke stap ver
der in de verglazing van Venray door
GlaswebVenray. Hierbij is Wonen

Limburg een belangrijke partner in
de realisatie hiervan.” Met de glasve
zelverbinding wordt bijgedragen aan
de technische duurzaamheid van de
woningen. Bovendien is glasvezel een
groen product en geeft het een waar

devermeerdering in de verhuur van de
woningen, aldus GlaswebVenray.
GlaswebVenray: “Het grote
voordeel voor de huurder is de
keuzevrijheid die zij met de glasvezel
krijgen. De meeste woningen

Voorman Inalfa vrijge
sproken van aanrandingen
De voorman van autodakenfabrikant Inalfa in Venray is vrijgesproken van de aanranding van drie vrouwen in
het bedrijf. Dat oordeelde de rechtbank in Roermond donderdag 30 november.
De voorman werd ervan verdacht
zeker drie jaar lang jonge Poolse vrou
wen onzedelijk betast te hebben op de
werkvloer van het bedrijf. Hij zou hun
borsten hebben betast, de vrouwen op
hun billen hebben geslagen en in hun
kruis hebben gegrepen. Ook zou hij
hebben gedreigd met het ontslag van
de drie vrouwen.
De rechtbank oordeelt echter
dat het niet te bewijzen valt of dit

echt is gebeurd. Het dossier waarin
de aanrandingen naar voren komen,
is grotendeels gebaseerd op intern
onderzoek van Inalfa. Het gaat hier
vooral om samenvattingen van
gesprekken die op verzoek van de
werkgever met de werknemer zijn
gevoerd naar aanleiding van geruch
ten over seksuele intimidatie op de
werkvloer. Wie de gesprekken heeft
gevoerd en of er gebruik is gemaakt

van ene beëdigde tolk of vertaling is
niet duidelijk. Wie de samenvattingen
van de gesprekken heeft gemaakt en
of deze samenvattingen de gesprek
ken goed weergeven, is ook ondui
delijk. Ook zijn er verschillen tussen
het interne dossier en de schriftelijke
verklaringen van de slachtoffers bij de
politie.
De verdachte wordt vanwege
gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Commissie Werken en Besturen

Opzegtermijn
huur Toverbal verruimen
Commissie Werken en Besturen heeft geen problemen met het in gebruik nemen van het pand van oudbasisschool De Toverbal in Venray via antikraak. Wel wil zij onderzoeken of het mogelijk is om de opzegtermijn
van de huur te verlengen van één maand naar drie maanden, zodat gebruikers er niet te plotseling uit moeten
als het pand gesloopt wordt. Dat werd duidelijk tijdens de commissievergadering op woensdag 28 november.
Het gebouw van de voormalige
basisschool De Toverbal komt in
januari in handen van de gemeente.
Deze wil de huurders die het pand nu
al gebruiken, waaronder Stichting
Kruisen en Kapellen, het pand laten
gebruiken door middel van een
antikraakregeling. Dat houdt in dat de
huurders in het pand mogen blijven
zitten, totdat het pand wordt gesloopt.
Dan moeten ze binnen één maand het
gebouw verlaten. Op termijn wordt
het pand gesloopt. Het is volgens de
gemeente te duur om het gebouw op
te knappen zodat het via de reguliere
weg verhuurd kan worden. De verwar

ming werkt nog en De Toverbal is
wind- en waterdicht. Verder wil de
gemeente geen kosten meer maken
voor het gebouw. Totdat duidelijk
wordt wat er met het pand moet
gebeuren, kunnen de gebruikers dus
nog even blijven zitten.
“Een goede manier om ervoor
te zorgen dat de huidige gebruikers
in een rustig tempo op zoek kun
nen naar een nieuwe locatie”, vindt
Henk Bisschops van PvdA. “Maar mis
schien moeten we ze als gemeente
ook nog ondersteunen in die zoek
tocht.“ Boy Janssen van Samenwerking
Venray stelt voor om te kijken of de

opzegtermijn voor de gebruikers van
één naar drie maanden verruimd kan
worden, zodat deze meer tijd heb
ben om een nieuwe locatie te vinden.
Het voorstel kan op bijval rekenen van
de meeste andere partijen. VENRAY
Lokaal en ProVenray pleiten daarnaast
beide voor een definitieve oplossing
voor de huidige gebruikers. Erica Irene
van den Akker (ProVenray): “Kruisen
en Kapellen kan met al dat Venrays
erfgoed niet binnen een maand ver
huizen. Ik wil niet dat dit straks net zo
gaat als bij sportzorgcentrum Joutou
en dat de stichting ook telkens naar
een andere locatie moet verhuizen.”

De politie ontving rond 18.45
uur een melding van het voorval.
Ter plaatse troffen de agenten drie
personen aan. Zij werden aange
houden voor verboden wapen bezit,
het niet tonen van een ID-kaart en

bedreiging. Twee van de verdachten
komen uit Helmond en zijn 29 en 45
jaar oud. Van de derde verdachte zijn
nog geen gegevens bekend. Politie
Venray is op zoek naar getuigen van
het incident.

Brand en vernielingen in Venray
In de nacht van zondag 2 op maandag 3 december heeft er op het
St. Annaterrein in Venray een brand gewoed. Ook op de Kruidenlaan in
Venray vond een brand plaats en was er sprake van vernielingen.
Politie Venray is op zoek naar
getuigen van de brand op het
St. Annaterrein en de brand en
vernieling aan de Kruidenlaan.

Mensen die die nacht iets gezien
of gehoord hebben, kunnen
zich melden bij de politie via
0900 88 44.

Lakei Boomkwekerijen heeft zich in
15 jaar ontwikkeld tot dé specialist in de teelt
van rozen en seringen. Met een duidelijke visie,
klantgericht, innovatief en gericht op kwaliteit
groeit onze klantenkring gestaag.
Om ons team van 30 eigen medewerkers te
versterken zijn wij per direct op zoek naar:

SaleS
SupportM/v
Ben jij degene die zelfstandig besluiten durft
te nemen en er een uitdaging in ziet om de
klant meer te geven dan waar hij om vraagt?
Wil je meer weten? Bekijk onze vacature op:
www.Lakei-Boomkwekerijen.nl
of neem contact op met
Hans van de Laak
Mobiel: +31 6 51 21 37 30
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Raad zegt 50.000 euro toe voor extra telefoondienst
De gemeente is tegenwoordig elke dag tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. De ruim 53.000 euro die dat
extra kost, wil de gemeenteraad daarvoor vrijgeven. Dat bleek tijdens de commissievergadering van woensdag
28 november.
Samenwerking Venray en
VVD droegen het College van
B&W in juli vorig jaar op om te

onderzoeken of de gemeente
telefonisch beter bereikbaar kon
worden. Tussen april en oktober van

dit jaar probeerde de gemeente het
uit om telefonisch bereikbaarheid
langer bereikbaar te zijn.

Uit de pilot bleek dat een
telefonische bereikbaarheid
tot 17.00 uur de beste aanpak
was. Ook wordt de gemeente
op vrijdagmiddag telefonisch
bereikbaar. De verandering van
de openingstijden naar 09.00 tot

17.00 uur voor iedere werkdag gaat
ruim 50.000 euro kosten. Dat wordt
onder andere veroorzaakt
doordat er nu op vrijdagmiddag
ook ICT’ers aanwezig moeten
zijn, wat voorheen niet het
geval was.

Commissievergadering

‘Gebiedsgericht werken
heeft wél effect’
Of het gebiedsgericht werken, waar gemeente Venray veel energie, tijd en geld ingestoken heeft, ook daadwerkelijk iets opgeleverd heeft, is onduidelijk. Dat bleek uit een onderzoek van de rekenkamercommissie.
Verschillende raadsleden pleitten tijdens een commissievergadering van woensdag 28 november voor een
positiever beeld: in de dorpen is er zeker positief effect geweest, stellen zij.

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.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

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.
Werkvanuithuis Gezocht mensen met
goede sociale vaardigheden. Coaching/
advisering Bel 06 53 19 00 67.
Voor een origineel cadeau? Boek een
rondvlucht vanaf vliegveld Grefrath
Niershorst. Info 06 13 62 52 07.
Zoekt u een klusman/tuinman? Uw
klus mijn zorg, de kleine klusjes belt u
06 22 97 87 00 en tuinonderhoud.

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

Wist je dat zelf dingen maken je
zelfvertrouwen een boost geeft!
Voor inspiratie: Breimode en Handwerken ‘t Schippertje Schoolstraat 6
Horst. Volg ons op facebook.
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.

De gemeente werkt sinds 2006
volgens de gebiedsgerichte aanpak,
waarbij zij samenwerkt met twaalf
wijkraden, dertien dorpsraden en
andere maatschappelijke partners.
Zo wil zij de leefbaarheid en burgerbe
trokkenheid in de gebieden vergroten.
De laatste jaren stond zelfsturing
daarbij vaak centraal. De gemeente
heeft ruim 3 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor projecten die gebieden
zelf konden uitvoeren. Maar wat het
effect is geweest van deze aanpak, is
volgens de rekenkamercommissie
onduidelijk. “Zonder van tevoren
vastgestelde doelen en bijpassende
monitoring kunnen er geen harde
uitspraken gedaan worden over de
doeltreffendheid van de aanpak”,
stelde de rekenkamercommissie twee
weken geleden. “Een vernietigende

conclusie”, stelt Erica Irene van den
Akker (ProVenray) tijdens de commis
sievergadering. “Het blijkt volstrekt
onduidelijk of die miljoenen euro’s wel
goed terecht zijn gekomen.” Ook vindt
ProVenray het zorgwekkend dat de
mate waarin een gebied zelfsturing
voor elkaar kan krijgen, leidt tot meer
geld voor een project. “Juist die
gebieden die meer aandacht nodig
hebben, lukt het misschien niet om
actief burgerschap voor elkaar te
krijgen.” Toch moet niet vergeten
worden dat het gebiedsgericht werken
ook tot goede dingen heeft geleid,
vinden onder andere Theo Zegers
(D66) en Bas Künen (VVD). “Er is in die
15 jaar heel veel werk verzet”, vindt
Zegers. “En de projecten die gereali
seerd zijn, hebben allemaal daadwer
kelijk bijgedragen aan de leefbaarheid

in de dorpen. Ik denk dat het juist een
zeer positief effect heeft gehad, en
dat kun je aan alle kanten merken.”
Ook Henk Bisschops van PvdA vindt
het te ver gaan om het gebiedsgericht
werken een desastreus verhaal te
noemen. “Dorpen en wijken hebben er
wel bij gevaren en doen dat nog
steeds. Natuurlijk moeten ook de
dorpen en wijken die minder mondig
zijn aan bod komen, maar dat is niet
nieuw.” Verantwoordelijk wethouder
Anne Thielen zegt de aanbevelingen
van de rekenkamercommissie, waar
onder in de toekomst duidelijkere
kaders te stellen bij nieuw beleid, ter
harte te nemen. “We gaan nu met de
dorpen en wijken een gebiedsagenda
opstellen. Zo gaan we kijken wat we
daar willen bereiken en hoe we dat
moeten gaan doen.”

Raayland College

Subsidie voor maatschappelijke stage
In het schooljaar 2016-2017 hebben 436 leerlingen van het Raayland College een maatschappelijke stage
gedaan. Voor het aanbieden van deze maatschappelijke stage krijgt het Raayland College jaarlijks 40.000 euro
subsidie van gemeente Venray.
Het Raayland College vindt het
belangrijk dat haar leerlingen ook
buiten de grenzen van het klaslokaal
leren. “De leerlingen kunnen zich
daardoor ontwikkelen tot zelfstandige
kritische burgers in een maatschappij
die steeds weer verandert. Zo groeien
ze op tot wakkere, zelfbewuste men
sen. Klaar voor de toekomst, klaar
voor de wereld”, aldus de middelbare
school. De maatschappelijke stage is
onderdeel van deze visie.

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

www.hallo-venray.nl

Goede doelen
minder populair
In het schooljaar 2016-2017 heb
ben 436 leerlingen zo’n stage gedaan,
53 procent derdejaars leerlingen
vmbo, 24 procent vierdejaars leerlin
gen havo en 23 procent vierdejaars
leerlingen vwo. De populairste stage
plekken hadden te maken met sport
of jeugdwerk. Vmbo-leerlingen heb
ben ook veel stage gelopen in de zorg.

Goede doelen, natuur en milieu en
kunst en cultuur waren minder popu
lair. In totaal zijn er 159 verenigingen
en non profit-organisaties in Venray
die maatschappelijke stageplekken
aanbieden. Hiervan is 33 procent een
sportvereniging. Voorbeelden van sta
geplekken zijn onder andere activi
teiten ondernemen met kinderen van
de anderstalige school in Hegelsom,
ouderen helpen bij vragen over tablets
of telefoons bij het Tabletcafé van
BiblioNu, activiteiten organiseren bij
The B, of mensen met een beperking
bezoeken of helpen met uitstapjes
met de Zonnebloem.
Een zomerstage mag ook voor
de leerlingen van havo en vwo. Zo
hebben veel leerlingen stage gelo
pen bij kindervakantiewerk in hun
woonplaats of bij sportkampen, in de
kinderopvang of in de zorg. Ook bij
het Internationaal Judotoernooi, het
Sint Nicolaas Gilde en het Odapark kan
stage gelopen worden. In het school

jaar 2016-2017 zijn verder stagiaires
met de Nederlandse Lourdesbedevaart
voor Zieken naar Lourdes geweest.

Vrijwilligerswerk
Eén van de doelen van de maat
schappelijke stage is om leerlingen
te motiveren om vrijwilligerswerk te
doen. En dat werkt, stelt het Raayland
College. “Er waren in het schooljaar
2016-2017 70 leerlingen al actief vrij
williger vóór de start van de maat
schappelijke stage en 51 leerlingen
hebben zich na de maatschappelijke
stage aangemeld als nieuwe vrijwil
liger.” In het schooljaar 2017-2018
hebben er 471 leerlingen een maat
schappelijke stage gedaan. Hier waren
44 leerlingen al actief vrijwilliger voor
de maatschappelijke stage en hebben
25 leerlingen zich daarna aangemeld
als nieuwe vrijwilliger. Het merendeel
van de vrijwilligers kiest voor vrijwil
ligerswerk bij de sportvereniging waar
ze al lid van zijn.
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Jera en Smelehof niet samen onder een dak

Ysselsteyn krijgt geen groot multifunctioneel gebouw
Ysselsteyn krijgt geen grote multifunctionele accommodatie. Het plan om gemeenschapshuis De Smelehof,
jongerencentrum Jera, de kerk en de sportzaal onder te brengen in één gebouw blijkt niet haalbaar. Er is te
weinig draagvlak voor in het dorp en bovendien scoort deze optie het slechtst van de drie scenario’s. Het dorpsforum stemde maandag 3 december in met het voorkeursscenario waarin De Smelehof en Jera afzonderlijk
blijven bestaan en een grote renovatie krijgen.
De werkgroep voorzieningen is
twee jaar aan de slag geweest om
een oplossing te bedenken voor de
toekomst van de maatschappelijke
gebouwen in Ysselsteyn. Aanleiding
was het project ‘Schoon door de poort’
van gemeente Venray. Alle wijk- en
gemeenschapshuizen worden over
gedragen aan de gemeenschap. Met
eenmalige financiële steun kunnen

de gebouwen worden opgeknapt. De
Smelehof kampt, evenals Jera, met
een verouderd pand dat bovendien
niet meer functioneel is.
Maandag moest het dorpsforum
de laatste klap geven op het dorps
accommodatieplan. Het plan kreeg
de volledige steun van de forumle
den. Eerder spraken de verenigingen,
stichtingen en dorpsbewoners al hun

voorkeur uit voor het behoud van
afzonderlijke accommodaties.
Tom van Asten, secretaris van
de werkgroep, vertelde maandag in
het dorpsforum over alle stappen
die vanaf begin 2017 zijn gezet. Er is
niet over één nacht ijs gegaan. “We
hebben gekeken naar hoe het dorp
er in de toekomst uitziet en wat de
gevolgen zijn voor alle voorzieningen”,

Gebiedsontwikkeling gemeente

Inloopbijeenkomst verkeers
studie Wanssum-Blitterswijck
Gemeente Venray houdt maandag 10 december een inloopbijeenkomst over de verkeersstudie WanssumBlitterswijck die wordt uitgevoerd vanwege de aanleg van de rondweg om Wanssum. Deze bijeenkomst vindt
plaats in het Van Wanssum Café in Wanssum.
De aanleg van de rondweg
om Wanssum maakt deel uit van
de Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum van gemeente Venray.
Die heeft het plan om de rondweg
en wegen die daarmee te maken
hebben, aan te passen.
Om te voorkomen dat van
wege die plannen de doorstroom
van het verkeer belemmerd wordt,

gaat de gemeente een verkeers
studie uitvoeren. De situaties bij de
Blitterswijckseweg en de Brugstraat
ter hoogte van de Driesstraat en de
Oude Heerweg in Blitterswijck worden
hierbij onderzocht door verkeerskun
dig adviesbureau BonoTraffics.
Omwonenden en andere betrok
kenen kunnen tijdens de inloop
bijeenkomst hun mening geven over

de verkeerssituatie, verkeersknel
punten aangeven en hun wensen
over de plannen kenbaar maken.
Medewerkers van de gemeente en
het verkeerskundig adviesbureau zijn
aanwezig om vragen te beantwoor
den.
De bijeenkomst vindt maandag
10 december plaats van 16.00 tot
20.00 uur.

Ysselsteyn maakt zich op
voor eeuwfeest
Ysselsteyn viert over ruim twee jaar het honderdjarig bestaan. Een jaar lang zijn er allerlei activiteiten in
het dorp met als hoogtepunt het feestweekeinde van 3 tot en met 6 juni 2021.
De aftrap is op 1 januari met
de onthulling van een bord op het
Lovinckplein. De werkgroep 100 jaar
Ysselsteyn is anderhalf jaar geleden
aan de slag gegaan. Op 12 november
werd een presentatie gehouden voor
de verenigingen. “Zij zijn de spil van
het feest. Verenigingen organiseren
activiteiten onder de noemer

van 100 jaar Ysselsteyn”, vertelde
werkgroeplid Marcel Arts op maandag
3 december in het dorpsforum.
Ysselsteyn is een ontginningsdorp
in de Peel. Het dorp is vernoemd naar
de voormalige landbouwminister
Van Ysselsteyn. De werkgroep
wil het verleden laten herleven
en enkele oude nederzettingen

opnieuw opbouwen. “We willen
de belangrijke vestigingen van
Ysselsteyn laten zien. Er komt ook
een toertocht.” De agrarische sector
heeft het initiatief genomen om
een ‘toer de boer’ te organiseren.
“Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen
we de ideeën en ons logo en bord
presenteren”, zei Arts.

Infoavond over wonen
in Ysselsteyn
Ysselsteyn organiseert op dinsdag 15 januari een informatieavond over wonen. Naast alle dorpsbewoners
worden Wonen Limburg, wethouder Martijn van der Putten en bouwbedrijven uitgenodigd.
“Er gebeurt momenteel te weinig
aan woningbouw”, zei Leo Philipsen
van de commissie Wonen op maan
dag 3 december in het dorpsforum.
“We willen de woonbehoeften van
zowel ouderen als jongeren weten.
Niet door weer een enquête te hou
den. We willen de druk opvoeren
door de verantwoordelijke personen

naar het dorp te halen.” De commis
sie hoopt op dinsdag 15 januari meer
duidelijkheid te kunnen verschaffen.
“De grondverkopen lopen goed. In
geen enkel dorp van Venray worden
zo veel kavels verkocht. We denken na
over een nieuw uitbreidingsplan.”
Leo Philipsen hoopt dat er medio
januari ook meer bekend is over het

gevolg van het gebruik van combi
luchtwassers door veehouderijen aan
de rand van het dorp. De combilucht
wassers zijn in opspraak vanwege
meer stankoverlast. “De gemeente
stelt momenteel nieuwe geurkaar
ten op. Daaruit moet blijken of er al
dan niet sprake is van een goed leef
klimaat aan de dorpsrand.”

zei hij. Aanvankelijk waren de
meningen nogal verdeeld over het
accommodatievraagstuk. “We hebben
daarom meer tijd en ruimte genomen
om de visies beter uit te diepen.”

Drie scenario’s
De drie scenario’s werden
onderworpen aan een sterktezwakteanalyse. Daaruit kwam
het renoveren van de huidige
accommodaties als beste uit de bus.
De voorkeur van de werkgroep werd
bevestigd in de dorpsbijeenkomsten
van 3 juli en 18 september. “We
wilden de scenario’s toetsen en of ze
aansluiten bij de behoeften”, zei Van
Asten.
De werkgroep geeft aan dat haar
taak nu is beëindigd. “We advise
ren de dorpsraad in overleg te gaan
met wethouder Anne Thielen over de

vervolgstappen.” Er komt een nieuwe
werkgroep die met de concrete uit
werking aan de slag gaat. Maandag
gaven al enkele leden van de werk
groep voorzieningen aan dat ze door
willen gaan. Het echte werk moet
nog beginnen. Zo is het de vraag of
het verouderde gemeenschapshuis
De Smelehof wel gerenoveerd moet
worden op de huidige locatie. Mogelijk
is nieuwbouw een betere optie, maar
dat moet wel financieel haalbaar
zijn. Dat geldt ook voor een nieuwe,
grotere sportzaal. De huidige gym
zaal is te klein en voldoet niet meer.
De korfbal- en zaalvoetbalclub moe
ten uitwijken naar accommodaties in
omliggende dorpen. Van Asten: “In het
vervolgproces zal blijken of en hoe de
plannen uitvoerbaar zijn. Ons advies
is in dialoog te blijven met de dorps
bewoners en de gemeente.”

Te Koop: Exclusieve Beter Leven

Kerstkalkoen
Vers van de boerderij

Ovenklaar +/- 5,5 kg
40 euro per stuk
Af te halen
op 24 december
Bestellingen:
Fam. Jenniskens
Puttenweg 108 Ysselsteyn
Mail: janneke@jenniskenskalkoen.nl
Tel: 0478541591 / 0633695716
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SportZenter Resilience

‘Een vitale ondernemer beweegt’
De Venrayse ondernemers Roel Kousemaker (50) en Petra Hendriks (52) zijn in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Vier jaar geleden startten ze hun eigen sport- en
lifestylecentrum SportZenter Resilience in de Venrayse wijk Brukske. Nu werken ze er hard aan om zich te blijven onderscheiden. Dat heeft hen een nominatie opgeleverd voor
de Venrayse Ondernemersprijzen.

Petra en Roel van SportZenter Resilience
Voordat ze er hun eigen centrum openden, was er dertig
jaar lang een fitnesscentrum gevestigd onder de flat op de
Mozartstraat in Brukske. Daar kwamen Roel en Petra, sinds
2012 een stel, zelf wekelijks om te trainen. “We fantaseerden
allebei over het starten van onze eigen zaak, iets waar onze
passie lag”, aldus Petra. Een bevriende aankoopmakelaar
hoorde over hun dromen en wees hen er in 2014 op dat de
sportschool waar ze al jaren kwamen, stilletjes te koop stond.
“We gingen toen met heel andere ogen naar die zaak kijken”,
aldus Petra. “We zagen hoe we het pand naar onze smaak
zouden maken en wat we wilden gaan aanbieden. Daardoor
wisten we dat we deze uitdaging aan moesten gaan.”

‘We wilden het anders doen’
In oktober 2014 werd het pand verbouwd en uitgebreid,
waarna SportZenter Resilience op 1 februari 2015 haar
deuren opende. Het werd een lifestyleclub met twee Milon
Cirkels (volautomatische fitnesstoestellen in circuitvorm),
een Funxtion-zaal voor circuittraining met verschillende
attributen, een yoga- en groepslesstudio, een wellnessruimte
met sauna’s, stoombad, douches en zonnebanken en een
ontmoetingsruimte.
“We wilden het vooral anders doen”, vertelt Roel.

“We wilden niet alleen een fitnesszaak zijn, maar een
totaalaanbod kunnen bieden. Met persoonlijke begeleiding,
verschillende soorten beweging, coaching op het gebied van
voeding en een gezonde levensstijl, maar ook ontspanning en
zingeving. Daarom is het ook sport’zenter’ gaan heten, met
een knipoog naar ‘zen’.” De toevoeging ‘resilience’ verwijst
schertsend naar Roels andere onderneming: Resilience, een
consultancybureau. “Resilience staat voor veerkracht en
weerbaarheid. Als consultant help ik ondernemers in hun
crisismanagement en het vitaler, weerbaarder maken van hun
bedrijf. Bij ons ‘sportzenter’ helpen we mensen weerbaarder,
vitaler en energieker te worden door middel van sport,
voeding en ontspanning.”
Anderen helpen vitaler te worden is één ding. Zelf een
vitale ondernemer zijn en blijven, is iets anders. Toch heeft
het ook veel raakvlakken, leggen Roel en Petra uit. “Een vitale
ondernemer zijn, is constant in beweging blijven. Letterlijk
én figuurlijk”, aldus Petra. “Het is vallen en opstaan, lef
hebben, je focussen op je doel. Maar je moet tegelijkertijd je
blik naar buiten gericht houden, zien welke kansen er zijn en
bedreigingen in beeld brengen”, voegt Roel toe. Gezondheid is
een steeds populairder thema geworden de afgelopen jaren,
zegt hij. “Er zijn veel bedrijven die zich daarmee bezighouden.

NA MENS DE VOLGENDE
BEDRIJVEN

Toen we in 2014 begonnen, waren er zes sportcentra in
Venray. Nu zijn het er twaalf.”
De twee zijn trots op wat ze de afgelopen jaren hebben
opgebouwd en nu neerzetten, samen met de acht mensen
die ze in dienst hebben. Dat ze genomineerd zijn voor de
Venrayse Ondernemersprijzen (VOP) versterkt dat gevoel
alleen maar. “Het betekent toch dat collega-ondernemers
ons waarderen en bevestigt dat we op de goede weg zijn”,
vertelt Roel. Het zorgt ook voor nieuwe inzichten. “We
blijven constant evalueren, maar kijken nu weer eens echt
kritisch naar ons eigen bedrijf omdat we ons aan anderen
moeten presenteren. ‘Gaat het echt zo goed als we denken?
Maken we waar wat we beloven?’, zijn vragen die we onszelf
stellen.”
Hun kansen tegenover de andere drie genomineerden
vinden de twee eigenaren van het ‘sportzenter’ moeilijk
in te schatten. “Ons concept staat en is gewoon goed,
dus daar maken we ons weinig zorgen over”, aldus Petra.
“De genomineerden zijn echter vier totaal verschillende
bedrijven, met ieder haar eigen sterke punten.” Roel: “Alle
voorbereidingen voorafgaand aan de uitreiking kosten best
wat tijd, maar het is heel leerzaam. En de positieve reacties
die we krijgen, zijn het helemaal waard.”

Wij wensen alle genomineerden
veel succes
#kempencreeert
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Advies kwekers: voldoende water

Kerstboom heeft droge zomer overleefd
De kerstboom heeft het niet gemakkelijk gehad deze zomer. Door de lange droogte moesten kwekers hard
aan de bak om hun bomen groen te houden voor de kerstperiode die, nu Sinterklaas weer is vertrokken, officieel
is aangebroken. Kwekers vertellen hoe de kerstboom dit keer de warmte in huis het beste overleeft.

2 meter hoog kan de eerste week
namelijk wel vijf liter water opnemen,
leggen Jeuken en Muijsers uit. Het is
daarom het beste om de bomen in
een standaard te zetten met waterre
servoir. “Dan kan de boom voldoende
water opnemen en voorkom je dat hij
uitdroogt. Dus controleer regelmatig
of er nog voldoende water in staat.
En wil je hem extra fris houden, dan
is het goed om af en toe de takken
met een bloemenspuit te vernevelen

met water”, aldus de Merselose kerst
boomkweker.
Teveel water is volgens Direks ech
ter ook niet goed. “Dan kunnen ze ver
zuipen en gaan ze al snel hun naalden
verliezen.” Vergeet je boom deze peri
ode niet, is dan ook het veelgehoorde
devies. Jeuken: “Het is en blijft natuur
lijk een natuurproduct dat verzorging
nodig heeft. Als je dat goed doet, kun
je er zo lang mogelijk van genieten.
(Foto: archief Hay Jeuken)

Initiatief van omroep L1

Voedselbankactie bij Venrayse
supermarkten
Verschillende Venrayse supermarkten doen ook dit jaar weer mee
met de inzamelactie van Omroep L1 voor de Voedselbank. Op zaterdag
8 december zijn in de supermarkten vrijwilligers aanwezig om de actie
te promoten en houdbare levensmiddelen die worden gedoneerd,
in ontvangst te nemen.
Het lijkt dit jaar wel een trend om
de kerstboom al op te tuigen voordat
pakjesavond is geweest. Bij de kwe
kerij van (kerst)boom- en plantenkwe
kerij Michel Direks uit Castenray was
het vorig weekend al een komen en
gaan van mensen die de verleiding
niet konden weerstaan en een boom
kochten. Ook bij kerstboomkweker Hay
Jeuken uit Venray was dit het geval.
“Het begint steeds vroeger. Als het
eenmaal december is, wil iedereen
beginnen met de kerstsfeer in huis
halen.” Hobbykweker Huub Muijsers

uit Merselo sluit zich daarbij aan: “Het
is toch ook mooi en gezellig, zo’n
boom?”
De bomen van de drie kwekers
hebben de droge zomer overleefd. Wel
met wat hulp. “Ze hebben voldoende
water gehad doordat we ze regelma
tig hebben beregend”, vertelt Direks.
“Anders hadden ze flinke schade opge
lopen. Nu hebben ze eigenlijk niets
geleden, gelukkig.” Jeuken heeft zijn
naaldbomen deze zomer ook regelma
tig beregend. Toch is dat volgens hem
niet voldoende geweest. “De bomen

zijn van goede kwaliteit, maar ze heb
ben wel minder vocht opgenomen
dan tijdens een normale Nederlandse
zomer”, vertelt hij. Muijsers sluit zich
daarbij aan: “Ze hebben het extra
water echt nodig gehad. Maar dorst
hebben ze waarschijnlijk nog steeds.”
De drie kwekers geven dan ook
aan dat het belangrijk is de dorstige
bomen regelmatig voldoende water te
geven als ze de huiskamer op komen
fleuren. “Ze komen immers weer in
zomerse omstandigheden binnen te
staan”, aldus de heren. Een boom van

Van de redactie

Online archief

HALLO Venray ook digitaal
Het jaar 2018 is bijna voorbij. Voor HALLO Venray was het een spannend jaar: na een korte opstartfase
in 2017 moest het blad dit jaar laten zien wat ze waard was. Ook in 2019 valt HALLO Venray weer iedere week
gratis in de brievenbus, maar ook online is het blad nu nog beter terug te vinden.
HALLO Venray heeft een tijdje geleden haar nieuwe
website gepresenteerd. Op www.hallo-venray.nl is al het
belangrijkste nieuws uit de papieren versie van HALLO
te vinden. Ook kun je vanuit de website gemakkelijk een
kijkje nemen bij het nieuws van de HALLO edities van
gemeente Horst aan de Maas en Peel en Maas.
Voor iedereen die de HALLO liever op zijn tablet,
laptop of telefoon leest, is de HALLO ook digitaal te
lezen via de website. Hier verschijnt iedere week
tegelijk met het uitkomen van de papieren HALLO de
gratis toegankelijke digitale versie van het nieuwsblad.
Sinds kort is op onze website ook een archief te vinden
waar je alle oude edities van HALLO Venray nog eens
rustig digitaal door kunt bladeren.
Krijg je nog geen genoeg van HALLO Venray?
Like dan ook de Facebookpagina. Zo blijf je iedere week
op de hoogte van onze belangrijkste nieuwsberichten.
Ook kun je hier gemakkelijk chatten met de redactie voor
tips, vragen of klachten.

In totaal gaf 75 procent van de lezers aan de HALLO
iedere week aandachtig door te lezen. Het nieuwsblad
kreeg gemiddeld het cijfer 7,7 van de lezers. Reacties
waren onder andere: “Een kort, maar krachtig en
praktisch blad dat lokaal nieuws en activiteiten kenbaar
maakt”, “Een heel fijn blad, goede artikelen en ook nog
eens gratis” en “Toegankelijk voor iedere Venraynaar”.
Tips en aanbevelingen waren er ook. Zo mag
HALLO Venray zich nog meer online profileren, vinden
sommige lezers. Daar zijn we dus afgelopen tijd al flink
mee aan de slag gegaan. Onder andere meer aandacht
voor de jongere en oudere doelgroep en meer aandacht
voor groen zijn andere aanbevelingen van lezers waar
komend jaar mee aan de slag wordt gegaan.
Heb je nog meer tips waarmee wij in 2019 aan
de slag kunnen gaan? Laat het ons weten via
redactie@hallo-venray.nl

Lezersonderzoek
Na ongeveer één jaar HALLO Venray is een
lezersonderzoek verschenen om de mening van de
lezers te peilen. Hieruit kwam onder andere naar voren
dat mensen blij zijn met de HALLO en deze graag lezen.

Supermarkten Albert Heijn, Jan
Linders en SNS Bank zijn partners
van de campagne. Op die locaties, en
bij het gemeentehuis in Venray, kun
nen lang houdbare levensmiddelen
worden gedoneerd. Het gaat hierbij
om producten als pasta, rijst, blik
groente, blikken vlees, houdbare zui
vel in pakken, koffie en thee, pakken
aardappelpuree, houdbaar brood
beleg, bakolie en olijfolie en soe
pen in pot, pak of blik. De producten
worden door Voedselbank LimburgNoord gebruikt om voedselpakketten
mee samen te stellen. Wekelijks zijn
dit in de regio 150 tot 160 pakketten.
In Venray zijn de inzamelpunten
supermarkt Jan Linders op de
Raadhuisstraat, de SNS Bank op
De Bleek en Albert Heijn op De
Gouden Leeuw. Daar kunnen tijdens
de actieperiode producten worden
gedoneerd. Daarnaast zijn er op
zaterdag 8 december vrijwilligers

op die locaties aanwezig om
voorbijgangers te wijzen op de actie
en producten van winkelend publiek
dat wil doneren, in ontvangst te
nemen. Online kan er ook geld
gedoneerd worden, waarvan weer
voedselpakketten worden gekocht.
De Limburgse omroep zamelt
sinds 2014 jaarlijks lang houdbare
levensmiddelen in, die worden
gedoneerd aan de Voedselbank.
Het startschot voor de actie Samen
voor de Voedselbank werd woensdag
5 december gegeven en duurt tot en
met donderdag 13 december. Zowel
op de radio, als op televisie en online
bij L1 en 1Limburg wordt aandacht
besteed aan de inzamelactie.
De slotavond van Samen voor
de Voedselbank is donderdag
13 december. Dan wordt de
opbrengst bekendgemaakt bij L1.
Kijk voor meer informatie op
www.l1.nl/voedselbank

Schoonheidssalon
Eveline
Kersttip
!

• huidverbetering + anti-aging
• deﬁnitieve haarreductie
• diverse korte + luxe behandelingen
• voor een mooi en langdurig resultaat
• adviserend en gastvriendelijk
• rust en ontspanning
• vakkundige beautycoach sinds 1991
Nu ook verkrijgbaar de bekroonde merken
Dr. Grandel en Arabesque

Lid: ANBOS-VO+spec.

redactie@hallo-venray.nl www.hallo-venray.nl

Laurahof 9, Venray • tel. 0478 - 511279
www.schoonheidssalonvenray.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Geurverordening
Uit een recent onderzoeksrapport van het RIVM blijkt dat er geen
nadelige gevolgen zijn voor de volksgezondheid van mensen die in de
nabijheid van een intensieve veehouderij, welteverstaan varkens- en
(leg)pluimveebedrijven wonen.
Dit is goed nieuws. Dit staat
los van bewoners die in meer of
mindere mate geuroverlast erva
ren van veehouderijen. Hier gaan
we serieus naar kijken. Er zijn drie
veel toegepaste type luchtwas
sers: chemische luchtwassers (zuur),
biologische luchtwassers en combi
luchtwassers. Een combiluchtwas

sers is een biologische luchtwasser
met een extra stap, waardoor er
meer fijnstof, ammoniak en geur
uit de lucht wordt gehaald. Omtrent
combiluchtwassers is de laatste tijd
veel discussie over de reductie van
geur. De staatssecretaris heeft de
reductienormen van combiluchtwas
sers (tijdelijk) gelijk gesteld met de

biologische luchtwassers. Hierdoor
vervallen nu al een groot aantal uit
breidingsmogelijkheden. Uit onder
zoek blijkt dat er combiluchtwassers
zijn die wel de geurreductie halen
en andere weer niet. De oorzaak
was en is nog lastig te noemen, wel
wordt momenteel onderzoek gedaan
naar welke invloed de PH van het
waswater heeft op geurreductie.
Deze schijnt van wezenlijk belang te
zijn. Er is in het coalitieprogramma
afgesproken dat we de geurverorde
ning actualiseren en aanpassen aan

nieuwe inzichten. Wij vragen ons af
of het verstandig is om deze nu te
gaan actualiseren omdat er grote
onduidelijkheden zijn over de reduc
tie van combiluchtwassers. De geur
verordening kan beter geactualiseerd
worden op basis van juiste uitgangs
punten. Indien de geurverordening
nu wordt geactualiseerd dan zou het
zo maar kunnen dat ook woning
bouwprojecten worden gefrustreerd.
Dit is onverstandig en onnodig.
Martijn Direks,
CDA Venray

Dagbesteding voor creatieve en artistieke talenten

Nog niet iedereen zal op de
hoogte zijn van het bestaan van de
KunstWerkPlaats en dat moet ver
anderen, gezien de belangrijke
functie die zij heeft voor de onge
veer 45 deelnemers. De recentelijk
gehouden open dag, die ondanks de

aanhoudende regen, een groot aan
tal bezoekers trok en de exposities
bij bijvoorbeeld de bibliotheek en de
Engelse Tuin, gaan zeker bijdragen aan
de bekendheid.
De KunstWerkPlaats biedt geregis
seerde dagbesteding op het gebied

van kunst en creativiteit. De deelne
mers zijn veelal kwetsbare mensen die
op deze wijze een prettige en zinvolle
besteding van de dag ervaren. Er wordt
hier gewerkt aan het aanbrengen van
structuur, zingeving en vertrouwen.
Hier wordt een fijne en veilige plek
geboden onder begeleiding van vijf
professionele coaches, elk met hun
eigen specifieke insteek en kwaliteiten.
Vanaf 2017 is de KunstWerkPlaats
een professionele organisatie en is
ook ISO-gecertificeerd. VENRAY Lokaal

Open
huis
12 december 2018
15.00 tot 20.00 uur

Tijdens het Open huis ben je van harte welkom om samen
met je ouders naar het Raayland College te komen.
We willen graag met jou kennismaken en onze school laten zien.

was op bezoek bij de locatie op het
St. Anna-terrein. We ervoeren rust en
ruimte, en voelden daarnaast passie
door de toelichting die we daar kre
gen. Of deze plek als locatie voor de
KunstWerkPlaats nog lang zal bestaan,
is nog maar zeer de vraag.
De eerdere interne verhuizing op
het terrein en de diverse ontwikkelin
gen leveren onzekerheid en onrust op.
Wat zou het mooi zijn als zij op deze
prachtige plek zouden kunnen blij
ven. Wat in onze optiek van essenti

eel belang is, is dat de deelnemers
een vaste plek houden. Steeds weer
verhuizen maakt onrustig. Daar zijn
zij zeker niet bij gebaat. De deelne
mers geven zelf aan weer een doel
gevonden te hebben, trots te mogen
zijn op dat wat zij doen. Weer regis
seur zijn over je eigen leven, je toe
komst, je geluk. Dat willen we toch
allemaal?
Anita Kupers,
commissielid Leven
VENRAY Lokaal

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
Oostrum
Leunen

raayland.nl

De KunstWerkPlaats in Venray, twee ateliers voor creatieve
dagbesteding. Aan de Oude Oostrumseweg, waar schilderen en tekenen
en daarnaast nog fotografie wordt aangeboden. En op het prachtige
St. Anna-terrein, houden de deelnemers zich bezig met onder andere
metaalbewerking, als ook keramiek en beeldhouwen.

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
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‘Zonder deken wordt het koud in Venray’
eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
Een prominente ereburger gaat Venray verlaten. Deken Harrie Smeets verlaat Venray, waar hij vanaf 2004 als pastoor en als deken van het dekenaat Venray-Gennep, en wordt bisschop van Roermond. Gedurende de maand december kan op de site www.burgersvanvenray.nl gestemd worden op
de stelling: ‘Zonder deken wordt het koud in Venray’.
Harrie Smeets kreeg het Ereburgerschap van Venray samen met de
gemeentelijke Erepenning in goud is als blijk van waardering door de gemeen
teraad toegekend aan deken Harrie Smeets. Dit vanwege zeer uitzonderlijke
verdiensten voor de Venrayse gemeenschap.Hij verlaat Venray vanwege zijn
wijding tot bisschop van Roermond.
Als pastoor van de Sint Petrus’ Banden kerk was hij niet alleen voor veel
mensen tot steun en troost in tijden van rouw, maar ook van grote betekenis
voor het maatschappelijk leven in Venray. Talrijke stichtingen en organisaties

waaraan hij verbonden was zullen zijn inzet en warme belangstelling ongetwij
feld gaan missen.
De stichting Burgers van Venray wil om die reden de mening peilen van de
inwoners van de gemeente Venray op de stelling: ‘Zonder deken wordt het koud
in Venray’. Op de website www.burgersvanvenray.nl kan iedereen gedurende
de maand december aangeven het daarmee eens of oneens te zijn. Bovendien
kan iedereen zijn of haar eigen mening over de herderlijke betrokkenheid van
Harrie Smeets met de burgers van Venray aangeven.

Bespreking stelling Burgers van Venray van november

‘Zwarte Piet moet zwart blijven’
Inwoners van Venray konden in november stemmen over de stelling ‘Zwarte Piet moet zwart blijven’ op www.burgersvanvenray.nl
Het grote merendeel van de stemmers, 86 procent, is het eens met de stemming.
De stelling leverde uiteenlopende reacties op over de huidskleur van
Pieterman, stelt Burgers van Venray. “Dat dit ook in de landelijke media
aanleiding was tot soms zelfs extreme uitwisseling van standpunten, bleek
ook uit de reacties op deze Venrayse website. Dat dit onderwerp in november
zeer actueel was bleek overduidelijk uit het groot aantal personen dat de
site gedurende de hele maand heeft bekeken.” In totaal gaven 420 personen
hun mening bij hun stemkeuze. Uit het merendeel van die reacties blijkt dat
de huidskleur van zwarte piet eigenlijk geen punt van discussie is. De eensstemmers, met een respons van 86 procent, zijn over het algemeen van
mening dat een kinderfeest niet nadelig moet worden beïnvloed door een
discussie over de huidskleur van Zwarte Piet.
De 14 procent oneens-stemmers verwijzen in de meeste reacties naar
slavenarbeid in het verleden. Sommigen daarvan gaan in op de reden
waarom Zwarte Piet niet meer past in de huidige tijd. Twee kenmerkende

reacties zijn: “Ik vind dat Sinterklaas en zwarte pieten onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Zwarte Piet is een deel van de traditie en heeft totaal
niets te maken met racisme. De hele discussie draait feitelijk om een heel
kleine groep extremisten uit de ‘Denk’-hoek. Deze lui maken juist de kachel
aan en daarbij komt ontzettend veel roet en zwartigheid uit een aantal
schoorstenen. Treurig dat zulke mensen niks beters te doen hebben.” Iris is het
oneens met de stelling en vindt het Sinterklaasfeest een mooie traditie.
“Kinderen zien echter geen verschil. Een Zwarte Piet gaat door de schoorsteen,
eentje met vegen is gewoon wat minder vaak door de schoorsteen
geweest en de witte... die komen door de deur. Want niet iedereen heeft
een schoorsteen. Maar het is een kinderfeest en dat moeten de voor- en
tegenstanders nooit vergeten.”
Samenvattend verwijst Burgers van Venray naar de wijze woorden van
Sinterklaas op zijn terugreis naar Spanje: “Makkers staakt uw wild geraas”.

BELEEF
OPENING

de winter

VRIJDAG 1 4 DECEMBER
VAN 1 7:45 TOT 23:00 UUR

‘To B...
Or not to B. The answer to
the question…’ Het opzetten
van een jongerencentrum
in Venray is binnen onze
gemeente al jaren een
hoofdpijndossier. Dit leidde
deze week tot een miniconferentie.
Het hoofdpijndossier begint
bij Dingus. Er zijn mensen die er
nostalgische herinneringen aan
hebben maar het was nooit het
brede Open Jongeren Centrum
dat het zou moeten zijn.
In de kerkdorpen ging het
wat anders. Ook in de dorpen is
niet elke soos blijven bestaan,
maar toch kunnen veel organisaties terugkijken op een mooi
verleden. Een aantal kijkt zelfs
nog vol vertrouwen naar de
toekomst.
Zelf was ik lang betrokken
bij Jera ‘70. Ook aan Watjang
denk ik met plezier terug.
Jeugdsozen waar het decennialang bruist van de activiteiten
en die dienen als leerscholen
voor de vrijwilligers. De Jera
heeft me een extra jaar havo
gekost, maar heeft me meer
voorbereid dan zeven jaar
Boschveld.
Juist de Jera werd genoemd
in een krantenartikel over
The B. Ik besef goed welk
voorrecht we hebben in de
dorpen. Een kleinere gemeenschap maakt het makkelijker
mensen te binden. Maar het
startpunt van binden is cruciaal.
In veel dorpen vinden ook
activiteiten plaats voor de jeugd
van de lagere school. De Jera
kent de Donderdagavondgroep
en een jaarlijks terugkerend
zomerkamp. Voor de tieners is
er de Piëlpubers. Toen ik als
kind mee kon op kamp, heeft
de Jera mijn hart gestolen. Niet
pas toen ik 15 was.
Ik gun Venray zijn OJC en ik
wens The B veel succes toe.
Maar kijk eens goed in de
keukens van de dorpen, daar is
misschien ‘The answer to the
question’.
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Dames Active Rooy
wint met 3-1
Door: Loes Vervoort, Active Rooy
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Active Rooy uit Venray
heeft op donderdag 29 november gewonnen van VC Volt uit Haps.
Alleen de derde set werd verloren, wat resulteerde in een 3-1 winst.
Door een aanpassing in het wed
strijdschema werd deze uitwedstrijd
gespeeld in Venray. In de eerste set
kwamen de dames vrij snel op een
kleine achterstand te staan. Er werd
wat slordig gespeeld en verschillende
onnodige fouten gemaakt. Gelukkig
wist het Venrayse team de draad weer
op te pakken en werd de achterstand
weggewerkt. Dit spel kon volgehou
den worden en de set werd gewonnen
met 17-25. De tweede set begon
nen de dames zoals de ze eerste set
geëindigd waren. Door een goede
pass kon spelverdeler Ellen Ruhe het
spel goed kon verdelen en konden de
aanvallers mooie punten scoren. Mede
door goed verdedigend werk van Pien
Pelders werden de ballen van de vloer
gehaald en werd de set overtuigend
gewonnen met 16-25. Toen kwam de

beruchte derde set. De Rooyse dames
waren vastbesloten om het niveau van
de vorige sets vast te houden, maar
dit bleek toch wat lastiger te zijn. Er
slopen wat kleine foutjes in en weer
kwamen de dames van ActiveRooy
op een achterstand te staan. Ook in
deze set werd er goed gevochten en
is het de dames toch gelukt om de
set binnen te slepen met een stand
van 22-25. In de vierde set lieten de
Rooyse dames zien wat ze konden.
Door goede service reeksen van onder
andere Tessa van Tits kwamen de
Venraysen op een ruime voorsprong.
Onverstoorbaar bleef het thuisspe
lende team hun eigen spel spelen en
deze set werd vrij eenvoudig gewon
nen met 13-25. Zaterdag 8 december
spelen de dames thuis tegen Skunk D2
om 18.00 uur in de Wetteling.

Eerste punten binnen
voor SVOC’01
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde zondag 2
december de eerste thuiswedstrijd van de binnencompetitie. Zij traden
aan tegen een voor hen onbekende ploeg uit Vessem.
Binnen de eerste 4 minuten stond
SVOC’01 al achter met 0-3, waarna ze
terugkwamen tot 7-4. Helaas kwam
Vessem daarna snel weer terug en
ging SVOC uiteindelijk met een zeer
magere voorsprong de rust in, 12-11.
Er werden in de eerste helft niet altijd
even slimme keuzes gemaakt. In de
rust werd ter sprake gebracht dat de
teamspirit ontbrak. Ook kreeg het
team als opdracht om met z’n allen
meer druk te geven in de verdediging

Eerste J011-team SV United/
BVV’27 kampioen
Het J011-1 team van SV United/ BVV’27 uit Meerlo en Blitterswijck is kampioen geworden in de
hoofdklasse. Met acht gewonnen wedstrijden en maar twee verloren wedstrijden en een doelsaldo
van 62-38 sleepte het team de winst in de wacht. Al sinds begin november hadden ze de koppositie
in hun competitie al in handen.

Venray pakt vlak voor tijd
de overwinning
Venray won zondag 2 december de thuiswedstrijd tegen nieuwkomer Veritas uit Neeritter op het nippertje
met 3-2 in de eerste klasse D. In de voorlaatste minuut schoot Armend Shala de rood-witten naar de benauwde
zege.

en in de aanval de kansen af te maken.
In de tweede helft kwam SVOC’01 dan
ook goed terug, na 10 minuten stond
het 16-12. Gelukkig werden de kansen
beter afgemaakt en scoorde Vessem
nog maar drie keer. Dit resulteerde
in een eindstand van 23-14. Linda en
Rian scoorden zeven keer, Marloes drie
keer, Maartje en Astrid twee keer en
ook Elien en Aniek scoorden een punt.
Zondag speelt SVOC’01 weer thuis,
tegen Dakos uit Someren.

Venray-speler Jesse Peeters
neemt het doel van Veritas onder vuur

Contract hoofdtrainer
SV Oostrum verlengd
Het bestuur van SV Oostrum en hoofdtrainer Ron Spruit hebben besloten het huidig lopende contract met een jaar te verlengen. Hierdoor is Ron Spruit ook het aankomende seizoen
2019/2020 hoofdtrainer bij de vierde klasser. De uit Venray
afkomstige Spruit is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in
Oostrum. Beide partijen zijn dermate tevreden met elkaar dat
een vierde seizoen samen vol vertrouwen tegemoet wordt gezien.

Veritas, als kampioen
gepromoveerd uit de tweede klasse,
stond in puntenaantal gelijk met
Venray. Beide ploegen gaven elkaar
op een kletsnat sportpark De Wieën
in Venray weinig toe. Venray kwam
na tien minuten op voorsprong toen
Armend Shala een voorzet van Ron
Kleuskens vanaf links binnenknikte,
1-0. Even later schoot Bjorn Bastiaans
uit een tegenaanval de bal laag in de
verre hoek, 1-1. De Midden-Limburgers
claimden een penalty toen Venrayverdediger Stef van Dijck en zijn
tegenstander naar de grond gingen
binnen de zestien. Arbiter Vereijken
wuifde de protesten weg.
Nadat spits Jeroen Vullings vlak
langs het doel kopte, nam Venray na
25 minuten weer de leiding. Linksback

Jesse Peeters leidde de aanval in.
Jeroen Vullings legde de bal terug
op Jesse Rommen die van buiten het
strafschopgebied ineens schitterend
uithaalde, 2-1. Nog voor de rust
werden de lichtmasten ontstoken
vanwege de vroeg invallende
schemering.
Vlak na pauze kwamen de
bezoekers verrassend op gelijke
hoogte. Uit een afstandsschot van
Joost Hendriks kon Venray-keeper
Frank Decker de kletsnatte bal niet
keren, 2-2. “Ik was redelijk tevreden
over ons spel tot aan de 2-2. Na
die gelijkmaker leken we van slag.
Het spel zakte als een kaartenhuis
ineen”, vond Venray-trainer Frans
Koenen. Aanvoerder Robert Willemse
werd ruim een kwartier voor tijd

naar de frontlinie gestuurd. Die zet
had op de valreep succes. Toch leek
het duel lange tijd onbeslist te
eindigen. Totdat in de voorlaatste
minuut Venray eindelijk weer een
mooi uitgespeelde aanval op de mat
legde. Robert Willemse stuurde de
ingevallen Bram Vievermans weg
op links. De teruggelegde bal kwam
voor de voeten van Armend Shala die
de winnende treffer binnenschoot,
3-2. Trainer Koenen: “Over het
resultaat ben ik content. Na twee
mindere resultaten pakten we weer
drie punten en we scoorden prima
goals. We troffen vandaag een goede
tegenstander en de omstandigheden
waren natuurlijk niet best. Het ging
dan ook moeilijk, maar het
verlossende moment kwam toch nog.”
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jongeren 13

aan
Jelt Verrijth

Nog drie
weken tot
Kerstmis
De Sint is weer uit het land
en dat betekent dat het nog
maar drie weken duurt tot
Kerstmis. Veel mensen gaan
vandaag de kerstboom halen
en zetten hem meteen in
huis.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jelt Verrijth
15 jaar
Oostrum
Metameer Boxmeer

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetbal. Zelf
voetbal ik bij SV Oostrum in de JO-17-1.
Mijn positie is als spits.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Zelf zou ik nog wel een keer aan
canyoning willen doen. Dan ga je door
een rivier met rotsen en stenen in de
bergen. Dat vond ik erg leuk om te
doen en zou ik nog wel een keertje
opnieuw willen doen.
Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om een eigen
restaurant te runnen. Of om een eigen
sportschool op te richten. In ieder
geval iets waar ik zelf de baas over
ben, dat lijkt me supergaaf.
Wie is je allergrootste
voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld, ik
probeer mijn eigen doelen te halen

die ik gesteld heb. Ik kijk niet echt
naar iemand op.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond ga ik
het liefste chillen met vrienden of ga
ik uit met mijn vrienden.
Als je een topsporter zou zijn, waar
zou je dan heel goed in willen zijn?
Dan zou ik heel goed willen zijn in
voetbal, omdat het de sport is die ik
het allerleukst vind om te doen. En
anders zou ik een goede turner willen
zijn, omdat ik dat ook een hele leuke
sport vind om te doen.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou de heel graag van leven willen
ruilen met dj Martin Garrix, omdat ik
zijn muziek erg leuk vind en het lijkt
me leuk om een keer te ervaren hoe
het is om zo’n druk leven te hebben.
Het lijkt me ook leuk om te kijken hoe
het is om van land naar land te vlie
gen en bijna overal op te treden.
Welk verhaal vertellen je vrienden
en familie altijd over jou?

KERSTBOMEN
KERSTBOMEN
KERSTBOMEN
•

groep een berg mogen beklimmen
in Zwitserland voor Kika.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Dat was met vrienden van me, we
moesten hard lachen om een leraar
bij ons op school.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik één dag onzichtbaar zou zijn,
dan zou ik het liefst grappen bij
mensen gaan uithalen.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Ik denk dat mensen zich er over
verbazen als ze horen dat ik soms
best wel snel verlegen word.
Waar zou je nog eens heel graag
een keer heen willen gaan?
Ik zou ooit nog heel graag een
keer een wereldreis maken rond
de wereld. Zo kan ik verschillende
culturen zien en zien hoe het in
andere landen er aan toe gaat.
Dat zou me heel leuk lijken.

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:

dagelijks van 9.00 u - 18.00 u geopend

> 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

zaterdags en zondags van 11.00 u - 17.00 u

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

•
•
•

7 verschillende soorten

Mijn familie vertelt dat ik altijd vro
lijk ben.
Wat is de leukste vakantie die
je ooit had?
De leukste vakantie die ik ooit
had, was toen we met de camper
door Frankrijk reisden, omdat we
daar veel plaatsen bezochten en
veel verschillende dingen gezien
hebben.
Wat zou je nog ooit een keer
willen doen?
Ik zou heel graag met vrienden een
berg willen beklimmen voor KiKa, de
stichting Kinderen Kankervrij. Dat ga
ik deze zomer doen. Elf vrienden en
ik gaan van 6 tot 13 juli een berg in
Zwitserland beklimmen voor KiKa.
Hiervoor moeten wij per persoon
1.000 euro ophalen. Wij hebben er
als vriendengroep veel zin in om
kinderen van onze leeftijd te helpen
met deze ziekte. Mensen die meer
willen weten kunnen kijken op
www.ndtvk.nl
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben heel trots dat wij als vrienden

wij gaan voor versheid en kwaliteit

Kerstboomkwekerij Hay Jeuken
Stationsweg 66, Venray

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

De Sint en zijn pieten zijn
weer terug naar Spanje en voor
veel mensen betekent dat de
kerstboom weer in huis komt.
Over drie weken is het weer
Kerstmis, een supergezellig
feest. Samen zijn met je familie
en vrienden en lekker eten.
Ik vind Kerstmis een van de
gezelligste feesten van het jaar,
het huis wordt versierd en de
kerstboom staat met kerstballen en lampjes in de kamer.
Veel mensen weten eigenlijk
helemaal niet wat we nou
eigenlijk vieren met kerst.
Vroeger vierden mensen vooral
Kerstmis omdat Jezus is geboren. Het kerstverhaal is precies
hetzelfde gebleven, maar de
traditie is met de jaren mee
heel erg veranderd. Nu gaat het
voor veel mensen vooral om het
gezellig met de familie samen
zijn. Er zijn nu minder mensen
die nog naar de kerk gaan.
Bij Kerstmis denk je meteen aan
de kerstboom, maar waarom
zetten we nou eigenlijk allemaal een boom in ons huis?
De kerstboom heeft eigenlijk
helemaal niks te maken met de
geboorte van Jezus. Het zetten
van de kerstboom is een traditie
die de christenen aan het feest
hebben gebonden om zo meer
verbinding met het feest te
krijgen.
Ik kan nu al niet wachten
tot Kerstmis, gezellig samen
zijn met mijn familie en lekker
eten.
Anne

14

en zo

06
12

GEPLUKT Jan Classens
Op de Vredepeelse basisschool
werkte Jan als directeur en leerkracht
van de groepen 5, 6, 7 en 8. Dat werk
deed hij 25 jaar lang met veel plezier,
tot hij tien jaar geleden vroegtijdig
moest stoppen vanwege zijn gezond
heid. “Ik hoop dat ik mijn leerlingen
heb bijgebracht dat ze ervoor moeten
gaan als ze iets graag willen, dat ze
hebben geleerd met andere mensen
om te gaan en een positieve houding
leerden te hebben. Dat vind ik nog wel
het belangrijkste.”
Zelf staat Jan ook positief in het
leven, ondanks dat hij minder leuke
dingen meemaakte. Op zijn 38e werd
hij getroffen door een hartinfarct.
In 2000 verloren Jan en Ine hun oudste
dochter Janine bij een auto-ongeluk.
“Ze zou dat jaar 21 worden, had net
haar draai gevonden als kapster en
had een vriendje. We hebben jammer
genoeg nooit geweten wat er nu pre
cies gebeurd is.” Datzelfde jaar werd
Jan getroffen door een lichte beroerte
(TIA), waardoor hij rechts verlamd
raakte en lang moest revalideren. “Dat
was een heftig jaar, maar ik kan er
inmiddels goed mee omgaan. Ik ben
ook heel realistisch. Er is geen weg
terug, het is nu eenmaal gebeurd. Ik
ben blij met de mooie tijd die Janine
wél heeft gehad.”

‘Niet op zijn
‘gat’ zitten’
Hij is iemand die naar eigen zeggen altijd heeft geleefd om te werken. Deze 66-jarige oud-schooldirecteur heeft twee gouden rechterhanden,
zat in de dorpsraad en bij het kerkbestuur, zingt bij drie koren en zet zo veel mogelijk zijn ‘positieve bril’ op. Deze week wordt Jan Classens uit
Vredepeel geplukt.
dat hij in 1980, samen met zijn vader
en broers, zelf het huis in Vredepeel
bouwde waar hij nu nog steeds woont
met zijn vrouw Ine. “Nu doe ik vooral
klusjes in het dorp, bij mijn broers of

Er is geen huis in de familie waar
Jan niet geklust heeft. Hij draait zijn
twee rechterhanden nergens voor
om. “Ik heb altijd gezegd: ‘Wat een
ander kan, kan ik ook’.” Zo kwam het

PUZZEL

‘Wat van ver komt,
is goed’

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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zussen of bij mijn kinderen. Ik word er
blij van, omdat ik hen er een plezier
mee doe. Ik heb er nooit voor geleerd,
maar ik voel me een echte bouw
vakker. Als ooit mijn tijd gekomen is,
hoop ik ook dat ze ‘daarboven’ een
bouwvakker nodig hebben. Want niks
doen past niet bij mij. Ik heb ook altijd
gegrapt dat ik de weg naar de hemel
zou beklinkeren voor mijn vader. Hij is
vorig jaar op 96-jarige leeftijd overle
den.”
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Jan is de op vier na oudste in een
gezin met veertien kinderen: tien
jongens en vier meisjes. “Mijn vader
zei altijd heel trots dat hij zijn eigen
elftal bij elkaar had”, vertelt Jan. Hij
werd geboren op 8 december 1951 in
Veulen en groeide daar op. In Haelen
ging hij op kostschool en daarna volg
den het kleinseminarie in Tilburg en
het grootseminarie (een priesterop
leiding) in Roosendaal. “Het leek me
geweldig om naar verre plekken te

gaan om mensen te helpen. Maar toen
ik 22 was, zat ik in een welles-nietesfase. Ik twijfelde of ik wel echt dat
werk en dat leven wilde.”
Uiteindelijk koos hij voor de PABO
in Etten-Leur. “Als leerkracht kon ik
helpen, zoals ik altijd al had gewild.
Het beste uit je leerlingen halen en
ze laten inzien waar ze goed in zijn.”
Na zijn afstuderen kon Jan in 1977 aan
de slag bij basisschool Regina Pacis
in Vredepeel. “Ik ben een Limburger,
dus ik wilde graag terug verhuizen”,
aldus Jan. Maar hij kwam niet alleen.
“In Roosendaal heb ik mijn vrouw Ine
leren kennen. Ze zat daar bij een tafel
tennisvereniging. Toen hun clubge
bouw afbrandde, trainden ze tijdelijk
bij ons op het seminarie. Zo heb ik
haar leren kennen. Ik maak over haar
altijd het grapje ‘Wat van ver komt,
is goed’. Maar het is waar. Vorig jaar
waren we veertig jaar getrouwd. Ons
geheim? Mijn moeder zei altijd ‘Als je
het met één iemand niet kunt rooien,
kun je het met een ander ook niet.’
Het is geven en nemen en je zegenin
gen tellen.”

Het paar heeft nog drie kinderen.
Dochter Mariska (36) woont in Well,
Anita (33) in Venray en zoon Ronnie
(31) in Best. Samen zijn ze goed voor
vier kleinzonen, een kleindochter en
een kleinkind dat zich in het nieuwe
jaar aandient. “Op donderdag pas
sen we altijd op en dat is een feest.
Het zijn kinderen die graag iets willen
ondernemen, zoals naar de speeltuin,
in de moestuin werken of helpen gras
maaien. Dat is beter dan op je ‘gat’
blijven zitten.”
Als lid van de dorpsraad in
Vredepeel (van 1979 tot 2012, waar hij
een koninklijke onderscheiding voor
kreeg), lid van het kerkkoor (sinds
1992), bestuurslid van de kerk (sinds
2006), voorzitter van de Zonnebloemafdeling De Peelbloem (sinds 2015),
chauffeur van de Wensbus, lid van
het ouderenkoor in Ysselsteyn en
lid van het levensliederenkoor de
Smelebrothers zit Jan allesbehalve op
zijn ‘gat’. “Zingen doe ik al sinds de
lagere school en ik deed het altijd als
ik aan het klussen was, net als een
echte bouwvakker. Het is echt een
uitlaatklep, maar ook een manier om
anderen een plezier te doen.” Eén
keer in de veertien dagen staat een
avondje rikken op de agenda met zijn
broers. “De tijd die dán nog over is,
heb ik nodig om te slapen”, grapt Jan.

Ook geplukt worden?
Heb jij ook een mooi verhaal te vertellen en lijkt het je leuk als we bij je langskomen voor een interview
over jouw leven? Of ken je iemand uit gemeente Venray die goed in deze rubriek zou passen? Tip ons!
Mail naar redactie@hallo-venray.nl of bel 0478 74 55 01.
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Logeerhuis Kapstok

‘Mantelzorgers op de been houden’
Logeerhuis Kapstok opende inmiddels al bijna vier jaar geleden haar deuren. In de tussentijd heeft het logeerhuis zich flink ontwikkeld, maar het doel is al die tijd hetzelfde gebleven: mantelzorgers op de been houden.

Veel gasten komen vaker terug en er
zijn hier zelfs al goede vriendschap
pen ontstaan. En dat terwijl de gasten
uit alle uithoeken van Noord-Limburg
komen. Dat vind ik één van de mooi
ste dingen om te ervaren.” Logeerhuis
Kapstok heeft als werkgebied de
zeven NoordLimburgse gemeenten,
van Mook tot Beesel. “Die regionale
functie is voor ons heel belangrijk,
omdat die ook het nut en de noodzaak
van onze instelling bewijst. Mensen
zijn bereid best ver te reizen voor dit
doel en die urgentie wordt, gezien
de maatschappelijke ontwikkelingen,
alleen maar groter. We hebben te
maken met vergrijzing en tegelijker
tijd is het streven dat mensen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen.”
Logeerhuis Kapstok heeft dan ook

de ambitie om de komende jaren nog
verder uit te breiden. Judith: “We zijn
nu vijf dagen in de week open en ook
nog twee weekenden per maand. Als
het lukt met de vrijwilligers, willen
we dat op korte termijn opschroeven
naar drie weekenden en zo snel
mogelijk naar vier. Ook hebben we
de mogelijkheid om nog vier extra
kamers in te richten en we denken
er over om komend voorjaar alvast
met twee daarvan te beginnen.”
Ze vervolgt: “Ik verwacht dat er
in de komende jaren elders in het
land meer soortgelijke logeerhuizen
zullen ontstaan. Het is gewoon echt
noodzaak om mantelzorgers zo nu en
dan te ontlasten en ze fit te houden.
Dat is waar wij als Logeerhuis Kapstok
voor staan.”

Schouwburg Venray

Ontmoetingsfeest
“Het idee voor een logeerhuis
ontstond al in 2011”, vertelt Judith
Lemmen, manager van Logeerhuis
Kapstok. “Dat kwam vanuit de Junior
Kamer Venray. Eén van de leden had
twee dementerende ouders waar hij
voor zorgde. Hij ervoer de zware last
van het mantelzorgen en kwam op het
idee om een respijtzorgvoorziening
in het leven te roepen voor de
mantelzorgontvanger. Zodat de
mantelzorger even op kracht kan
komen en nieuwe energie opdoen om
de zware mantelzorgtaak te blijven
vervullen.” Van daaruit ging Junior
Kamer Venray verder met het idee
voor een logeerhuis. Zo ontstond
een burgerinitiatiefgroep die dit
plan verder ging uitwerken. Met
medewerking van de gemeente en
de provincie kon Logeerhuis Kapstok,
gelegen in het Schuttersveld in Venray,
in 2015 de eerste gasten ontvangen.
Logeerhuis Kapstok kan nu
zes gasten tegelijk ontvangen en
draait bijna volledig op vrijwilligers.

“Tussen de 25 en 45 vrijwilligers wer
ken hier per week mee om alles 24
uur per dag en bijna het gehele jaar
door draaiende te houden”, vertelt
Judith. “We hebben gastheren en –
vrouwen, kookvrijwilligers en slaap
vrijwilligers, die een speciale, door
ons georganiseerde opleiding heb
ben gehad. Met z’n allen geven zij
onze gasten een soort vakantiegevoel.
Ze bieden een luisterend oor, houden
een praatje bij de koffie of gaan met
de gasten wandelen. In het logeerhuis
kunnen we bieden waar onze gasten
écht behoefte aan hebben en ik denk
dat dat ook onze kracht is.” Ze voegt
toe: “Een van onze kernwaarden is
onbaatzuchtigheid. 90 procent van de
mensen die hier werken, is zelf ooit
mantelzorger geweest en weet dus
hoe fijn het is als iemand taken van je
overneemt. Vanuit die drijfveer willen
onze vrijwilligers iets terugdoen voor
de maatschappij.”
Gasten verblijven over een vari
ërende periode in het logeerhuis.

Judith: “We waken ervoor dat het
geen wonen wordt, dus het is nooit
heel lang. We hanteren in principe
een periode van enkele dagen tot drie
weken, maar in bepaalde situaties
wijken we daar vanaf en blijven men
sen langer. Dit wordt echt per geval
bekeken.” En zij vult aan: “Het kan ook
zo zijn dat een gast maar één nachtje
komt logeren. Dat kan al genoeg zijn
om de mantelzorger even tijd voor
zichzelf te bieden en even op adem te
laten komen. En als logeerhuis is dat
ons doel: De mantelzorger fit en op
de been houden. Na zo’n adempauze
kunnen ze er weer tegenaan.”

‘Een soort
familiehotel’
Voor de gasten wil het logeerhuis
een soort vakantie bieden, in een vei
lige, huiselijke omgeving. “Er kunnen
zes gasten tegelijk komen hier, dus we
zijn een soort familiehotel. Dat zie je
terug in hoe we met elkaar omgaan.

‘In memoriam’

Adelbert-lezing Claude Debussy
Adelbert Venray houdt op maandag 10 december de vierde lezing van het seizoen in het Odapark. De voordracht van Gerard op het Veld begint om 20.00 uur en heeft als titel ‘In memoriam Claude Debussy’.
Honderd jaar geleden stierf
Franse componist Claude Debussy.
Met zijn ‘Après-midi d’un Faune’ uit
1894 wordt eigenlijk de moderne
muziek ingeluid, stelt de vereniging.
Debussy’s muziek wordt vaak
impressionistisch genoemd, net
zoals het werk van schilders uit
zijn tijd. De term had de negatieve
bijsmaak van vaagheid en gebrek
aan structuur, iets wat Debussy
ook werd verweten. Een van zijn
conservatoriumleraren vroeg hem
welke harmonische principes hij
hanteerde. “Gewoon wat ik prettig
vind”, antwoordde hij.
Debussy maakte gebruik van
eigen harmonieën en bijzondere

toonladders. In zijn lezing zal Gerard
op het Veld aan de hand van muzikale
voorbeelden duidelijk proberen te
maken wat precies de kenmerken
van Debussy’s klankwereld zijn.
Gerard op het Veld kreeg zijn eerste
pianolessen op 8-jarige leeftijd.
Hij volgde piano- en orgellessen bij
Louis Cuypers. Gedurende zijn studie
Franse taal- en letterkunde aan
de Radboud Universiteit Nijmegen
koos hij muziekwetenschappen
als bijvak. Tijdens en na zijn studie
kreeg hij pianolessen van hoogleraar
muziekwetenschappen Alphons
Asselbergs. Daarna was Frits Jellema,
docent piano aan de Hogeschool
voor de Kunsten in Arnhem zijn

pianoleraar. Van 1974 tot 1990 was
Gerard op het Veld muziekrecensent
van De Gelderlander. Vanaf 2000
was hij bestuurslid van de Nijmeegse
Stichting voor Kamermuziek. Van
2002 tot 2013 organiseerde op
het Veld ook de concerten voor de
Vrienden van de Vereeniging, waarin
hij ook een bestuursfunctie had. Hij
speelt in verschillende kamermuzikale
combinaties en treedt sinds 1999 op
met violist Fons Plasschaert onder
de naam Valkhofduo. Vanaf 2010
verzorgt Gerard op het Veld cursussen
Luisteren naar klassieke muziek in
Nijmegen en Berg en Dal.
Kijk voor meer informatie over de
lezing op www.adelbertvenray.nl

In de foyer van Schouwburg Venray vindt op zaterdag 8 december
een ontmoetingsfeest plaats. Vluchtelingen en andere Venraynaren
kunnen hier kennis met elkaar maken.
Tussen 14.30 en 17.30 uur krijgen
de aanwezigen de kans om kennis te
maken met en met elkaar in gesprek
te komen over hoe het is om samen
in Venray te wonen. De bedoeling
van dit ontmoetingsfeest is iets te
ontdekken over hoe ieder, vanuit
verschillende culturen en afkomstig
uit een heel verschillende landen,
het leven hier ervaart en hoe wij er

met elkaar iets goeds van proberen
te maken.
Er is een programma met dans
van dansgroep Dizzy Dance, Syrische
muziek van Omran en zijn Syrische
vrienden en Nederlandstalige muziek
van Liederentafel Venray. Ook zijn
er internationale hapjes. Iedereen
is u
 itgenodigd, ook kinderen zijn
welkom. De toegang is gratis.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray

Landweert €

Venray

Brukske €

7,50 - € 12,00

7,50 - € 12,00

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
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Carnavalsvereniging ‘t Knölleke Leunen

22 jaar nar Wim

Wim van Osch uit Leunen is al 22 jaar nar van carnavalsvereniging ‘t Knölleke in Leunen. Een prestatie die de
carnavalsvereniging niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan. Op zaterdag 8 december organiseert zij daarom
een speciaal Narrenbal.

de rest van de carnavalsvereniging
biedt CV ‘t Knölleke Nar Wim en zijn
vrouw Nelly een receptie aan van
19.30 tot 21.30 uur. Aansluitend geeft

het Puppies Huisorkest speciaal voor
nar Wim een avondvullend optreden
tijdens het Narrenbal. De avond vindt
plaats in MFC de Baank in Leunen.

26e Popkwis Venray
De 26e editie van de Venrayse Popkwis wordt op zondag
9 december georganiseerd. Ook dit jaar heeft de organisatie weer
dertien bekende artiesten bereid gevonden om een vraag te
stellen voor de popquiz.
In vijftien rondes met speciale
thema’s kunnen deelnemers hun
muzikale kennis testen. In teams van
maximaal vier personen worden de
vragen beantwoord. De quiz wordt
georganiseerd door Sara Opheij, Etan

Huijs en Frank Verheyen.
De quiz vindt plaats in herberg
De Klomp in Venray en start om
13.30 uur. Inschrijven kan via
een e-mail naar verheyen_frank@
msn.com

Adventsconcert
Do en Co in Geijsteren
Al 22 prinsen kozen Wim van Osch
tot hun nar. De nar in Leunen is veel
meer dan de geschminkte man in het
rood met groene pak die op zijn toeter
blaast, stelt ‘t Knölleke. “Nar Wim is de
steun en toeverlaat van de prins. Hij

zorgt dat de prins overal op tijd is en
hij denkt overal aan. Hij zorgt dat de
veren, steek en mantel van de prins
en altijd netjes uit zien, eigenlijk doet
hij te veel om op te noemen. En het
meeste doet hij ook nog op de achter

grond. Er zijn eigenlijk maar 22 (oud-)
prinsen die weten wat Nar Wim alle
maal doet en hoe belangrijk dat voor
een prins is.”
Voor al zijn verdiensten voor
zijn 22 prinsen, maar ook zeker voor

Cultuurpodium Geijsteren organiseert op zaterdag 8 december
een optreden van het muzikaal gezelschap Do en Co.
Het adventsconcert vindt plaats in de St. Willibrorduskerk in
Geijsterne en begint om 19.30 uur.
Het muziekgezelschap Do en
Co bestaat uit vier zangeressen en
een pianiste. Tijdens het concert
wordt door het koor gezongen en
in samenzang.

Tussen de liederen door
wordt een kerstverhaal verteld.
Toegang tot het adventsconcert is
gratis. Aanmelden kan via info@
cultuurpodiumgeijsteren.nl

Landweert Leeft

Familiebrunch
Landweert Leeft organiseert op zondag 9 december de laatste familiebrunch van dit jaar, waarbij alle wijkbewoners met familie vrienden of
alleen tussen 11.00 en 13.30 uur in ’t Stekske kunnen komen brunchen.
Er is een speelhoek tekenhoek en
de kinderen kunnen zich weer laten
schminken. Landweert Leeft: “Het
prima eten en de gezelligheid staan
borg voor een aantal fijne uren.
We hebben plaats voor maximaal
honderd deelnemers, dus wacht
niet met opgeven.” Bij verhindering
vraagt de organisatie om een
berichtje te sturen. Ook organiseert
Landweert Leeft een kerstdiner op

dinsdag 18 december. Dat diner
begint om 13.00 uur en is een
5-gangendiner voor ouderen en
alleenstaanden. Hieraan kunnen
maximaal 64 deelnemers meedoen.
Deelnemers kunnen zich
uiterlijk dinsdag 11 december
opgeven via 0478 58 19 13 of info@
landweertleeft.nl onder vermelding
van naam, adres, telefoonnummer
en aantal personen.

Thema-avond

Ontmoeting en
ontspanning
Het Alzheimer Café Venray is op maandag 10 december weer open.
In de feestmaand december staan ontmoeting en ontspanning centraal.
Ditmaal wordt een muzikale avond georganiseerd met Henk Deters.
Henk Deters zingt eigen
liedjes en vertelt herkenbare
verhaaltjes. Het café is een
maandelijkse informele bijeenkomst
waar mensen met dementie,
familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en te leren over dementie

en aanverwante thema’s.
Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in zaal De Kemphaan in
Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur en
het begint om 19.30 uur. De avond
wordt uiterlijk 21.30 uur afgesloten.
De toegang is gratis. Bel voor meer
informatie naar de avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray, Joke
Halmans, op 06 53 73 05 15.
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Vertelactiviteit
bij BiblioNu
BiblioNu in Venray organiseert op woensdagmiddag 12 december
een voorleesactiviteit. Tussen 14.00 en 16.00 uur komt kindercoach
Claudia Hass met haar handpop Saar voorlezen en vertelt
Judith Tönnissen kindermassageverhalen.
Claudia Hass en haar handpop
Saar nemen kinderen tussen 14.00
en 15.00 uur mee op een zoektocht
naar een nieuw huisje. Claudia Hass
is kindercoach en schreef het boek
‘Sloompje Slak, het gebroken huis’.
Een verhaal over een klein vrolijk
slakje dat te maken krijgt met veran
deringen. Samen met zijn vriendjes
Fien egel en Spinkie eekhoorn gaat
Sloompje opzoek naar het mooi
ste huisje van zijn leven. BiblioNu:
“Claudia leest het verhaal op een
speelse en toegankelijke manier
voor samen met haar handpop Saar.
Een lief verhaal boordevol herken

Nieuwe invalshoeken

Fototentoonstelling over
zusters Odapark
De jubileumtentoonstelling over de heilige Oda in het Odapark in Venray krijgt een Italiaans vervolg. In de
nieuwe expositie La Gabbia wordt de heilige Oda vanuit twee nieuwe invalshoeken belicht. Zo zijn er foto’s te
zien van de zusters die in het naastgelegen klooster wonen. Op zondag 9 december is de opening.

bare emoties voor elk kind.”
Tussen 15.00 en 16.00 uur vertelt
Judith Tönnissen kindermassagever
halen. Judith Tönnissen is basisschooljuf en kinderyogadocente. Ze cre
ëerde het prentenboek ‘10 zachte
warme mannetjes’. Het boek bevat
een manier om het kind een ver
haal te laten ervaren door op de rug
eenvoudige massage bewegingen te
geven. BiblioNu: “Door deze manier
van vertellen voelt het kind gene
genheid en nabijheid.” Het boek
bevat massagekaartjes, waardoor
ouders en grootouders hun eigen
verhalen kunnen maken.

Roel Wismans vorst
Schanseknuppels
In Schanseschop De Wis in Castenray werd zaterdag 1 december na
negen jaar afscheid genomen van vorst Dirk Arts. De Schanseknuppels
kregen een nieuwe vorst in de persoon van Roel Wismans.

Het Odapark vroeg de ItaliaansLimburgse fotograaf Franco Gori voor
deze vervolgtentoonstelling een por
tret te schetsen van haar ‘buren’: de
zes bewoonsters van het klooster van
de Zusters Ursulinen. “Deze zusters
legden decennia geleden de basis
voor ons kunstinstituut”, aldus het
Odapark.
Het is voor het eerst dat de zus
ters zo letterlijk en prominent in beeld
komen, aldus het Venrayse kunstin
stituut. Fotograaf Gori kwam weken
lang langs in het klooster om zich in
hun manier van leven te verdiepen.

“Daardoor ontstond er een gelaagd
heid in de beelden. Hoewel de zes
zusters allemaal op leeftijd zijn, zie ik
ze als meisjes, meisjes met een enorm
gevoelsleven”, aldus de fotograaf.
De titel van de expositie ver
wijst naar het werk La Gabbia, in het
Nederlands vertaald ‘de kooi’, dat
straks ook in het Odapark te zien is.
Het werk toont een vogelkooi waar
uit bezoekers vogels bevrijden en is
gemaakt door het Turijnse kunste
naarscollectief Aurora Meccanica. “La
Gabbia spiegelt zich in dit jubileum
jaar aan de heilige Oda, die altijd veel

vogels om zich heen had. Bovendien
geldt het als een sleutelwerk in het
oeuvre van deze kunstenaars waarin
telkens een onnavolgbaar spel wordt
gespeeld met de wetten van interac
tie, in de nieuwste technieken”, aldus
het Odapark.
Eén van de kunstwerken wordt ter
plekke opgenomen tijdens de ope
ning op zondag 9 december in het
Beeldenbos van 16.00 tot 19.00 uur.
Een videoregistratie ervan is daarna
onderdeel van de tentoonstelling,
maar de lichtperformance is enkel live
te zien. (Foto: Franco Gori)

Kerst Sing-in Gregor Bak
Venrode Voices organiseert op zondag 9 december een Kerst Sing-In met Gregor Bak. Aan het eind van de dag
wordt een concert verzorgd, waar het koor ook te horen is.
Gregor Bak is bekend van diverse
tv-programma’s, waaronder Zo vader,
zo zoon en Thank you for the music.
Het koor noemt de Sing-in
“een opwarmertje, met kerstpopliedjes en kerst-evergreens, om je
zo langzaam in de kerstsfeer te
dompelen.”
Het is de zesde keer dat Venrode

Voices de Sing-In organiseert. Samen
met Gregor gaat de organisatie
op zoek naar sfeervolle nummers
die passen bij kerst en de winter.
De stijlen variëren van traditioneel tot
pop, soul en Nederlandstalige muziek.
De opzet van de dag is hetzelfde
als voorgaande edities: tijdens de
ochtend en middag wordt gerepeteerd

Opruiming!
Nadat oud-vorst Dirk door de
prinsen die hij onder zijn hoede had
genomen, door de zaal was gedragen,
werd hij door zijn medevorsten mid
dels een ‘roast‘op de hak genomen.
Nadat hij de kans greep om hier gevat
op te reageren, werd vorst Dirk nog
tweemaal onderscheiden. Voorzitter
Maikel Wismans benoemde hem tot
erevorst van carnavalsvereniging
De Schanseknuppels en door de
vorstenraad werd hij onderscheiden

met de Grootorde van de Vorstenraad.
Met een quiz, waarbij de aan
wezigen in de zaal mochten stem
men op welke criteria voor de nieuwe
vorst zouden gelden, werden vijf
mogelijke kandidaten geselecteerd.
Uiteindelijk bepaalde de computer dat
Roel Wismans de nieuwe vorst van
De Schanseknuppels werd. Het toe
val wil dat vorst Roel in 2008 als prins
Roel II ook al de opvolger was van,
toen, prins Dirk I. (Foto: fotohuis Venray)

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

en tussen 16.00 en 17.00 uur geeft de
groep een gratis concert voor publiek.
Tijdens dit concert verzorgt ook
Venrode Voices een optreden waarin
zij enkele (kerst-)nummers zingt onder
leiding van dirigent, arrangeur en
pianist Max Smeets.
Kijk voor meer informatie en
opgave op www.venrodevoices.nl

Te Koop

KERSTBOMEN

Nordmann, Koreana, Omorika
en nog meerdere soorten
met kluit, in pot of gezaagd
kerstgroen gratis
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
zondag 10.00 tot 16.00 uur
U kunt bij ons pinnen!

M. Direks Boom- en
Plantenkwekerij

Horsterweg 21a, Castenray
tel.: 06-20 22 92 25

www.boomkwekerijdireks.nl
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Agenda t/m 13 december 2018
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Bijeenkomst computerclub

Opening tentoonstelling
La Gabbia (tot 24 maart 2019)

Voorlees- en vertelactiviteit
voor kinderen en ouders

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Kerst Sing-in-concert met
Gregor Bak

Voorstelling De Notenkraker door
Charkov Staats Ballet Theater

Tijd: 16.00-17.00 uur
Organisatie: Venrode Voices
Locatie: zaal Odeon Venray

Tijd: 19.00-21.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Staconcert Sound and Senses II

Zin in Zingen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gerrit Reintjes
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Informatiebijeenkomst vierde
initiatief Wüsterveld

Tijd: 18.00-22.00 uur
Organisatie: Computer Club Venray
Locatie: wijkcentrum ‘t Schopke Venray

Uitreiking De Pluum
Tijd: 19.00-23.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: Anno ‘54 Venray
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Ontmoetingsfeest
Tijd: 14.30-17.30 uur
Locatie: foyer Schouwburg Venray

Voorstelling Vibrato! Maartje en Kine

Tijd: 16.00-20.00 uur
Organisatie: gemeente Venray
Locatie: Van Wanssum Café Wanssum

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Alzheimer Café Venray:
ontmoeting en ontspanning

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC de Baank Leunen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Adventsconcert Do en Co

Lezing:
In Memoriam Claude Debussy

Cabaretvoorstelling Later was
alles beter - Peter Pannekoek
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Inloopbijeenkomst verkeersstudie
Wanssum-Blitterswijck

Narrenbal met receptie voor
nar Wim

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Cultuurpodium Geijsteren
Locatie: St. Willibrorduskerk in Geijsteren
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Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Schijt aan de Grens
Locatie: Venrays Museum

Dorpsraadsvergadering

Breicafé

Theaterconcert Uiteen - Tangerine

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dorpsraadsvergadering
Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen

Familiebrunch

Voorstelling Opvliegers 4 Trossen los!

Tijd: 13.30 uur
Locatie: herberg De Klomp Venray

Grenscafé: Guilty Pleasures

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Tijd: 09.30-16.00 uur
Organisatie: Venrode Voices
Locatie: zaal Odeon Venray

26e Popkwis Venray

do
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Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

Kerst Sing-in met Gregor Bak

Tijd: 11.00-13.30 uur
Organisatie: Landweert Leeft
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Stekske Venray

Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Alles over schrijven en uitgeven
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: BiblioNu en Bullseye Publishing
Locatie: bibliotheek Venray

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

HALLO Venray zoekt een

fulltime journalist
www.kempen-media.nl/vacature

(m/v)
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Winnaars t/m 5 jaar
1e prijs Joep Strijbosch 4 jaar uit Venray
2e prijs Art 4 jaar uit Venray
3e prijs Kiki Groen 1 jaar uit Merselo

Winnaars 6 t/m 8 jaar
1e prijs Job van Abswoude 6 jaar uit Oostrum
2e prijs Suze Janssen 8 jaar uit Oostrum
3e prijs Finn Versleijen 7 jaar uit Oostrum

Winnaars 8 t/m 12 jaar
1e prijs Nienke Holtackers 10 jaar uit Venray
2e prijs Vera Pouwels 10 jaar uit Blitterswijck
3e prijs Lars 9 jaar uit Venray

Uitslag kleurwedstrijd
De redactie van HALLO Venray ontving dit jaar ontzettend veel inzendingen voor de HALLO kleurwedstrijd. Er
kwamen bergen tekeningen en kleurplaten binnen, die
allemaal door de redactie en kunst-Piet zijn bewonderd.
Kunst-Piet had de moeilijke taak om uit alle kleurplaten
per leeftijdscategorie drie winnaars uit te kiezen.
Gefeliciteerd met jullie prijzen!
De winnaars mogen de prijzen op vertoon van identiteitskaart
vanaf vrijdag 7 december op komen halen bij HALLO Venray op
Albionstraat 3A in Leunen. Het kantoor is op maandag, dinsdag en
donderdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur en op woensdag en
vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

De prijzen zijn verdeeld over drie leeftijdscategorieën: tot en met 5 jaar, 6 6 tot en met 8 jaar en 9 tot en met
12 jaar. In iedere categorie zijn de prijzen als volgt:

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.

Tummers
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• 4K HDR Processor X1 Extreme
• Acoustic Surface • OLED

4K OLED TV / KD55AF

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

1799,-

700,-

GRATIS
BEZORGD!
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Tummers

op een JURA volautomaat
bij inruil van uw oude kofﬁemachine.

korting

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

plus een JURA
giftbox t.w.v. max. €100,-

Tot

Schrijf u in voor een gratis VIP-demonstratie:
www.eptummers.nl/barista

Professionele demonstraties
& speciale acties.

7, 8, 9 dec

BARISTA EVENT

