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Winterpret begonnen
Iedereen in Venray kan de komende weken weer de schaatsen onderbinden en rondjes schaatsen op de ijsbaan in het centrum van Venray, want Winterpret Venray is
weer van start. Op vrijdag 14 december werd de ijsbaan op het Schouwburgplein geopend. Tot en met zondag 6 januari kan er geschaatst worden. Nieuw dit jaar is het
landelijke initiatief IJSTIJD!, waarbij basisschoolleerlingen samen met hun klas gaan schaatsen en online meer leren over de sport. Ook is er dit jaar peuterschaatsen,
discoschaatsen, zijn er curlingwedstrijden en een Ice-Bike kampioenschap.

Streep
door
Talenten
campus
Vanwege de feestdagen
verschijnt er op donderdag
27 december geen HALLO.
De eerste HALLO van
2019 verschijnt
op vrijdag 4 januari.

Persberichten voor de uitgave
van vrijdag 4 januari aanleveren
vóór woensdag 2 januari 12.00 uur
via redactie@hallo-venray.nl
en advertenties vóór 17.00 uur via
advertentie@hallo-venray.nl

Er wordt al meer dan tien jaar
over gesproken: de komst van een
Talentencampus in de Venrayse wijk
Veltum. Dinsdag 18 december
besloot het College van B&W echter
na jaren van overleg en plannen
maken de stekker uit het initiatief
te trekken.
Het begon ooit als de Droom
van Venray, om in navolging van
Talentencampus Venlo Venrayse basis
scholen meer te laten samenwerken
met speciaal onderwijs.
Lees verder op pagina 05
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Onderzoeksrapport onderwijsinspectie

Inspectie: ‘Schoolleiding Raayland College
niet slagvaardig genoeg’
De schoolleiding van het Raayland College in Venray is niet slagvaardig
genoeg, de controles op cijfers van het schoolexamen moeten beter en
ook de kwaliteitszorg is nog onvoldoende. Dat staat in het rapport van de
Inspectie van Onderwijs te lezen, dat vrijdag 14 december openbaar werd.
De inspectie ging in september langs bij vmbo-afdelingen van verschillende middelbare scholen die onderdeel uitmaken van Stichting LVO.
Naar aanleiding van de proble
men rondom de examens bij VMBO
Maastricht heeft de Inspectie van het
Onderwijs onlangs een aantal scholen
onderzocht die vallen onder Stichting
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).
Ook de afdelingen vmbo-basis, vmbokader en havo van het Raayland

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Els
Hekkenberg, Kim Jacobs,
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Henk Willemssen
Fotografie
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Mojghan Adil
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.

College in Venray werden bezocht.
Naar aanleiding van de onderzoeks
rapporten over scholen van LVO
gaan gemeenten, provincie Limburg,
het ministerie van OCW, de VO-raad en
de Onderwijsinspectie het toezicht op
het LVO verscherpen. Minister Arie Slob
(Onderwijs) wil in april zien dat er
vooruitgang is gemaakt bij het LVO.
In het rapport over het
Raayland College staat te lezen
dat de teams goed werken aan
de verbetering van het onderwijs
en dat de mentoren de leerlingen
intensief begeleiden. De controle
op de cijfers van het schoolexamen
in het vmbo voorafgaande aan
de diplomering, moet echter
beter, oordeelt de Inspectie van
het Onderwijs. Bij vmbo-basis en
vmbo-kader verloopt de toetsing
onvoldoende zorgvuldig, stelt de
inspectie. Er wordt onvoldoende
op toegezien dat de leerlingen aan
alle verplichte onderdelen van het
toetsingsprogramma voldoen. Bij alle
gecontroleerde leerlingen bleek
wel één onderdeel te zijn waaraan
nog niet voldaan was. Er ontbraken
bijvoorbeeld beoordelingen voor
de vakken Nederlands, wiskunde,
maatschappijleer en de kunstvakken.
Ook zijn er geen afspraken binnen
de school over hoe gecontroleerd
kan worden dat leerlingen op
alle onderdelen getoetst worden.
Ook over hoe mondelinge examens,
werkstukken en praktische opdrachten
beoordeeld moeten worden,
ontbreken goede afspraken.

geëvalueerd te worden. “Het is de
schoolleiding niet gelukt om taalbe
leid te implementeren of een werk
baar toetsbeleid vast te stellen. Ook is
de veiligheidsbeleving van de leerlin
gen nog niet verbeterd en ontbreekt
een waterdicht systeem voor afwezig
heidsmeldingen aan het loket.”
Wel heeft de schoolleiding
voldoende zicht op de leerresultaten
van haar leerlingen, stelt de
inspectie. Alle resultaten worden
per leerling, klas en docent
driemaandelijks geanalyseerd. Ook
wordt de schoolcultuur als voldoende
transparant en integer beoordeeld.
Het aanbod van de school bereidt
de leerlingen daarnaast voldoende

Schoolleiding bezig
met actieplan
Het College van Bestuur van
Stichting LVO onderschrijft de
conclusies die door de inspectie

worden getrokken en vindt het
nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid
om samen met de school doelgericht
aan de kwaliteit van het onderwijs te
blijven werken. Het Raayland College
is al bezig met het vebeteren van haar
toetsingsprogramma en de controle
daarop. Het nieuwe toetsbeleid
wordt nauwlettend gevolgd door de
inspectie. Ook de kwaliteitszorg staat
bij het managementteam van het
Raayland College de komende tijd
hoog op de agenda. De conclusies
van de inspectie had het Raayland
College door middel van een eigen
onderzoek half 2018 ook vastgesteld.
Aan de hand hiervan is een actieplan
opgesteld en in gang gezet.

Kwaliteit van 
onderwijs waarborgen

‘School doet te weinig aan spijbelaars’

Ook de manier waarop het
Raayland College de kwaliteit van haar
onderwijs monitort en waarborgt,
moet beter. Dat geldt voor zowel havo,
als vmbo-basis en -kader. “De school
leiding vertoont niet genoeg slag
kracht”, stelt de inspectie. “Zij initieert
wel veranderingen in de werkwijze
van de school, maar dit leidt niet altijd
tot de gewenste verbetering van kwa
liteit van het onderwijs.” Zo stelt de
inspectie dat de onderwijsdoelen vaak
onvoldoende uitgewerkt zijn om de
teamleiders en docenten voldoende
handvatten te bieden of om effectief

De Onderwijsinspectie onderzocht ook de registratie en melding van verzuim zonder geldige reden op het
Raayland College. De inspectie concludeert dat de verzuimregistratie en de uitvoering hiervan niet voldoet.
De schoolleiding en functionarissen op de school die te maken hebben met het registeren en melden van
ongeoorloofd verzuim, geven aan te weinig actie te hebben ondernomen om spijbelaars aan te pakken. Leerlingen
geven aan dat het mogelijk was om zonder consequenties met regelmaat lessen zonder geldige reden over
te slaan. Hoewel docenten de spijbelaars wel registreerden in het systeem, werd er echter niet consequent tegen
opgetreden. Daarnaast het Raayland College de verplichte informatie over het aantal leerlingen dat zonder diploma
de school verlaten heeft niet opgenomen in haar schoolgids en meldt zij verzuim en schorsingen niet altijd goed
aan de inspectie. De schoolleiding heeft een verscherpt verzuimbeleid ingesteld vanaf het begin van het schooljaar
2018-2019. Ook is er een verzuimcoördinator aangesteld, die voor meer zicht en grip op het verzuim moet zorgen.
De inspectie voert binnenkort een nieuw onderzoek uit naar het verzuim op het Raayland College om te kijken of
de tekortkomingen inmiddels zijn opgelost. Voldoet de school opnieuw niet aan de eisen, dan kan een bestuurlijke
boete worden opgelegd.

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.

Digitaliseren
van beeld en geluid

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2019!
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

voor op vervolgonderwijs en de
samenleving. De wijze waarop
de school de leerlingen volgt en
begeleidt en de effectiviteit van de
lestijden worden ook als voldoende
beoordeeld. Tot slot wordt ook de
veiligheid op school bestempeld als
voldoende. De school monitort de
veiligheid van de leerlingen goed,
maar pesten lijkt de laatste twee jaar
wel toegenomen.

Venrayseweg 153, 5961 NS Horst
Tel. (0478) 57 90 25
www.janssenkoeltechniek.nl
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Kerstgroet burgemeester Gilissen

‘2019: Het jaar van het Gebaar’
“We maken ons druk over van alles en nog wat. Kijk je vanuit een afstand naar onze wereld, dan weet je
waar we ons écht druk over moeten maken.”

overgrote deel van de wetenschappers
is het er over eens: de menselijke
verslaving aan fossiele brandstoffen
is een hoofdoorzaak. Ontkennen is
zelfverlakkerij.

Het roer moet om

“Migratie, volksverhuizingen en
vluchtelingenstromen die je door
hekken, muren of grenscontroles niet

kunt tegenhouden. Een economie die
deels draait op arbeidsmigranten.
En klimaatveranderingen.

Deze voltrekken zich de afgelopen
decennia in het perspectief van
miljoenen jaren ra-zend-snel. Het

KBO Oirlo en jeu-de-boulesvereniging

Waarderingspenning
Oirlose Annie Nabben
Annie Nabben-Steeghs (75) heeft woensdag 12 december de Bronzen Waarderingspenning in ontvangst
genomen van gemeente Venray. Burgemeester Hans Gilissen speldde de onderscheiding persoonlijk op in
gemeenschapshuis de Linde in Oirlo.

Zonder het roer snel en flink om te
gooien, komen we er niet. We willen
nou eenmaal geen slagroom met de
hand kloppen. We gaan, tegenstrijdig
als we zijn, nou eenmaal liever met
de auto dan met de fiets naar de
sportschool. We willen, verwend als
we zijn, in de winter nou eenmaal
op een verwarmd buitenterras gaan
zitten. En we willen onze aardbeien
en asperges in de supermarkt blijven
aantreffen. We zijn in de fase beland
waarin we het roer móeten omgooien
om ons staande te houden. Dat kost
wat.
Iets van onze vanzelfsprekende
gemakken zullen we moeten
prijsgeven. We moeten beseffen
dat we als de wiedeweerga moeten
overschakelen naar duurzame
energieopwekking. Dat we minder
spilziek moeten worden in ons
energieverbruik. We moeten beseffen
dat een pijnloze omschakeling niet
mogelijk is. Ook niet op het niveau

van een gemeente. Juíst niet op het
niveau van een gemeente. Want daar
gebeurt het.
Een beter milieu, zo luidt een
oude slogan, begint bij jezelf. Als we
daar niet gewoon een begin mee
maken, wordt het niks. We kunnen
niet klagen over de magere resultaten
van Katowice als we zelf niet bereid
zijn die noodzakelijke omschakeling te
maken. En laten we eerlijk zijn: in de
totale geschiedenis van de mensheid
hebben we het nog nooit zó goed en
luxe gehad als nu en hier. Natuurlijk,
de verschillen tussen arm en rijk zijn
groot. Veel te groot, als u het mij
vraagt. Er is nog te veel armoede en
daarmee moeten we als beschaafde
samenleving rekening mee houden.
De grote uitdagingen van deze tijd
kunnen we alleen aan als we leren
accepteren dat we óók in onze eigen
achtertuin, óók in onze eigen straat,
óók in onze eigen wijk en dorp het
Gebaar moeten gaan maken. Moge
2019 het jaar van het Besef en van het
Gebaar worden. Dan komen we er wel.
Allen fijne kerstdagen en een
gelukkig 2019 gewenst. Moge een
betere wereld in Venray beginnen.”
Uw burgemeester,
Hans Gilissen

Nieuwe straatnamen
Leunen-Zuid
Het bouwplan in Leunen-Zuid krijgt straks twee straten. Een werkgroep van de dorpsraad stelt aan de gemeente de straatnamen
Veldweg en Venkelveld voor, met als reservenaam Zonneveld.
De nieuwe namen werden maandag 17 december besproken tijdens
de dorpsraadsvergadering van Leunen.
De naam Venkelveld
verwijst naar de groente die
tuinbouwbedrijf Claessens, de
voormalige eigenaar van de grond
waarop de nieuwe wijk wordt
gebouwd, de laatste jaren op het
perceel verbouwde. De nieuwe
wijk aan de zuidkant van het
dorp gaat 41 woningen tellen

en komt aan de zuidkant van
het dorp te liggen. Janssen de
Jong Projectontwikkeling is de
projectontwikkelaar die betrokken
is bij het plan. Volgens het plan
komen er 23 levensloopbestendige
woningen, 6 twee-onder-eenkapwoningen, 3 patiowoningen en
9 vrijstaande woningen.
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OP ALLE KERSTARTIKELEN! *

Annie Nabben-Steeghs kreeg
de waarderingspenning omdat
ze in januari afscheid neemt van
KBO Oirlo. Ze maakt sinds 2007
deel uit van het bestuur en neemt
gevraagd en ongevraagd actief deel
aan allerlei activiteiten van de KBOorganisatie, aldus de gemeente.

Ook verleent ze er diverse hand- en
spandiensten.
Sinds de oprichting van de
jeu-de-boulesvereniging in 2007
verzorgt Annie de wekelijkse
voortgang en organiseert ze mede
de kienmiddagen en de wekelijkse
koersbalmiddagen. Ook heeft ze zelf

de verenigingsvaandeldoek gemaakt.
De bijdragen van Annie de
afgelopen tien jaar zijn volgens
het College van B&W van gemeente
Venray voldoende geweest om haar
de Bronzen Waarderingspenning
toe te kennen.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

elke
zondag
open

WWW.LEURS.NL

* Zie voorwaarden
in de winkel. Geldig
van 26-12-2018
t/m 06-01-2019
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Eerste deel rondweg Wanssum open
voor verkeer
Het eerste deel van de rondweg van Wanssum is woensdag
19 december geopend voor verkeer. Auto’s konden voor het eerst vanaf
de rotonde bij de Venrayseweg over de nieuwe provinciale weg tot aan de
nieuwe rotonde bij de Geijsterseweg te rijden en vice versa.
Door het openstellen van deze
nieuwe route wordt het centrum van
Wanssum al voor een deel ontlast van
auto- en vrachtverkeer.
In Wanssum wordt al zo’n 40 jaar
gesproken over een oplossing voor de
drukke verkeersader door het dorp.
Met de aanleg van de rondweg komt
dan ook een langgekoesterde wens
van het dorp uit. De aanleg van de
rondweg is een integraal onderdeel
van Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum: door het samenvoegen van
een aantal belangrijke opgaven in het

gebied is het mogelijk geworden om
naast hoogwaterbescherming ook een
impuls te geven aan de leefbaarheid
van Wanssum.
De nieuwe rondweg wordt in
totaal 3 kilometer lang en heeft drie
rotondes en een hoogwatervrije brug
over de industriehaven. Deze brug
krijgt de langste voorgespannen lig
gers die ooit ter wereld zijn geprodu
ceerd: 69 meter. De gehele rondweg
wordt medio 2020 opgeleverd.
Het eerste deel is sinds 19 december
dus al open.

Venrayse bij beste 50
leraren ter wereld
De Venrayse Daisy Mertens maakt deel uit van de top 50 beste leraren ter wereld. Ze is samen met 49 andere
docenten genomineerd voor de Global Teacher Prize. Op 24 maart wordt bekend wie wint en 1 miljoen dollar
mee naar huis mag nemen.
Daisy Mertens geeft les op
basisschool De Vuurvogel in Helmond.
In 2016 werd ze al uitgeroepen tot
beste lerares van Nederland. Nu hoort
ze bij de vijftig beste leerkrachten
over de hele wereld. Uit 10.000
aanmeldingen voor de Global Teacher
Prize werden 50 leraren uit 39 landen
geselecteerd. In februari wordt de
top tien bekend gemaakt en op 24
maart wint één leraar de eerste prijs
en 1 miljoen dollar. Met de jaarlijkse
prijs wordt het belang van goede
leraren onder de aandacht gebracht.
Het werk van leraren wereldwijd
wordt zo erkend en gevierd. Daisy
komt uit Venray. Toen ze opgroeide,

was het thuis voor haar niet altijd
even gemakkelijk, maar school was
haar veilige plek. Ze besloot lerares
te worden en geeft nu les op een
grote basisschool in Helmond. Op
De Vuurvogel zitten 440 leerlingen
met dertig verschillende
nationaliteiten. Er zit heel veel verschil
in het leerniveau van de leerlingen
en ze hebben vaak te maken met
vooroordelen van andere kinderen uit
een welvarender gebied.
Voor Daisy is het heel belangrijk
dat leerlingen zelf moeten kunnen
participeren bij de manier waarop ze
willen leren. Zo zijn ze meer gemo
tiveerd en kunnen ze gemakkelijker

korte- en langetermijndoelen opstel
len, omdat ze zelf zien hoe ze zich ont
wikkelen. Dat betekent onder andere
dat leerlingen bij juf Daisy zelf onder
zoeksprojecten mogen verzinnen.
Sinds ze werd uitgeroepen tot beste
leraar van Nederland in 2016 heeft ze
veel presentaties en trainingen gege
ven. Haar droom is dat kinderen meer
betrokken worden bij het onderwijs op
scholen over de hele wereld. Met het
prijzengeld wil ze haar High5 project
uitbreiden en promoten. Met dit pro
ject moedigt ze kinderen aan om zelf
met ideeën te komen om onderwijs te
verbeteren. Zo hoopt ze dat kinderen
gelukkiger worden én beter leren.

Toekomst besproken

‘Kerk in
Leunen gaat
nooit dicht’
De Catharinakerk in Leunen wordt niet bedreigd door sluiting.
Dat meldt pastoor Theo Miedema naar aanleiding van de dorpsraadsvergadering van maandag 17 december, waar de toekomst van de kerk
werd besproken. “Never nooit gaat deze kerk dicht”, stelt Miedema.
“Het is een stokoude kerk, waarvan het oudste deel stamt uit 1433.
Het is ook een provinciaal monument.”
Vice-voorzitter Ger Litjens
vertelde tijdens de
dorpsraadsvergadering dat mogelijk
het nieuwe gedeelte, aangebouwd
in 1966, wordt afgesloten van de
oude kerk. “Het nieuwe deel kan dan
een herbestemming krijgen. De kerk
trekt zich terug in het oude deel
zoals vroeger, met twee rijen banken
en een pad ertussen.”

‘Er is nog niets
concreet’
Pastoor Miedema zegt dat
het alleen nog een idee is. “Maar
het is niet concreet. We praten er
binnen het kerkbestuur wel over.
Het kost veel geld. Een tussenwand
is niet goed mogelijk, omdat het
priesterkoor dan afgebroken moet
worden.” Ook over een mogelijke
herbestemming van het nieuwe
deel zijn twijfels. “Het gebouw heeft
een hellende vloer. Die vloer zal
eruit moeten.” Miedema denkt ook
dat de oude kerk vaker te klein zal
zijn. “Zoals afgelopen zondag, toen
er vijf misintenties waren, en bij
uitvaarten.”

‘Kerken zijn eigenlijk
te leeg’
Leunen vormt samen met Heide
en Veulen een parochiecluster.
Heide en Veulen hebben beide een
meer recente kerk, gebouwd in het
midden van de vorige eeuw. De
twee kleine dorpskerken komen

eerder in aanmerking voor sluiting.
Toch wil Miedema daar niet op
vooruitlopen. In Heide en Veulen
is er nog om de twee weken een
mis in het weekend. “De kerken
zijn eigenlijk te leeg. Veulen heeft
architectonisch een erg mooie
kerk. Bij uitvaarten zit het altijd
vol. Heide heeft een mooi modern
gebouw. De dorpen moeten toch
een plek hebben om samen te
komen bij de scharnierpunten in het
leven.”

Priesters verdeeld
over parochies
Volgens de blauwdruk van
bisdom Roermond komt er in 2020
een samenvoeging van Leunen,
Veulen en Heide met het cluster
Ysselsteyn, Merselo en Vredepeel.
Volgens Miedema heeft dat
vooralsnog geen consequenties
voor de kleine kerken. “Ze blijven
bestaan, maar er zal nog minder
vaak een mis zijn. Eens in de drie
of vier weken. Het voordeel van
de federatie is straks dat priesters
worden verdeeld over meerdere
parochies. Dat verlicht de lasten.”
Bisdom Roermond bepaalt of
kerken worden gesloten. De vorige
bisschop Frans Wiertz was een
voorstander van het zo lang mogelijk
openhouden van kerkgebouwen.
“Ik ben benieuwd wat de nieuwe
bisschop Harrie Smeets gaat doen.
Hij is hier natuurlijk erg goed
bekend”, zegt Miedema.
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Wethouder: ‘Melkfabriek geen optie voor
huisvesting arbeidsmigranten’
“De locatie Oude Melkfabriek in Leunen voor de huisvesting van arbeidsmigranten is een gepasseerd
station”, dat benadrukte wethouder Jan Loonen van gemeente Venray nog eens tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 18 december. Er was twee weken eerder onrust ontstaan in Leunen over dat het plan mogelijk toch
nog door zou gaan.
Tijdens de commissievergadering
van dinsdag 27 november werd
gesproken over nieuw beleid voor
huisvesting van arbeidsmigranten.
In een lokaal nieuwsblad werd daarna
de indruk gewekt dat het plan voor
huisvesting van arbeidsmigranten in
de Oude Melkfabriek in Leunen
opnieuw een mogelijkheid zou zijn in
dat nieuwe beleid. Dit leidde tot
onrust in Leunen, want het initiatief
werd vorig jaar nipt afgewezen door
de gemeenteraad, mede door groot
protest van het dorp tegen het plan.
“Er is nogal wat onrust en commotie
ontstaan. Er leven weer veel vragen
bij de mensen”, vertelde voorzitter
Annemarie van Kruijssen maandag
17 december in de
dorpsraadvergadering. “Het nieuwe,
soepelere beleid komt er met een
bepaalde gedachte. Om iets voor
elkaar te krijgen”, meende
dorpsraadlid Twan Hanssen. Ook onder
andere politieke partij Venray Lokaal
vroeg om opheldering bij de
wethouder.
Wethouder Loonen ontkent in de
commissievergadering gesuggereerd
te hebben dat er toch nog arbeidsmi
granten gehuisvest zouden worden

bij de Oude Melkfabriek. “Ik heb niets
gezegd over de Oude Melkfabriek. Ik
ben in het verleden duidelijk geweest
en dat geldt nog steeds: huisves
ting van arbeidsmigranten bij de
Oude Melkfabriek is wat mij betreft
een gepasseerd station. Een nieuw
plan hiervoor is niet aan de orde.”

‘Nieuwe uitgangs
punten van kracht’
Initiatiefnemer van het
eerdere plan voor huisvesting
van arbeidsmigranten bij de Oude
Melkfabriek Hoex-Maessen, geeft
desgevraagd aan inderdaad ook
helemaal geen nieuw plan in te
willen dienen. Ook niet als de regels
zijn versoepeld en het nieuwe beleid
meer mogelijkheden biedt, waarbij
bedrijventerreinen in beeld komen
als huisvestingsplek. “We krijgen toch
geen vergunning. Het plan is destijds
weggestemd door de gemeenteraad”,
reageert projectleider Johan Baken
van Hoex-Maessen. “De komende tijd
gebeurt daar niets. We hebben op
dit moment geen inspiratie voor die
plek.” Hij meent dat het afgeschoten
plan toch geen nieuwe kans zou

krijgen. “Want dan zou de gemeente
ongeloofwaardig zijn.”
Tijdens de
gemeenteraadsvergadering werden
de nieuwe, tijdelijke uitgangspunten
voor het beleid voor huisvesting van
arbeidsmigranten aangenomen. Het
college is bezig met het opstellen
van een nieuwe visie, maar wil in de
tussentijd met behulp van de tijdelijke
uitgangspunten wel maatwerk kunnen
bieden bij nieuwe initiatieven voor

huisvesting. In de uitgangspunten
staat onder andere grootschalige
initiatieven in woonwijken niet
wenselijk zijn en dat de voorkeur
uitgaat naar de kernrandzones of
randen van bedrijventerreinen.
Als het gaat om initiatieven voor
meer dan vijftig bedden of om
gevoelige initiatieven, dan wordt de
gemeenteraad geraadpleegd.
SP, Samenwerking Venray
en ProVenray stemden tegen
het voorstel. Jan Hendriks (SP):
“We willen de huisvesting van
arbeidsmigranten niet overlaten aan
ondernemers, die nu twee keer rijk
kunnen worden over de rug van de

arbeidsmigranten: één keer door het
werk dat ze doen en één keer door
de huisvesting.” Ook Samenwerking
Venray ziet het nieuwe voorstel
niet zitten. “Je moet geen oude
schoenen weggooien voordat je
nieuwe hebt”, aldus Theo Mulders.
Hij noemt de “vier grove spelregels”
onverantwoord. “Zo mogen
arbeidsmigranten wonen op plekken
waar je nooit een woning neer zou
zetten. Dat is niet veilig.” De overige
partijen stemden wel vóór de nieuwe
uitgangspunten. Daan Janssen (D66):
“Zo kunnen we maatwerk gaan
leveren. En ligt een initiatief gevoelig?
Dan zijn we zelf als raad aan zet.”

Kerngroep Blitterswijck:
arbeidsmigranten verdelen over dorpen
Kerngroep Blitterswijck wil niet dat er nog meer arbeidsmigranten gevestigd gaan worden op bungalowpark Het Roekenbosch. Het bestuur van Het Roekenbosch gaf onlangs aan dit wel te willen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 december uitte de Kerngroep haar zorgen.
“We willen niet weer voor verrassingen komen te staan”, aldus Roger Verberkt namens de Kerngroep.
De Kerngroep vindt dat de huisvesting van arbeidsmigranten niet alleen een probleem van Blitterswijck zou moeten
zijn. “Ons dorp heeft al een groot offer gebracht”, verwijst hij naar de huisvesting van arbeidsmigranten die al plaats
vindt op het Roekenbosch. Oplossing volgens de kerngroep is dat arbeidsmigranten ook in andere dorpen gehuis
vest zouden moeten worden. Het dorp heeft namelijk al overlast van arbeidsmigranten, stelt Verberkt.”Er zitten er nu
440 en het bestuur van het Roekenbosch wil naast de 93 woningen die nu al bewoond worden door arbeidsmigran
ten, de overige 112 misschien hier ook voor inzetten. Dan kan het aantal stijgen tot boven de negenhonderd. In een
brief van het bestuur staat daarnaast dat de huiseigenaren uitgekocht zouden moeten worden.” De kerngroep geeft
aan graag mee te blijven denken over de invulling van Het Roekenbosch.

Verbindingsweg tussen Henri Dunantstraat
en Stationsweg
Gemeente Venray wil een verbindingsweg aanleggen tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg in
Venray. Die weg komt parallel aan de A73 te liggen en moet de bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en leefbaarheid in het gebied vergroten.
In het project Via Venray lopen
verschillende projecten om het
wegennet in en om Venray te verbete
ren. Provincie Limburg gaat de N270
aanpassen, zodat de doorstroming
beter wordt. Gemeente Venray stelt
dat er daarnaast ook versterking van
de gemeentelijke wegenstructuur aan
de oostzijde van Venray wenselijk is.
Daarvoor wil zij een verbindingsweg
aanleggen parallel aan en ten oosten
van de A73. Daarnaast wordt de
Stationsweg tussen de A73 en de

Oostsingel opgewaardeerd.
In het kader van Via Venray zijn er
eerder al maatregelen doorgevoerd
aan de Stationsweg en op de Mgr.
Hanssenstraat in Oostrum. Hierdoor
rijdt er minder doorgaand verkeer
door de kern van Oostrum en over
de Stationsstraat. Op diverse andere
wegen is de verkeersdruk echter
toegenomen en ook de economische
groei zorgt voor meer verkeer.
De nieuwe verbindingsweg
zorgt voor een verbetering in de

verkeersstromen, stelt de gemeente.
“Zo wordt de route door Oostrum en
langs het station ontlast, waarmee
de leefbaarheid in de kern en de
verkeersveiligheid voor fietsers
verbetert”, legt wethouder Jan
Loonen uit. Ook wordt de verbinding
tussen het oosten en noorden van
Venray sneller. “Daarvan profiteren
de bewoners van Landweert en
bedrijven op De Hulst. Ook wordt
sluipverkeer dia Antoniusveld
tegengegaan.”

De arbeidsmigrantencampus van
OttoWork Force die aan de Hulst komt
te liggen, heeft in haar ontwerp al
rekening gehouden met de komst van
de nieuwe verbindingsweg en gooit
dus geen roet in het eten bij de komst
van de weg. Ook is de eerste aanzet
van de plannen inmiddels besproken
met dorpsraad Oostrum, de betrokken
wijkraden, actiegroep Stationsweg
en ondernemers. Het merendeel
kon zich prima vinden in het nut en
de noodzaak van de plannen, geeft
wethouder Jan Loonen aan.
“Bewoners van de Stationsweg
waren wat minder blij want die weg
gaat nu drukker worden. Bewoners
van Antoniusveld zijn daarentegen

wel helemaal gelukkig met de nieuwe
weg, want zij krijgen minder last van
sluipverkeer.”
Ook de Stationsweg tussen de
Oostsingel en de A73 wordt opge
waardeerd, omdat hier meer verkeer
over gaat rijden. Op vier kruispunten
worden rotondes aangelegd: op de
Kruidenlaan, de Klaproos en bij de
aansluitingen van de nieuwe verbin
dingsweg. Ook krijgt de Stationsweg
een nieuwe parallelstructuur waarmee
het in- en uitrijden vanaf de eigen inrit
veiliger wordt voor de bewoners. Over
de hele lengte van de weg kunnen
fietsers dan op vrijliggende fietspaden
of via de rustige parallelwegen veilig
fietsen.

zien in het plan. Enerzijds vanwege
de hoge kosten en anderzijds
ook omdat zij verwachten dat de
mogelijkheden om onderwijskundige
doelstellingen te realiseren binnen
de beschikbare ruimte te gering zal
zijn. Daarnaast merken SPOVenray
en Onderwijsgroep Buitengewoon
dat SBO Focus en Spectrum, die
eerder al naar hetzelfde gebouw
zijn verhuisd, misschien andere
behoeftes hebben dan een gebouw
met reguliere basisscholen erin kan
bieden. Het liefst zouden SPOVenray
en OG Buitengewoon de expertise
van de Focus en Spectrum bundelen

en hiermee niet slechts twee
basisscholen, maar Venray-breed in
willen zetten.

Vervolg voorpagina

Streep door Talentencampus
Het plan dat uiteindelijk in
2014 opgesteld werd voor de
Talentencampus, was om basisscho
len De Keg en Coninxhof samen te
voegen met speciaal onderwijs-scho
len Focus en Spectrum op één locatie
in de Venrayse wijk Veltum.
De Talentencampus had er
volgens eerdere plannen al moeten
staan, maar het College van B&W
besloot dinsdag te stoppen met
de realisatie op de locatie Veltum.
Scholenkoepels SPOVenray en

OG Buitengewoon maakten eerder
al duidelijk dat ze, als de locatie
in Veltum niet haalbaar zou zijn,
niet nog eens een andere plek
wilden gaan zoeken. Nu uit een
laatste onderzoek naar de locatie
in Veltum blijkt dat vanwege een
hogere leerlingenprognose verbouw
of nieuwbouw op de locatie in
Veltum erg lastig en te duur wordt,
besluiten zowel de gemeente als de
scholenkoepels dat doorgaan met de
Talentencampus onwenselijk is.

“Het wordt een te duur verhaal”,
legt wethouder Martijn van der
Putten uit. “Onlangs werd duidelijk
dat het verwachtte leerlingenaantal
nog hoger is dan gedacht. Ook de
bouwkosten zijn duurder geworden.
En als er dan ook geen 100 procent
commitment meer is vanuit het
onderwijs, dan moet je ook gewoon
het lef hebben om te zeggen: we
stoppen ermee.” SPOVenray en
Onderwijsgroep Buitengewoon gaven
vorige week al aan geen heil meer te

Huisvestingsprobleem
De gemeenteraad van Venray
heeft in februari het laatste woord
over het stopzetten van de plan
nen voor de Talentencampus. Als de
raad akkoord gaat, blijft er wel een
huisvestingsprobleem voor de vier
betrokken scholen over. Wethouder
van der Putten: “Over die opgave
gaan we ons in 2019 buigen, als de
scholenhuisvesting toch al op het
programma staat.”
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Gemeenteraad aan zet bij zonnepark Smakt
Het College van B&W van gemeente Venray heeft besloten de gemeenteraad te betrekken bij het initiatief
van het bedrijf Kronos om een zonnepark te realiseren in Smakt. Na een informatieavond in november merkte
het college dat het plan gevoeliger lag bij de omwonenden dan gedacht. Daarom besloot zij nu om de gemeenteraad te vragen om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ bij het plan.
Kronos wil een vergunning voor
een zonnepark van zo’n 25 hectare.
Het plan leidde tot onrust en zorgen
bij bewoners van Smakt. Dat bleek des
te meer tijdens een informatieavond
over het plan, die gehouden werd op
19 november. Dorpsbewoners gaven
aan zich niet gehoord te voelen en

overlast te vrezen. Verantwoordelijk
wethouder Martijn van der
Putten geeft aan: “Na die avond
concludeerden we dat het plan toch
maatschappelijk gevoeliger ligt dan
vooraf gedacht. Daarom besloten we
om de gemeenteraad ook nog een
plek te geven in de procedure.” Ook

wil de gemeente dat Kronos opnieuw
een rondje langs de omwonenden
gaat om te luisteren naar hun vragen
en zorgen.
De gemeenteraad wordt in
februari gevraagd om een ‘verklaring
van geen bedenkingen’ te verlenen
voor het plan. Doen ze dat niet, dan

Gemeente koopt AH-pand
Gemeente Venray koopt het voormalige Albert Heijn-pand aan het Henseniusplein in Venray. Zo stelt zij een
subsidie van 8 ton van provincie Limburg veilig om leegstand in het centrum in te vullen. Dat werd besloten
tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 december.
De gemeente moest snel beslis
sen: als zij het pand niet voor het
einde van het jaar zou kopen, dan zou
de provinciale subsidie verloren gaan.
Voor de meeste partijen een goede
drijfveer om, ondanks dat de pre
cieze invulling van het pand nog niet
duidelijk is, toch over te gaan tot de
koop. Het liefst zou de gemeente de
bibliotheek vestigen in het vrijstaande
pand, maar vanwege geldproblemen
van BiblioNu is het nog niet duidelijk

of dat ook een reële optie is. In feite
koopt gemeente Venray het apparte
mentsrecht van het gebouw, waar ook
nog een kleine kapperszaak bijhoort.
Hiermee heeft zij voor de helft van
het zeggenschap in de Vereniging Voor
Eigenaren (VVE) van het pand.
SP, Samenwerking Venray, VVD en
ProVenray stemden tegen het voor
stel, maar haalden geen meerderheid.
Het plan wil niet goed genoeg onder
bouwd zijn, zei Joep Gielens namens

ProVenray. “De aankoop brengt te veel
onzekerheden met zich mee.” Ook
ontstonden er twijfels over de aan
koop van commercieel vastgoed in de
vorm van de kapperszaak die bij de
deal hoort. “Daar ontkomen we niet
aan”, legde wethouder Jan Loonen uit.
“Komende periode willen we gaan
kijken wat we met die kapperszaak
moeten doen. We willen niet in de
verhuur van commercieel vastgoed
actief worden.”

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Vrachtwagenchauffeur
gasf lessenwagen m/v
Wat ga je doen?

Als vrachtwagenchauffeur zorg je voor onze transporten met gasflessenwagens naar
klanten in Nederland en Duitsland. Het betreft enkel dagritten. De werktijden zijn
flexibel en afhankelijk van de dagelijkse planning.

kan de gemeente de vergunning niet
verlenen. Het College van B&W geeft
aan dat zij zelf nog steeds helemaal
achter het plan van Kronos staat.
Wethouder Carla Brugman: “We
twijfelen niet aan het plan. Het lokaal
opwekken van groene stroom vinden
we heel belangrijk.”
Gemeente Venray moet de
komende jaren grote inspanningen
leveren om in 2030 de CO2-uitstoot
met de helft te hebben verminderd.
Zonder deze grootschalige stroom

productie halen we de doelstelling
niet, stelt de gemeente. “Het project
in Smakt is het eerste, maar zeker niet
het enige project dat daaraan bij moet
dragen.”
Een zonnepark is een veld met
zonnepanelen die op een duurzame
manier elektriciteit opwekken uit zon
licht. Kronos Solar wil een zonnepark
in Smakt realiseren en verbindt zich
voor 25 jaar aan het park. Dit moet
groene stroom gaan opwekken voor
ongeveer 7.700 huishoudens.

Wethouder uit zorgen
Maaslijn in brief
Wethouder Carla Brugman van gemeente Venray wil samen met
andere wethouders in de regio een brief sturen naar provincie Limburg
om haar zorgen te uiten over het functioneren van het treinverkeer via
de Maaslijn richting Nijmegen. In het traject Boxmeer-Cuijk-Nijmegen
vinden de laatste tijd veel storingen plaats, vindt de wethouder.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 18 december kaartte CDA
Venray de problemen op de Maaslijn
aan. De partij maakt zich zorgen over
het functioneren van deze lijn, vooral
in noordelijke richting. “Het is de
laatste tijden herhaaldelijk en in
toenemende mate voorgekomen dat
reizigers hun reis onderbroken zien
door sein- en wisselstoringen.
Daarnaast vallen er met grote
regelmaat ritten uit door defecte
treinen”, aldus Petra van Duijnhoven.
CDA stelt dat het bedrijfsleven en
scholen hier hinder van ondervinden.
“We vinden dat er structureel geke
ken moet worden naar oplossingen
voor de langere termijn”, stelt Van
Duijnhoven. “Zowel ProRail en
vervoerder Arriva als provincie
Limburg zien geen snelle oplossing
en de reiziger moet maar wennen
aan de huidige problemen. Dit is
voor ons onacceptabel.”

Wethouder Carla Brugman zegt
op de hoogte te zijn van de proble
men op de Maaslijn. “Het is geen
incident meer, de storingen komen
te vaak voor.” Ze wil samen met haar
collega-wethouders uit de regio een
brief sturen naar de gedeputeerde
staten van provincie Limburg om hun
zorgen te uiten. “De verantwoorde
lijkheid ligt bij de provincie, Arriva en
ProRail, dus het enige dat ik nu kan
doen is een brief schrijven samen
met de andere gemeenten.”
ProRail is bezig met het verdub
belen van de Maaslijn, wat mogelijk
problemen zou kunnen oplossen.
Wethouder Brugman: “Maar volgens
mijn laatste informatie is die verdub
beling nu uiterlijk 2024 afgerond. Dat
betekent dat dit weer is uitgesteld.
In de Eerste en Tweede Kamer zijn
daarnaast vragen gesteld over de
problemen. Die antwoorden moeten
we nog afwachten.”

Wat vragen wij?

• Je bent in het bezit van rijbewijs CE en code 95
• Je bent in het bezit van CCV-B chauffeursdiploma
en ADR, tank en stukgoed (mogelijkheid tot het
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk,
communicatief vaardig en klantgericht

Gebruikers Toverbal

Raad: gemeente
moet helpen bij
huisvesten

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris conform CAO Brandstoffenbedrijf

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor
(productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een familiebedrijf met
meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse en Duitse markt.
Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties en regelgeving.
Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een
groeiende organisatie met een sterke focus op innovatie.
Wil je meer weten? Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11 | 5861 EJ Wanssum | 0478-532525 | F 0478-532442
E info@jewagas.com | www.jewagas.com

De gemeenteraad wil dat de gemeente een ondersteunende rol
gaat spelen bij het vinden van vervangende huisvesting voor de huidige gebruikers van De Toverbal. Die kunnen daar nu nog antikraak
blijven zitten, maar zullen in de toekomst het pand moeten verlaten.
Tijdens de gemeenteraadsver
gadering van dinsdag 18 december
besliste de raad dat het pand waar
voorheen basisschool De Toverbal in
gevestigd zat, antikraak in gebruik
blijft. Op termijn wil de gemeente
het pand slopen, maar tot die tijd
kunnen de huidige gebruikers in het
pand blijven zitten. Dit zijn Stichting
Kruisen en Kapellen, sportzorgcen
trum Joutou, initiatief Go4it van
Wonen Limburg en kringloopwinkel
Ont-Moeting. De raad wil wel dat de
gemeente zich in moet zetten om
de huidige gebruikers desgevraagd

te helpen bij het vinden van vervan
gende huisvesting, als ze de Toverbal
moeten verlaten. Wethouder Jan
Loonen wil wel benadrukken niet
verplicht te zijn om een vervan
gende woonruimte te vinden voor
de gebruikers. “Maar we willen zeker
mee zoeken.” Wat er in de toe
komst met de Toverbal gaat gebeu
ren, is nog niet duidelijk. De locatie
is samen met de Dr. Poelsschool in
beeld voor een nieuwe vestiging van
de Aldi in Venray. Als de Aldi zich
daar zou vestigen, wordt het pand in
ieder geval gesloopt.
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Venraynaar Leon Dorren
benoemd tot ridder
Venraynaar Leon Dorren is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 74-jarige Dorren kreeg op
vrijdag 14 december een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange bestuurlijke werk in tal van takken in
de gezondheidszorg.
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Bevrijdingsviering
gaat 66.000 euro
kosten
Gemeente Venray viert in oktober het 75-jarig jubileum van het
einde van de Tweede Wereldoorlog. Die viering gaat gemeente Venray
naar schatting 66.000 euro kosten.
Het thema van de viering van
75 jaar bevrijding in Venray, dat in
2019 en 2020 gevierd wordt in de
hele gemeente, is ‘Venray Vrijheid
Verdraagzaamheid’. De commissie
‘Venray viert 75 jaar bevrijding’ gaat
de activiteiten coördineren. De com
missie gaat alle grote en kleine
plannen in kaart brengen en vormt
het centrale aanspreekpunt voor
iedereen die zich voor dit project wil
inzetten. Voor het stimuleren van
lokale initiatieven in het kader van
dit project is 25.000 euro gereser
veerd. De kosten van de communi
catie van het project worden geschat

op zo’n 10.000 euro en de eventu
ele inhuur van extra personeel voor
het begeleiden van de viering zal
zo’n 11.000 euro kosten. Ook loopt
er een traject voor de aanpassing
van het monument aan het Kerkpad
in Venray. Dat zal 20.000 euro kos
ten. Het totaalbedrag komt hiermee
op 66.000 euro. Vanuit provincie
Limburg kan gerekend worden op
een vaste bijdrage van 5.000 euro.
Daarnaast hoopt de gemeente op
een subsidiebijdrage van provincie
Limburg en ondersteuning van de
Euregio Rijn Maas Noord, dat grens
overschrijdende ideeën subsidieert.

Vlakwaterbos krijgt
nieuw fietspad
Gemeente Venray gaat een fietspad aanleggen door het
Vlakwaterbos in Venray. Het halfverharde grindpad verbindt de Weg in
den Berg in Veltum met Aan den Dril in Vlakwater.
Sinds 1979 is Leon Dorren actief
in tal van besturen. Vaak hadden zijn
functies raakvlakken met de gezond
heidszorg, waarin hij ook beroeps
halve werkte. Leon Dorren was twee
decennia bestuurslid en voorzitter van
de ziekenhuisapotheek en ruim 25 jaar
bestuurder bij de Stichting Thuiszorg
Noord-Limburg, het huidige Proteion.
En meer dan twaalf jaar zette hij zich
als secretaris in voor de Hospice Zenit

in Venray. Naast zijn werk als secre
taris hield Leon Dorren zich bij Zenit
ook bezig met de huisvesting. Buiten
het brede palet van de gezondheids
zorg, was hij ook in Venray actief op
maatschappelijk en cultureel gebied.
Onder meer als voorzitter van Stichting
Carillon en secretaris van de Stichting
Bedrijf en Cultuur. Door al zijn lokale,
regionale en landelijke functies liep
als een rode draad het stimuleren

en het vernieuwen van samenwer
king tussen partijen. Het bestuurslid
maatschap van Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) zit aan het
einde van een lange rij. Vrijdag
14 december nam Leon Dorren tijdens
de eindejaarsbijeenkomst van deze
organisatie afscheid van het bestuur.
Burgemeester Hans Gilissen speldde
hem tijdens die bijeenkomst zijn
lintje op. (Foto: Foto Hoedemaekers)

Er ligt nu een hobbelig onverhard
pad in het Vlakwater. Dat is niet zo
veilig voor fietsers, vindt gemeente
Venray. Daarnaast moet het nieuwe
fietspad zorgen voor een veiliger
alternatief voor de fietspaden langs
de Westsingel en een kortere verbin
ding tussen Veltum met het winkel
centrum en de scholen en het
ziekenhuis. Het fietspad is een
tussenoplossing, laat wethouder
Carla Brugman weten. “De aanleg
loopt vooruit op de visie voor het
hele Vlakwatergebied. Die visie
willen we niet in de weg lopen,
daarom is gekozen voor een half
verhard pad. Dat kan gemakkelijk

verwijderd worden als er straks in de
visie geen plek is voor het fietspad.”
De Vlakwaterbossen aan de zuid
westkant van Venray hebben de
functie van recreatiegebied voor de
inwoners van Venray, maar hoe het
gebied eruit gaat zien en wat er mag
en kan, ligt nog niet vast.
Afhankelijk van het weer en
eventuele bezwaren tegen het
fietspad kan de aanleg ervan eind
januari beginnen. Het fietspad is
bedoeld voor fietsers met gewone
of elektrische fiets, voetgangers en
scootmobielen. Voor snelle e-bikes,
brommers en scooters is het pad
verboden.

Basisschool Merselo
en D’n Hoek
in één gebouw
Gemeente Venray, scholenkoepel SPOVenray, gemeenschaps
gebouw D’n Hoek in Merselo en dorpsraad Merselo tekenden dinsdag
18 december een intentieovereenkomst. Samen gaan ze het plan om
basisschool De Lier onder te brengen in het gemeenschapsgebouw
verder uitwerken.

(A d ve r to r i a l )
TUHMAN DAKBEDEKKINGEN gevestigd op het Keizersveld 71b in Venray. Alles voor het platte of hellend
dak Renovatie en/of nieuwbouw. Tevens zijn we specialist in Velux daglicht producten.

Al jaren geleden werd gecon
cludeerd dat het samenvoegen van
de twee accommodaties onder één
dak voordelen kon hebben. Zowel
gemeenschapsgebouw D’n Hoek als
SPOVenray werkten aan ingrijpende
bouwplannen in verband met achter
stallig onderhoud, om energetische
verbeteringen aan te brengen en
om exploitatieproblemen op te los
sen. Door de school en het gemeen
schapsgebouw in één gebouw onder
te brengen, kunnen de exploitatie
kosten lager blijven, kan D’n Hoek
meedoen aan het project Schoon

door de Poort en wordt het basison
derwijs in Merselo geborgd.
Het plan omvat twee delen.
In het kader van ‘Schoon door de
poort’ wordt verenigingsgebouw
D’n Hoek, zoals alle andere gemeen
schapsaccommodaties, verzelfstan
digd en overgedragen aan het dorp.
Schoolbestuur SPOVenray moet een
huisvestingsaanvraag indienen voor
de nieuwe school, zodat de school
intrek kan nemen in het pand.
Of D’n Hoek hiervoor verbouwd
worden of dat er nieuwbouw komt,
wordt nog onderzocht.
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Dorpen voor vijf jaar
verzekerd van kermis

“Ze zijn weer samen”
Wij willen iedereen bedanken voor de lieve woorden,
kaartjes, bloemen, bezoekjes en uw aanwezigheid tijdens
het afscheid van os mam, oma en kleine superoma

Jo te Baerts - Geurts

De Venrayse kerkdorpen zijn voor de komende vijf jaar verzekerd van
een kermis. De gemeente Venray heeft voor die periode een overeenkomst gesloten met de firma Sterevents.

Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en zal ons kracht geven om verder te gaan.
Familie te Baerts

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.
Peelzwervers Matinee
23 dec 14:00 - 17:30 uur Anno’54
Raadhuisstraat 6 Venray.

Op 11 december 2018 waren

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.

Heerlijk onthaasten op het Franse
platteland! Loek & Ans uit Panningen
heten u van harte welkom.
www.vakantiehuis-saintfranchy.nl

Uitbundige kerstversiering
in kerk Hegelsom 25, 26 en 30 dec.
Tijdstip 10.30-17.00 uur.

Peelzwervers Matinee
23 dec 14:00 - 17:30 uur Anno’54
Raadhuisstraat 6 Venray.

GERRIE
VAN DEN
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uit Sevenum
60 jaar getrouwd

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

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.

HAN-MARK
ARENDSE

Thei en Nel
Vullings-Smits

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier

Op 21 december 2018 zijn

Joost en Bertie
Coenders-Poels
50 jaar getrouwd!
Proficiat!

Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

Geboren

Ward

10 december 2018
Zoon van
Marijn en Kim
Janssen-Katelaan
Schepenhof 6
5975 VJ Sevenum

Provincie Limburg gaf eind november aan te moeten bezuinigingen op
wegenprojecten. Hoewel even leek dat het project Via Venray geen prioriteit meer zou hebben voor de provincie, blijkt nu dat fase 1 van het plan,
de herinrichting van de Deurneseweg, gewoon doorgang kan vinden. Dat
meldt wethouder Jan Loonen tijdens de raadsvergadering van dinsdag
18 december.
De dorpsraad van Leunen was
bang dat het project mogelijk niet
door zou gaan. “We werden verrast
door het nieuws van de provincie dat
het wegenbudget wordt overschreden.
En dat prioriteiten gesteld moeten
worden”, zei voorzitter Annemarie van
Kruijssen maandag 17 december in de
dorpsraadvergadering.
Vorige maand maakte provincie
Limburg een lijst van 31 wegenpro
jecten bekend die op losse schroeven

staan vanwege geldgebrek. De wegin
richting van de Deurneseweg, tussen
de rotonde bij Intratuin en Oostrum,
prijkte op de negentiende plaats.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering
van dinsdag 18 december stelde wet
houder Jan Loonen de gemeenteraad
gerust: “Fase 1 van Via Venray kan
gewoon doorgang vinden.
Bij de aanpak van de
Deurneseweg blijft het viaduct behou
den en er komt een extra afrit.

14 december 2018
Dochter van
Bart Rijs en
Marianne Pirlo
Kogelstraat 54
5963 AP Hegelsom

Aanpak dorps
plein Leunen start
na carnaval

Geboren

Jur

13 december 2018
Zoon van
Frank en Loes Seuren-Geerets
Broertje van Lize en Cas
Massenweg 14
5962 NE Melderslo

www.hallo-venray.nl

Fase 1 Via Venray
gaat door

Twee informatieavonden

Puck

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

vermaak.” Want elk dorp heeft de laat
ste jaren een kermiscommissie die zich
inzet voor extra festiviteiten rondom
de kermis. “En dat is een geweldige
meerwaarde voor de dorpskermissen;
samen kun je als dorp, organisator
en gemeente immers veel meer voor
elkaar krijgen dan alleen. De dorpen
krijgen zo de kans om er een heel
eigen dorpsfeest van te maken.”
In Vredepeel is de eerstvolgende
kermis pas in 2023; het dorp heeft
aangegeven nog één keer in de vijf
jaar een kermis te willen houden.
Smakt heeft aangegeven af te zien
van een eigen dorpskermis.


Geboren

Gezinsuitbreiding?

Sterevents uit Oostrum zorgt de
komende vijf jaar (2019-2023) voor
de attracties in de dorpen: de draai
molen, de autoscooter, de schietsa
lon en behendigheidsspellen. Leunen,
Ysselsteyn, Oostrum en Wanssum
krijgen daarbij nog een extra ker
misvermaak. In overleg met het
Dorpsradenoverleg heeft de gemeente
Venray hierover afspraken gemaakt
met het bedrijf. “De dorpen zijn hier
mee voor de komende vijf jaar in elk
geval weer verzekerd van een dorps
kermis”, zegt wethouder Jan Loonen.
“Dat betekent dat ze ook weer voor
uit kunnen met het plannen van extra

Geboren op
29 november
2018

Kess
Dochter van
Tom en Patricia Strijbos
Trotse broer Teus
Horsterweg 66, 5811 AC Castenray

Direct na carnaval, in het eerste weekend van maart, wordt gestart
met de aanpak van het dorpsplein in Leunen. Gemeente Venray heeft de
opdracht gegund aan de Horster Wegenbouw Combinatie. Dat werd
maandag 17 december tijdens de Leunense dorpsraadsvergadering
bekendgemaakt.
In januari zijn er twee informatie
bijeenkomsten over de aanpak van
het dorpsplein. Op maandag 7 januari
voor direct omwonenden en de
gebruikers van de gebouwen rondom
het plein. Een week later, op maandag
14 januari, is er een algemene
informatieavond in gemeenschapshuis
De Baank in Leunen.
Drie weken voor carnaval begint
de aannemer met werkzaamheden
in de Pastoor Strijkersstraat. Direct na
Aswoensdag worden alle stenen uit
het plein verwijderd. De herinrichting
gaat, afhankelijk van het weer, zes
tot acht weken duren, meldde dorps
raadlid Sjaak Rongen maandag in de
dorpsraadvergadering.

Tijdens de werkzaamheden is het
plein afgesloten voor alle verkeer.
“Dit betekent dat er tijdelijk een
grotere parkeerdruk zal komen in de
omliggende straten”, aldus Rongen.
De afvalcontainers in de hoek van
het plein blijven bereikbaar via
rijplaten die ernaartoe gelegd worden.
Het nieuwe plein krijgt ‘slimme’
verlichting die aangaat naarmate het
buiten donkerder wordt. Er komen
volgens de dorpsraad ook twee
grote masten, met een hoogte van
8 meter, die dienen als verstralers.
“Alle verlichting wordt aan de
zijkanten geplaatst, zodat er geen
barrières meer op het plein staan”,
zei vice-voorzitter Ger Litjens.
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eindejaarsquiz 09

Win een dinerbon
Hoe goed heb jij het Venrayse nieuws gevolgd afgelopen jaar? Test je kennis met
onderstaande eindejaarsquiz. Voor de beste nieuwskenner heeft HALLO Venray een mooie
prijs: een tegoedbon voor twee personen voor een driegangendiner bij De Beejekurf Venray.
Mail de antwoorden naar redactie@
hallo-venray.nl onder vermelding van
‘eindejaarsquiz’. De antwoorden bij ons op de
redactie afgeven mag natuurlijk ook, of stuur
een briefkaart naar Redactie HALLO Venray,
Albionstraat 3A 5809 AB Leunen.
De antwoorden dienen uiterlijk maandag
7 januari bij ons
binnen te zijn.
Vergeet ook niet
je naam en
contactgegevens

te vermelden! Uit alle correcte inzendingen
wordt één winnaar geloot. In de editie van
HALLO Venray van donderdag 10 januari
maken we de winnaar bekend.
Tip: mochten je oude HALLO’s al in
de papierbak liggen, op onze website
kun je alle voorgaande edities nog eens
rustig door
bladeren.

staat er hier naast burgemeester Hans Gilissen en
08 Wie
waarom was deze foto in het nieuws?

09 Wie is het jongste gemeenteraadslid in Venray?
10 Vul de nieuwskop in: ‘Waterschap doodde vier ... in Venray’

01 Waarom waren deze jongeren dit jaar in het nieuws?
02 Op welke dag waaide het dit jaar het hardst in Venray?

11 Waarom was deze Venraynaar dit jaar in het nieuws?

welke prins carnaval is deze spreuk? “Al gräöje de roeëze tot án de
03 Van
rute, dizze carnaval zette wíj de bluumkes bute”

wie komt de uitspraak in de volgende nieuwskop?
12 Van
‘Partijcultuur SP is ziek’

04 Hoe heet deze sport?

13 Henk is dit jaar coach geworden. Wat voor coach is hij?
14 Welk dorp speelt een rol in een aflevering van The Simpsons?

05 Waarom waren deze jongens dit jaar in het nieuws?
welk nieuws hoorde deze kop? “Mijn meiden behandelen
06 Bij
als prinsesjes”

wilde de kunstenares op de foto de aandacht
15 Waarop
vestigen met een guerilla-actie met prikkertjes?

zomer werd er een nieuw sportteam opgericht in Merselo:
07 Deze
De Merselse Alde Sterren (MAS). Welke sport beoefenen deze sterren?

16 Vul de nieuwskop aan. ‘Van kastanjeboom naar ...’

10
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Innovatieve varkenshouderij op Wüsterveld Castenray

‘We laten zeugen loslopen in het kraamhok’
Met de komst van het vernieuwende varkensbedrijf van John Marcellis nadert Wüsterveld in Castenray zijn
voltooiing. In 2011 werden de plannen gesmeed voor een voorbeeldgebied voor de intensieve veehouderij in de
gemeente. Vier ondernemers konden laten zien dat het houden van kippen en varkens ook anders kan, met
meer oog voor dierenwelzijn en gezondheid. John Marcellis uit Castenray presenteerde op woensdag 12 december in gemeenschapshuis De Wis zijn plan aan dertig belangstellenden.

Naast het al gerealiseerde Kipster is nu ook
het vierde plan voor Wüsterveld bekendgemaakt
Kipster opende in september 2017
als eerste haar deuren op Wüsterveld.
Het tweede kippenbedrijf, biologi
sche pluimveehouderij Lamberdina’s
Hoeve, is in aanbouw. In januari 2019
gaan de eerste kippen er rondschar
relen. De vergunning voor varkens
bedrijf Pig Plaza is verleend door de
gemeente, maar eigenaar Cornelissen
uit Rijkevoort is nog niet begonnen
met de bouw. John Marcellis verwacht
voor eind dit jaar de vergunningaan
vraag bij de gemeente in te die
nen. “Als alles meezit, hoop ik na de
zomervakantie van 2019 met de bouw
te starten”, vertelde de varkenshouder
in het Castenrayse gemeenschapshuis.
Marcellis runt al een varkensbe
drijf aan Wüsterweg en Steegkamp
in Castenray. Tien jaar geleden had

hij het plan om een nieuwe stal te
bouwen op Wüsterveld. Dat kreeg
een andere wending toen de loca
tie werd aangewezen als gebied voor
innovatieve veehouderijen. Net als
Ruud Zanders uit Oirlo (Kipster) en Eric
Thielen uit Castenray (Lamberdina’s
Hoeve) waagde Marcellis de sprong
onder de naam Top Venray. Het is
een samenwerkingsverband met het
bedrijf CLP, dat bestaat uit dierenarts
Frans Dirven, Coppens diervoeding en
fokbedrijf Elite Varkens.
“Ons doel is meerwaarde creë
ren met varkens”, vertelde Marcellis.
“We staan voor een hoog dierenwel
zijn en gezondheid met een minimaal
gebruik van antibiotica. Een grote stap
is dat zeugen loslopen in het kraam
hok.” Bedrijven worden niet zomaar

toegelaten op Wüsterveld. Ze moeten
aan allerlei eisen voldoen. “We kiezen
voor een vernieuwende stalvorm met

overal maximaal daglicht voor de die
ren.” Er is ruimte voor 1.200 varkens,
waarvan 200 zeugen in kraamhokken.
Het gebouw wordt energieneutraal en
zonder gasaansluiting. Zonnepanelen
en een warmtepomp zorgen voor de
energie. “Vergeet niet dat er door de
dieren al veel energie en warmte in de
stal zelf zit”, vertelde de ondernemer.
Marcellis noemt het een grote uitda
ging zijn nieuwe stal vrij te houden
van dierziekten. “Ik wil met een goede
en strakke hygiëne aantonen dat dat
kan in het drukke Venrayse varkens
land.”
Een toehoorder vroeg zich af hoe
dit te rijmen valt met de openheid.
Bezoekers worden uitgenodigd een
kijkje te komen nemen in de stal.
“De varkensstal heeft geen gehei
men. Mensen mogen alles zien wat er
gebeurt”, stelde Marcellis. Het aaien
of aanraken van de dieren gaat ech
ter net een stap te ver. Er komt een
bezoekersruimte en aan drie zijden
zijn glazen wanden waardoor ieder
een een goed zicht heeft op het leven
in de stal. Het bedrijf zal ’s nachts ook
geen lichtend vuurbaken zijn in het
Castenrayse buitengebied. “Varkens
hebben een dag- en nachtritme.
Als het buiten donker wordt, gaat bin
nen de verlichting uit.”

Naast het gebruik van biologische
combiluchtwassers (“de best beschik
bare techniek”) pakt het nieuwe
bedrijf de geur bij de bron aan. In de
stal komen ondiepe putten die zor
gen voor een frequente mestafvoer.
Het welzijn van de dieren wordt ook
versterkt door de luchttoevoer en door
compartimentering is het gebouw
brandveilig. “De warmtewisselaar
voorkomt temperatuurschomme
lingen. Met een constante ventila
tie zorgt het voor rust in de stal.”
Bewoners van de Horsterweg onder
vinden de meeste overlast van geur
en fijnstof. Marcellis liet de berekenin
gen zien van ieder huis in de directe
omgeving. “Met geur zitten we ver
onder de toegestane waarde. Fijnstof
is niet terug te brengen naar nul. Een
luchtwasser kan niet alles reduceren
maar ook hier blijven we ruim onder
de normen.”
De stal krijgt één ster van
het Beter Leven Keurmerk van de
Dierenbescherming. De varkens heb
ben meer ruimte en afleiding en ze
kunnen beter hun natuurlijk gedrag
vertonen dan in een ‘gewone’ stal.
“Bijna haal ik de tweede ster. Dan
moeten de varkens alleen buiten rond
kunnen scharrelen. Dat gaat hier niet”,
aldus Marcellis.

Oh, zit dat zo!
Nieuwe regeling voor
partneralimentatie
Door: Marion van den Aker-Groffen, advocaat en vFAS-scheidingsmediator
Het lijkt er nu dan toch op dat er in de Tweede Kamer een meerderheid
is voor het wetsvoorstel om de duur van de partneralimentatie te verkorten.

HALLO op Palm
Island

Trouwe HALLO-lezers Tino Zandbergen en zijn vrouw waren
onlangs op het palmboom-eiland in Dubai. Tijdens een stedentrip
die ze elk jaar met vrienden maken, steeds naar een andere stad,
namen ze even een pauze met de HALLO van die week.

De grondslag voor de
partneralimentatie is niet
gewijzigd. Grondslag blijft de
(ook na het huwelijk) voortdurende
solidariteit (lotsverbondenheid)
die door het huwelijk is ontstaan.
Ook is de manier waarop de
partneralimentatie wordt berekend
niet gewijzigd.
De huidige duur van de
partneralimentatie is volgens
de wet twaalf jaar. Deze termijn
geldt zowel voor een huwelijk met
kinderen, als ook voor een huwelijk
zonder kinderen dat langer dan
vijf jaar heeft geduurd. Voor een
huwelijk zonder kinderen dat korter
dan vijf jaar heeft geduurd, is de
alimentatietermijn gelijk aan de
duur van het huwelijk. Van deze

termijnen kan bij het regelen van de
echtscheiding in onderling overleg
af worden geweken. De nieuwe
beoogde regeling houdt in dat een
partneralimentatie geldt voor de duur
van vijf jaar. Maar hierop is wel een
aantal uitzonderingen geformuleerd.
De belangrijkste uitzonderingen op de
hoofdregel zijn:
- Scheidende echtgenoten geboren
vóór 1 januari 1970, waarvan het
huwelijk langer dan vijftien jaar
heeft geduurd, hebben recht op tien
jaar partneralimentatie;
- Het recht op tien jaar
partneralimentatie bestaat ook
voor scheidende echtgenoten
waarvan het huwelijk vijftien jaar
of langer heeft geduurd, waarbij de
alimentatiegerechtigde binnen tien
jaar na de scheiding de AOW-leeftijd
zal bereiken;
- In het geval van scheidende ouders
van kinderen jonger dan twaalf
jaar zal de alimentatiegerechtigde
een aanspraak houden op een

partneralimentatie van twaalf jaar.
Daarnaast is er in schrijnende
gevallen de mogelijkheid om een
langere termijn dan vijf jaar toe te
wijzen (hardheidsclausule). De nieuwe
regeling zal van toepassing zijn op
echtscheidingsverzoeken die na
1 januari 2020 ingediend worden.
Voor de mensen die vóór 1 januari
2020 gaan scheiden verandert er dus
niets. Wilt u weten wat u het beste
kunt doen met het oog op de nieuwe
regeling, dan kunt contact opnemen
met Marion van den Aker-Groffen,
advocaat en vFAS-scheidingsmediator
bij Van der Putt Advocaten in Venray.

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
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Heropening kantoor

Rabobank plant honingbomen in Venray
Rabobank Horst Venray plantte op woensdag 12 december samen met gemeente Venray en imkersvereniging
Venray een honingboom aan de Deken Thielenstraat in Venray. In totaal gaat de Rabobank 32 honingbomen
planten: één in elke dorpskern van haar werkgebied.

Aanleiding is de heropening van
het vernieuwde Rabobankkantoor
aan het Schouwburgplein in Venray
eerder dit jaar. Als maatschappelijke
bank wil de Rabobank ook iets doen
voor de gemeenschap: een bijdrage
leveren aan deze regio. Zo draagt
ze naar eigen zeggen bij aan de al
geleverde inzet in deze regio voor het
bevorderen van de bijenpopulatie.
Angelique Jansen,
directievoorzitter van Rabobank Horst
Venray plantte de boom in Venray:
“Met het planten van de honingbomen
willen wij ons bescheiden steentje
bijdragen aan ‘growing a better
world together’, aan een betere
wereld.” Deze maatschappelijke
honingbomenactie is mogelijk door
de samenwerking met gemeenten
Venray, Horst aan de Maas en Bergen,
dorpsraden, Stichting Landschap Horst
aan de Maas, imkerverenigingen van
Venray en Horst en lokale bedrijven.
De gemeenten dragen het
bevorderen van de bijenpopulatie
eveneens een warm hart toe. De
gemeente Venray maakt zich al langer

sterk voor de bij. “We weten dat de
bijenstand al een hele poos achteruit
gaat. Daarom heeft de gemeente
Venray vorig jaar bij de provincie
gepleit voor een bijvriendelijk
Limburg”, vertelt wethouder Martijn
van der Putten. “Het planten van de
honingbomen, die in de nazomer
bloeien, is in de ontwikkeling die
‘bijen-wethouder’ Carla Brugman
nastreeft, een superidee”, vindt
Martijn van der Putten.
In de nazomer zijn er weinig
bloeiende planten. De honingboom
(sophora japonica) is een boom uit
de vlinderbloemenfamilie en bloeit
juist in deze periode. Daarmee is
de honingboom een uitermate
belangrijke drachtplant voor gezonde
winterbijen. De bomen kunnen 15 tot
20 meter hoog worden. Angelique
Jansen: “Het planten van bomen is ook
goed voor ons. Uit onderzoek blijkt dat
mensen die in een groene omgeving
wonen minder last hebben van
depressies, diabetes, astma en stress.
Wat goed is voor de bijen, is dus ook
goed voor ons.”

Verkiezing

‘Hét Preventie Team’
starter van kwartaal

Klikgebit en Kunstgebit

‘Hét Preventie Team’ in Wanssum is op maandag 17 december uitgeroepen tot starter van het vierde kwartaal van 2018. De medewerkers van Hét Preventie Team begeleiden en coachen informeren mensen die bij hen
komen, niet omdat ze ziek zijn, maar juist om dat te voorkomen.

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

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

St. Joseph Hoeve

F

Susan Stevens en Harold Stevens
vormen samen met Bart Zwiers en
Juriën Beterams Hét Preventie Team
dat werkt vanuit haar praktijk aan de
Postbaan in Wanssum. “Ondernemers
zijn medeverantwoordelijk voor
de gezondheid van hun medewer
kers. Het is zowel voor werkgever als
werknemer slimmer om preventief te
handelen dan af te wachten tot het
moment dat de werknemer zich ziek
meldt”, aldus Hét Preventie Team.

“Steeds vaker blijkt dat een ziekte
voorkomen had kunnen worden met
een andere leefstijl en bewustwor
ding van andere mogelijkheden om
werk en vrije tijd in te delen. Voeding,
beweging, ontspanning én bewust
wording worden met elke werkne
mer onder de loep genomen. Met die
inventarisatie worden verschillende en
elkaar versterkende disciplines inge
zet. Het samenwerken van deze ver
schillende disciplines ter bevordering

van gezondheid, vitaliteit en welzijn is
een unieke aanwinst voor de regio.”
Met de verkiezing van de Starter
van het Kwartaal willen de initiatief
nemers, de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas, Rabobank Horst
Venray en het Venrays Ondernemers
Platform, startende ondernemers een
steuntje in de rug geven. De win
naar dingt mee naar een prijs van
1.500 euro voor de Starter van het
Jaar. (Foto: Rikus ten Brucke)
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Angelique wil ook jongeren generaties bereiken

‘Wat is Venray zonder slagerij?’
Na jaren in de horeca te hebben gewerkt als gastvrouw, besloot Angelique Leenders het zeven jaar geleden over een iets andere boeg te gooien. Ze ging aan de slag bij een
slagerij in Venray, die ze in april van dit jaar uiteindelijk overnam. Slagerij Traiteur Angelique Leenders is de vijfde en laatste genomineerde van de Venrayse Ondernemersprijzen
2019 die in HALLO Venray wordt voorgesteld.

De Venrayse Angelique (47) volgde de middelbare hotel
school en werkte jaren in restaurants. “Dat heb ik altijd met
veel plezier gedaan”, vertelt Angelique. “Maar na twintig jaar
waren onze drie kinderen groot en wilde ik meer vrijheid.
Ik wilde de avonden en weekenden weer voor mezelf heb
ben.” Zo kwam het dat ze in 2011 bij Slagerij Verschuuren aan
de slag ging. “Daar had ik het enorm naar mijn zin. Dit jaar
hoorde ik dat Maurice na dertig jaar zijn zaak wilde verkopen.
Ik sprak er met mijn man Harm over, die net zijn verhuurbe
drijf had verkocht. Hij stelde toen voor om uit te zoeken of we
het konden overnemen. Zo besloten we die stap te zetten.”
Op 3 april nam ze samen met Harm (48) de slagerij aan
het Venrayse Schouwburgplein over van eigenaar Maurice
Verschuuren. Die maakt nu deel uit van het team van vijf
vaste en vier oproep-medewerkers. In juni werd de zaak flink
verbouwd en kreeg het officieel de naam Slagerij Traiteur
Angelique Leenders. Angelique is eigenaar en staat in de win
kel, Harm doet de administratie, boekhouding en onderhoudt
contact met leveranciers.
Hoewel ze zeven jaar geleden de horeca vaarwel zei, is
Angelique naar eigen zeggen nu nog steeds gastvrouw. “Elke
klant moet je behandelen als je gast. Niemand is bij ons

een nummer, letterlijk. We doen niet aan nummertjes trek
ken, maar houden zelf bij wie er aan de beurt is. Je geeft ze
persoonlijke aandacht, groet ze als ze binnenkomen of weer
weggaan. En als ze gaan, moeten ze met een voldaan gevoel
de zaak verlaten. Dat is wat ik als gastvrouw deed toen ik in
restaurants werkte, maar het is ook wat we nu doen in de
slagerij.”

Verse worstenbroodjes
Als ondernemer zoekt Angelique actief naar samenwer
kingen met andere bedrijven. “Zo leveren we vleeswaren aan
enkele restaurants hier in Venray, maken we samen met een
lokale bakker verse worstenbroodjes en hebben we onlangs
Hopworst ontwikkeld, samen met slijterij Mr. Hop in Venray”,
vertelt ze. “Samenwerken moet kunnen. Je moet elkaar iets
gunnen en niet in het vaarwater van de ander gaan zitten.
Dat maakt een ondernemer vitaal. We doen het immers alle
maal om ons eigen brood te verdienen.”
Hoewel haar zaak nog geen jaar open is, heeft Angelique
al wensen voor de toekomst. “Ik zou wel een grotere groep
klanten willen bereiken”, vertelt ze. “In het bijzonder jongere
generaties, de twintigers en dertigers. Vaak zijn dit mensen

NA MENS DE VOLGENDE
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die fulltime werken, misschien ook kleine kinderen heb
ben, een druk leven leiden en niet te veel tijd willen beste
den aan boodschappen doen. Ik zou willen dat ze niet alleen
barbecues bestellen bij de slager, maar ook hun wekelijkse
vlees.” Om die doelgroep beter te bereiken, zit Angelique op
Facebook en heeft ze een nieuwe website waar haar pro
ducten online besteld kunnen worden. “Gemak hoeft name
lijk niet te betekenen dat je niet lekker en vers kunt eten.
We hebben vers vlees, vacuümgegaard eten en verse kant-enklaarmaaltijden, zodat mensen toch snel iets smaakvols kun
nen eten. En ze komen ervoor terug.”
Leden van ondernemersvereniging Venray
Centraal, die Angelique nomineerden voor de Venrayse
Ondernemersprijzen, prezen haar om haar durf om in deze tijd
een slagerij over te nemen. “Zeker gezien de concurrentie met
supermarkten”, vertelt ze. “Ik snap dat wel, maar zie dat niet
zo. Ik geloof in een eerlijk product, dat tot stand is gekomen
door een goede verzorging van het dier. Mensen willen een
goed product. En hoe gek zou het zijn als we in Venray geen
slager meer zouden hebben? Dat we nu genomineerd zijn,
vind ik dan ook heel bijzonder. Dat is toch een teken dat men
in ons gelooft.”

Wij wensen alle genomineerden
veel succes
#kempencreeert
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‘Laten zien wat goed ondernemerschap is’

Ruim vijftien jaar Venrayse
Ondernemersprijzen
Voor de vijf genomineerde bedrijven komt donderdag 3 januari steeds dichterbij. Dan worden de Venrayse
Ondernemersprijzen 2019 uitgereikt. Voorzitter Joost van der Weiden van het organisatiecomité van de Venrayse
Ondernemersprijzen vertelt hoe het evenement elk jaar tot stand komt.

De leden van het VOP-comité: Juan Lopez (programma en begeleiding), Nico de Bakker
(programma en begeleiding), Frank Claessen (programma en begeleiding), Chantal
Scherders (secretariaat en organisatie), Hans Kerstjens (jurytraject), Joost van der Weiden
(voorzitter), Lilian Vollenberg (programma en begeleiding) en Inge van de Borght (PR)
Sinds 2002 worden de Loek
Nelissen Prijs, voor de onderne
mer van het jaar, en de Rabobank
Publieksprijs, voor de ondernemer
met de beste persoonlijke presenta
tie, uitgereikt in Venray. Dat doen de
elf gezamenlijke Venrayse onderne
mersverenigingen in het Venrayse
Ondernemers Platform. Daar maakt
ook de organisatie van het evenement
deel van uit.
Venraynaar Van der Weiden zit
voor het vijfde jaar het organisatie
comité voor. “De uitreiking van de
ondernemersprijzen is ooit ontstaan
uit de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
die het platform elk jaar op de eerste
donderdag van januari organiseerde”,
vertelt de voorzitter. De organisatie
wilde iets meer doen voor de onder
nemers in de gemeente Venray en
besloot een verkiezing te organiseren.
“Zo is het een avond geworden waar
allerlei bedrijven de kans krijgen zich
te presenteren. Daarbij zijn de prijzen
bedoeld om het ondernemerschap in
de gemeente op de kaart te zetten.”
De prijs van de vakjury is ver
noemd naar Loek Nelissen, een
bekende Venrayse ondernemer die
op 90-jarige leeftijd in 2006 overleed.
Hij kwam na de Tweede Wereldoorlog
naar Venray en zette Bouwbedrijf JPA
Nelissen op. Nelissen zette zich daar
naast ook in voor andere aspecten van
het welzijn van zijn dorpsgenoten. Zo
was hij betrokken op het gebied van
cultuur, sport en gezondheidszorg,

zette hij meerdere bedrijven op, was
hij voorzitter van de Industriële Club
Venray en voorzitter en bestuurder
van de toenmalige LTS en LOM-school.
Van der Weiden: “Een voorbeeldon
dernemer, kun je wel zeggen. Niet
voor niets dat de prijs daarom naar
hem vernoemd is. Met de Venrayse
Ondernemersprijzen kunnen bedrij
ven laten zien wat in hun ogen goed
ondernemerschap is.”

Waardering
van de vakjury
Het organiseren van de prijsuitrei
king begint al maanden voordat het
evenement daadwerkelijk plaatsvindt.
“We vergaderen als comité een keer of
zes, zeven per jaar”, vertelt de voor
zitter. “Als eerste staat het bedenken
van een thema op de planning. In mei
moet daarover uiteindelijk de knoop
zijn doorgehakt.” Tot augustus krij
gen de elf ondernemersverenigingen
de tijd om naar kandidaten te zoeken
die een gooi mogen doen naar de
prijzen. Dat moeten er minimaal vijf
en maximaal zeven zijn. “Vervolgens
presenteren de genomineerden zich in
september en start in november het
jurytraject.” De juryleden brengen een
bezoek aan alle bedrijven, bestuderen
de achtergrondinformatie en leggen
alles naast de juryeisen om het aantal
punten te bepalen. “Denk dan aan de
visie van het bedrijf, de toekomst
plannen, hoe het met het personeel

geregeld is. Alles bij elkaar komt er
één ondernemer uit de bus met de
hoogste waardering van de vakjury.
Die mag uiteindelijk de prijs in ont
vangst nemen.”
Het aanwezige publiek mag ook
een beoordeling geven. Op de avond
van de uitreiking zelf geven alle
ondernemers een presentatie van
maximaal 4 minuten en worden ze
geïnterviewd door presentator Rob
van Lieshout. “Alle aanwezigen kun
nen die avond hun stem uitbrengen
op de ondernemer die zich in hun
ogen het beste heeft geïntroduceerd”,
aldus Van der Weiden. Sinds twee
jaar gebeurt dat digitaal. De onderne
mers worden de hele periode bege
leid, legt hij uit. “Ze krijgen tips bij het
maken van hun presentatie en ook op
de avond van de uitreiking worden
ze door de mensen van het comité
ondersteund. Er komt toch veel op hen
af.”
Wat de voorzitter van het plat
form veel terughoort, is dat de ver
kiezing voor ondernemend Venray
veel waarde heeft. “Ze kunnen zich
zelf weer eens op de kaart zetten in
de regio, krijgen extra publiciteit via
radio, televisie en de weekbladen”,
vertelt hij. “Het zorgt er ook voor dat
ze weer eens kritisch naar zichzelf
gaan kijken. En ze krijgen natuurlijk
feedback van de vakjury, zowel over
wat goed gaat, als wat nog beter kan.
Het is dan ook een enorm leerzame
periode voor ze.”
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Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Peelzwervers Matinee
23 dec 14:00 - 17:30 uur
Anno’54 Raadhuisstraat 6 Venray.
Voor een origineel cadeau? Boek een
rondvlucht vanaf vliegveld Grefrath
Niershorst. Info 06 13 62 52 07.

Woningstoffeerderij vd Broek
Trap bekleden met tapijt, vloeren,
raambekleding. Bel 06 16 37 45 14.
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.
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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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Adver torial

Ad Kuipers, voormalig apotheker uit Venray:

‘Ik heb veel baat bij deze
behandeling van huidkanker’
Voormalig apotheker Ad Kuipers (73) heeft altijd een lichte huid gehad. Al in z’n jeugdjaren raakten zijn huidcellen beschadigd door de
UV-straling van de zon, waarover destijds nog niet veel bekend was. Toen Ad 67 was, kreeg hij een milde vorm van huidkanker. Hij is
hiervoor met succes op de polikliniek Dermatologie van VieCuri in Venray behandeld. Sinds 2012 staat Kuipers onder controle en krijgt hij
onderhoudsdoses voor als de huid soms wat onrustig is.
Eenmaal beschadigde cellen kunnen
zich niet herstellen. Je bent dan vatbaar voor
Actinische Keratose, ook wel zonlichtbescha
diging genoemd. Deze huidafwijking kan heel

plaatselijk voorkomen, op kleine plekjes, maar
ook op grotere huidoppervlakken. Het wordt
als een voorstadium van huidkanker gezien.
Ad Kuipers: ‘Bij mij ontstonden er plekjes rond

mijn neus, aan de zijkant van mijn gezicht,
vlakbij mijn oor en op mijn arm. Dit was een
vorm van basaalcelkanker, de meest voorko
mende vorm van huidkanker, die bijna nooit
uitzaait. Ik kreeg onder mijn neus plekjes die
rood werden en gingen schilferen. Daarna trad er
een soort eeltvorming op. Dat is op een mooie
manier weggesneden, zonder te hechten.’
Diverse behandelmethoden
‘Bij mijn oor en op de arm had ik een
voorstadium van plaveiselcelkanker. Die plek
ken kunnen uitgroeien tot tumoren en zijn
ook kwaadaardig. Ze zijn weggesneden en
daarna gehecht. Sinds 2012 word ik regelmatig
gecheckt, in het begin elk halfjaar, nu eens per
jaar. Er ontstaan bij mij regelmatig plekjes die
we op diverse manieren behandelen. Zo heb ik
lichttherapie gehad waarbij plekjes eerst met
een zalf worden ingesmeerd en daarna aan fel
licht worden blootgesteld. Omdat ik behoor
lijk kaal ben, is mijn hoofd ook een gevoelige
plek. Daar ben ik een paar keer met vloeibare
stikstof voor behandeld. Ook dan gaat er eerst
zalf op je hoofd. Die trekt een tijdje in, je moet
daarna een poos wachten met een doek om je
hoofd en kunt ondertussen in een van de rust
kamers terecht. Daarna krijg je een verdoving
en worden delen van je hoofdhuid even bevro
ren. Oude cellen worden zo grondig opgeruimd.
Een effectieve, maar ondanks de verdoving niet
geheel pijnloze therapie.
Ik heb veel baat bij een crème. In overleg
met de dermatoloog van VieCuri heb ik daar
een paar tubes van in de koelkast liggen die ik
gebruik wanneer het nodig is. Op deze manier
is er prima mee te leven.’

Petra Sonnemans-Fransen,
verpleegkundig consulent Dermatologie VieCuri:

‘De patiënt op z’n
gemak stellen is al het
halve werk’
Bijna dertig jaar is Petra Sonnemans-Fransen werkzaam bij VieCuri. Lange tijd als
verpleegkundige, de laatste vier jaar als verpleegkundig consulent. Zij ondersteunt de
dermatoloog bij allerlei dermatologische behandelingen, waaronder operatieve ingrepen
van huidkanker. Ook draait ze verpleegkundige spreekuren waar ze patiënten zelfstandig
behandelt. Ze regelt alle randzaken rond een ingreep én de begeleiding van patiënten.

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

Petra: ‘Het goed en tijdig informeren van
patiënten is heel belangrijk. Natuurlijk zijn
patiënten zenuwachtig als ze bij ons komen.
Je neemt veel stress en onzekerheid weg
als je duidelijk vertelt wat er gaat gebeuren:
hoe werkt een verdovingsprik en op welke
wijze verloopt de ingreep. Na afloop geef je
aan hoe ze de wond moeten verzorgen, hoe
bepaalde crèmes werken en wanneer ze bij
ons aan de bel moeten trekken. Je kunt bij
twijfel of onduidelijkheid altijd op ons terug
vallen. Deze info staat ook op de site en in
folders, maar het werkt vaak het beste als je
dit persoonlijk vertelt.’
De verpleegkundigen bij Dermatologie

assisteren daarnaast bij kleine ingrepen.
Petra: ‘We zorgen dat alles klaar staat, geven
operatiemiddelen aan en zorgen ervoor dat
de arts veilig en steriel zijn werk kan doen.
Als verpleegkundig consulent instrueer ik
andere verpleegkundigen ook over Mohs’
chirurgie, een specifieke techniek waar
bij tijdens de ingreep microscopisch wordt
gecheckt of een plek waar net weefsel is
weggesneden ook helemaal ‘’schoon’’ is.
Het is prachtig werk wat wij doen. Met een
luisterend oor en een glimlach op je gezicht,
zie je patiënten tot rust komen en een
manier vinden om goed om te gaan met hun
dermatologische aandoening.’

Michette de Rooij,
dermatoloog VieCuri:

‘Steeds jongere
mensen krijgen
een vorm van
huidkanker’
Michette de Rooij is al achttien jaar
dermatoloog bij VieCuri: ‘Wij werken nauw
samen met oncologisch - en plastisch
chirurgen en oncologen. Dit gebeurt niet
alleen binnen VieCuri, maar ook met het
universitair ziekenhuis in Maastricht.
Die brede, multidisciplinaire aanpak
onderscheidt VieCuri van andere aanbieders in de regio.’ Veertig procent van de
patiënten op de polikliniek Dermatologie
van VieCuri in Venlo of Venray heeft een
vorm van huidkanker. ‘De afgelopen
twintig jaar is deze groep patiënten verdubbeld en dat is zeer zorgelijk.’

Trof huidkanker vroeger vooral oude
ren vanaf vijftig jaar, tegenwoordig melden
steeds meer dertigjarigen zich op de polikli
niek. Het is vooral de blootstelling aan te veel
zon en zonnebankgebruik die tot huidkanker
kunnen leiden. De Rooij: ‘Denk daarbij ook
aan de groep mensen die in de land en tuin
bouw werkt en vaak de hele dag buiten is.
Zij lopen een verhoogd risico als ze zich niet
goed tegen UVstraling beschermen.’
Diverse behandelmethodes
In zowel Venlo als Venray bieden de der
matologen diverse therapieën aan. De Rooij:
‘De meeste vormen van huidkanker en hun
voorlopers zijn goed behandelbaar. Soms zijn
dit medicinale crèmes, maar ook photody
namische therapie (met licht) en vloeibare
stikstof worden veel toegepast. Cryopeeling
is een speciale vorm: zonbeschadigde hoofd
huid wordt hierbij verdoofd via een zenuw
blokkade en oppervlakkig bevroren. Het is
een effectieve manier om de huid als het
ware te vernieuwen. Voor andere vormen van
huidkanker is een eenvoudige ingreep onder
plaatselijke verdoving de beste keus.’
Mohs’ chirurgie en
multidisciplinair werken
‘Voor speciale vormen van huidkanker is
er een aanvullende techniek: Mohs’ chirur
gie waarbij tijdens de ingreep alle sneevlak
ken door de patholoog worden gecontroleerd.
Als op een plek nog huidkankercellen aanwe
zig zijn, wordt dat deel opnieuw geopereerd
en gecontroleerd, net zolang tot de hele plek
volledig schoon is. Gezond weefsel wordt zo
gespaard en de cosmetische consequenties
blijven beperkt.
Tekst: Frank Heijster
Foto’s: Hans van der Beele

20
12

15 VRAGEN

jongeren 15

aan
Stan Hermans

De winter is
weer bijna
begonnen!
Morgen is het 21 december
en dat betekent dat de winter
weer gaat beginnen!
21 december is de kortste dag
van het hele jaar.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Stan Hermans
16
Venray
Raayland College

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou heel graag nog een keer met
de Trans Siberië Express op reis wil
len. Een ‘once in a lifetime experience’
lijkt het voor mij. Zodra ik ergens foto’s
voorbij zie komen in magazines of van
vrienden en familie, krijg ik er alleen
maar meer zin in om ooit op het per
ron te staan.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Het uitkomen als adjudant. Ik kan me
nog heel goed herinneren hoe span
nend het was achter de maskers die
we ophadden. Maar het moment van
uitkomen was zo leuk en gaaf dat ik
het nog een keer wil meemaken. In
één keer werd alle spanning omgezet
in energie. Ook het feit dat ik het niet
langer meer geheim hoefde te houden
voor mijn vrienden, familie en colle
ga’s was fijn.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Het gezamenlijk afsluiten van de vas
telaovend. Als ik daar dan sta, voor
het bordes en dan iedereen hoor en

zie zingen, arm in arm. Af en toe zie
ik een traantje weggepinkt worden
en zie ik hoe belangrijk mensen dit
vinden. Dat ik dit nooit wil missen. Het
einde, niet het leukste van de vastela
ovend, maar ik vind het toch een van
de mooiste dingen, de gezamenlijke
liefde voor deze tijd.
Wat is je favoriete game?
Ik game bijna niet meer. Wat ik het
leukste vind, is dus niet op een spel
computer maar op een bord. Wat ik
altijd super leuk vind en wat ik heel
graag doe, is samen met de familie
Triviant spelen. De concurrentie die
daar ontstaat, de beschuldigingen van
het vals spelen en natuurlijk het niet
tegen je verlies kunnen vind ik heel
leuk om mee te maken.
Wie kent jou het beste?
Ik denk mijn vriendin of mijn vrienden.
We weten een heleboel van elkaar dus
ze kennen mij ook het beste.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Mijn muziekkeuze. Zodra ik mijn
afspeellijst op Spotify laat zien, kij
ken mensen raar op. Ik luister de hele
dag door naar muziek uit de jaren 60
tot en met de jaren 90. Vaak krijg ik
van volwassenen de meest verbaasde
blikken. Wel is het leuk om dan samen

met hen over deze liedjes en artiesten
te praten.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
‘Can’t help falling in love’ is mijn favo
riete liedje. Hierin zingt Elvis dat het
gewoon bedoeld was om verliefd te
worden op iemand. Ik vind het leuk
om hier aan te denken, omdat ik zelf
ook zoiets heb meegemaakt.
Wat is je droombaan?
Ik heb nog niet echt een keuze
gemaakt, maar het zou zeker iets zijn
binnen defensie. Het liefste iets bij het
korps commandotroepen of de mari
niers. Ik wil iets doen voor de veilig
heid van Nederland. En om dat te
doen met de beste van de beste lijkt
mij heel gaaf.
Dag of nacht?
Nacht. Opstaan ‘s ochtends is niet mijn
favoriete bezigheid. ’s Avonds heb ik
ineens heel veel energie over die ik de
uren daarvoor miste.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Eminem, hoewel hij niet mijn favoriete
artiest is. Het mooie aan Eminem vind
ik dat hij ondanks zijn beroemdheid
heel normaal is gebleven. Hij kiest lie
ver voor een avond alleen films kijken
met zijn dochter dan een Oscar in ont
vangst nemen.

Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Luister ook naar anderen. Ik luister
niet al te vaak naar wat anderen zeg
gen. Ik merk ook dat ik dat soms beter
moet doen, omdat het vaak nuttig is
wat mensen adviseren.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Murder On The Orient Express. Ik heb
dit boek in de vakantie gelezen. Het
werd mij door meerdere mensen aan
geraden te lezen. Het stijgt boven al
mijn verwachtingen uit.
Wie is je favoriete leraar?
Mevrouw Michiels. Zij is mijn
Nederlands docente. Ik kan het altijd
goed vinden met haar en ik kan ook
goed met mevrouw Michiels praten.
Ook is ze altijd heel aardig, tenzij je je
huiswerk niet af hebt natuurlijk.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn slechtste eigenschap is dat ik heel
goed ben in uitstellen van dingen die
ik niet leuk vind . Maar zodra ik iets
doe, wil ik het wel goed doen. Dat is
dan weer mijn beste eigenschap.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik denk aan muziek luisteren.
Op Spotify kun je kijken hoelang
je muziek hebt geluisterd. Ik heb
62 dagen muziek geluisterd.

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

Ook heeft het afgelopen
weekend weer voor het eerst
gesneeuwd! Sinds een paar
dagen is het weer zover,
‘s ochtends vroeg als ik op de
fiets stap naar school moeten
de handschoenen weer aan.
Mijn vader staat weer de ruiten
te krabben van zijn auto.
Afgelopen zondag lag er voor
het eerst dit jaar weer een
laagje sneeuw. Helaas niet voor
lang, want rond de middag was
het alweer gesmolten.
Als ik aan de winter denk,
dan denk ik aan:
- Snert, de heerlijke erwtensoep
van oma;
- Warme chocomel met
slagroom;
- Schaatsen, het liefst op
natuurijs maar de schaatsbaan
in het dorp is een uitstekend
alternatief. Ik hoop nog altijd
op ijsvrij;
- Sleeën, van de heuvels in de
bossen in Overloon;
- Met een dekentje op de bank
of lekker bij de warme kachel
zitten;
- Een lekkere dikke trui en
sloffen;
- Stampotten, alhoewel ik meer
houd van Italiaans eten;
- Lekker skiën op wintersport.
Ik wens jullie fijne
feestdagen toe, met hopelijk
een witte kerst!
Anne

16
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 50

Alle onbewaakte spoorwegovergangen moeten dicht
Alle onbewaakte spoorwegovergangen moeten dicht, vindt
78 procent van de stemmers op onze poll van vorige week. Nederland
telt nog 135 spoorwegovergangen zonder bellen, lampen of bomen, die
weggebruikers waarschuwen dat er een trein in aantocht is. Staatssecretaris
Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
wil dat dit aantal binnen vijf jaar naar nul wordt gebracht.
Die overgangen moeten worden beveiligd, óf verbouwd met tunnels
en bruggen, of ze moeten worden opgeheven, vindt de staatssecretaris.
Want hoewel het aantal slachtoffers op onbewaakte spoorwegovergangen
sinds 2000 flink is gedaald met 70 procent tot drie dodelijke ongevallen in

2018, zijn het er nog steeds te veel. De meerderheid van de stemmers op
onze poll vindt dat het beter is de overgangen zonder bewaking te sluiten,
want aanpassen kost een hoop extra geld.
Toch vindt een minderheid, 22 procent, van de stemmers dat de
spoorwegovergangen sluiten geen goede optie is. Veel mensen moeten er
misschien langs op weg naar hun werk; door spoorwegen te sluiten, kan het
zomaar betekenen dat mensen flink om moeten rijden. Deze stemmers
vinden de overwegen aanpassen mogelijk een veel beter idee. Of ze vinden
dat er niets hoeft te gebeuren: mensen moeten immers altijd zelf op
blijven letten.

De kerstboom staat voor gezelligheid,
niet voor religie eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
De Marokkaans-Nederlandse acteur Nasrdin Dchar zou onlangs kritiek
hebben gekregen op een kerstwens die hij maandag 10 december op
Instagram plaatste. Op de foto staat hij voor een kerstboom, terwijl hij
een traditioneel Marokkaans gewaad draagt. In de begeleidende tekst bij
de foto vertelt Dchar dat hij altijd van de kerstperiode heeft gehouden,
maar dit vroeger thuis nooit vierde omdat zijn ouders vonden dat het niet
bij hun islamitische geloof hoort. “Nu heb ik mijn eigen gezin en vier ik
het wel”, schreef hij. “Niet vanuit religieus oogpunt maar meer vanuit
gezelligheid.”

Er zijn veel theorieën over waarom we in Nederland een spar in huis
zetten en deze versieren. Feit is dat de boom wordt opgezet in een periode
waar, volgens het christendom, de geboorte van Jezus wordt gevierd. Maar
betekent dat dat de kerstboom automatisch een religieus symbool is voor
iedereen? Dan zouden mensen die het boeddhisme, islam, hindoeïsme,
het jodendom of een andere religie belijden ook geen kerstboom ‘mogen’
zetten. Inmiddels kun je wel zeggen dat de kerstboom vooral een symbool
van gezelligheid is dat licht in de duistere dagen brengt.
De kerstboom staat voor gezelligheid, niet voor religie. Wat vindt u?
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Jeuk!
Ik moet eens met het VGZ
gaan bellen en navragen
welke middelen tegen uitslag
en irritaties vergoed worden.
Ik krijg op het einde van het
jaar namelijk altijd jeuk.
De oorzaak? Het VGZ en hun
collega’s zelf.
Steevast als een jaar ten
einde loopt gebeuren er twee
zaken rondom zorgverzekeraars.
Eerst maken de verzekeraars
hun nieuwe premie bekend.
Na allerlei winstwaarschuwingen en verhalen over tekorten
is het alibi klaar om het maandelijkse bedrag te verhogen.
Daarna gaan in december de
verzekeraars vol aan de bak met
commercials. Het is weer ‘overstaptijd’ en dus moeten er
klanten gevonden worden die
de eerder aangekondigde
prijsstijging willen pareren door
zich aan te melden bij de concurrent. En met name van die
commercials krijg ik ontzettende jeuk!
Dergelijke reclamecampagnes kosten bakken vol met geld.
En waarvoor? Om te vissen in
een vijver die nauwelijks van
grootte verandert. De ene klant
komt bij Menzis wat goedkoper
uit, de ander vindt zijn voordeel
bij CZ. We zijn er als consumenten allemaal druk mee en ik
verwacht dat het bij enkele
mensen nog wel eens ongezonde, stressvolle momenten
oplevert.
In januari is de stoelendans
over en is er maar één winnaar:
de reclamejongens. Als daar alle
rekeningen voor betaald zijn,
komt in november weer de
winstwaarschuwing en gaat het
hele circus weer opnieuw beginnen. We hadden de zorg en de
zorgverzekering, net als veel
andere zaken, nooit moeten
privatiseren. Het zou allemaal
beter worden door de marktwerking. Concurrentie levert
keuze op en dus voordeel voor
de klant.
Ondertussen gaan ziekenhuizen failliet en staan patiënten in de kou. Fijne keuze…
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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.

Een supermarkt voor noordwest
De wereld van de supermarkten is in Venray volop in beweging.
Zo worden in Brukske het komende jaar eindelijk een nieuwe Jumbo en
Lidl gerealiseerd, wil de Plus graag een tweede filiaal openen en is
de Aldi naarstig op zoek naar een locatie om haar nieuwe concept
uit te rollen.
Voor die laatste zijn twee
mogelijke locaties overgebleven. De
voormalige Dr. Poelsschool en
Toverbal. Voor de Dr. Poelsschool is
een monumentenstatus
aangevraagd. Mocht het besluit
hieromtrent positief zijn, dan vervalt

deze waarschijnlijk als mogelijke
locatie. Als D66 gaven wij op voorhand
de voorkeur aan de locatie Toverbal.
Niet omdat we tegen die andere
locatie zijn, maar omdat we voor een
goede spreiding van supermarkten
zijn.

In het noordwesten van Venray
ontbreekt nog een supermarkt. In de
Brabander is helaas geen plek meer
en dus is de locatie Toverbal een voor
de hand liggend alternatief. Grenzend
aan de Brabander, midden in stedelijk
gebied. Bovendien is hier voldoende
ruimte, waardoor er kansen liggen
om naast een supermarkt ook andere
voorzieningen, zoals een nieuw buurt
huis, te ontwikkelen. De leefbaarheid
in de noordwesthoek zou hierdoor een
impuls kunnen krijgen.

Volgens de gemeente is Venray
ruim voorzien van supermarktme
ters en kunnen we niet ongelimiteerd
meters toestaan. Zou een verplaat
sing van een supermarkt, in dit geval
de Aldi, dan de enige kans op een
supermarkt voor het noodwesten van
Venray zijn? Misschien niet als we
afgaan op het antwoord van de wet
houder op de vraag of het college wil
meewerken aan zowel een nieuwe
locatie voor de Aldi als een tweede
filiaal van de Plus. Het antwoord

hierop was ‘ja’, mits de Plus de
behoefte voor een tweede filiaal kan
aantonen. Het college heeft zelf dus
niet inzichtelijk of de limiet van het
aantal supermarktmeters is bereikt.
Het is de moeite waard om hier
samen met de Plus onderzoek naar
te doen. Mocht de conclusie zijn dat
de ‘limit’ nog niet is bereikt, dan kan
dit de kans op een supermarkt in het
noordwesten van Venray vergroten.
Daan Janssen,
gemeenteraadslid D66 Venray

Dag van de Solidariteit
Vandaag, 20 december, herinnert de Verenigde Naties ons aan de
diversiteit die er onder volken bestaat, maar hoe we toch allen één zijn.
Solidair zijn betekent: als je iets of iemand wilt steunen omdat je je
daarmee verbonden voelt. Er leven zo’n 7,5 miljard mensen op deze
aardkloot en we zijn dus, hoe dan ook, verbonden met elkaar via ons
leefgebied.
Een altijd terugkerend punt
op deze dag is de bestrijding van
armoede, een van de millenniumdoe
len. Armoede die niet alleen bestaat
in wat wij de Derde Wereld noemen,

er is tenslotte maar Eén Wereld, maar
die ook in Nederland en in ons eigen
Venray meer voorkomt dan we ons
realiseren. VENRAY Lokaal is zich er van
bewust dat ook in onze gemeente veel

mensen van een minimaal inkomen
rond moeten komen. Niet alleen men
sen die een uitkering hebben maar ook
mensen die een fulltime baan of meer
dere baantjes hebben en dan toch niet
genoeg geld verdienen om de touw
tjes aan elkaar te knopen. Helaas zijn
er vaak ook kinderen bij betrokken. Het
niet mee kunnen doen, brengt een
zaamheid met zich mee. Altijd maar
aan de zijlijn staan, een bezoek aan
(tand)arts uitstellen wegens het eigen

risico, geen deelname aan een sport
vereniging of geen bezoek aan een
zwembad of bioscoop. Het is voor deze
mensen, en voor ons, heel erg belang
rijk dat we deze armoede duidelijker in
kaart brengen, zodat we een exacter
beeld hebben hoe groot dit probleem
is. Als je daar inzicht in hebt, kun je
gaan werken aan oplossingen die er
toe doen!
Leonie O’Garro, commissielid Leven
VENRAY Lokaal

Politiek op straat!

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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aard zijn er altijd wel een aantal
gemeenteraadsleden aanwezig.
De politiek is derhalve geen ver-vanmijn-bedshow, maar gewoon dichtbij.

Dus mocht je een opmerking heb
ben laat dit weten, blijf er niet mee
zitten. Er zijn diverse communicatie
kanalen mogelijk. Op de website van
gemeente Venray of van CDA Venray is
deze informatie te vinden. Nog beter
is het om persoonlijk contact op te
nemen met een gemeenteraadslid bij
jou in de buurt.
Erik Vullings, raadslid CDA Venray

LE

Ook al hebben ze geen gekleurde
jas aan en folders in de hand.
Op diverse bijeenkomsten of infor
matieavonden van gemeentelijke

De gemeenteraadsleden van het
CDA zijn allemaal actief binnen vereni
gingen of stichtingen binnen en buiten
de gemeente Venray. Zo blijven we in
contact met de achterban, weten we
wat er speelt en zijn we goed geïnfor
meerd; lang niet alles haalt de raads
vergadering. We vinden het contact
met de achterban zeer waardevol, niet
alleen in verkiezingstijd maar altijd.

VER
S

Rond de verkiezingen krijgen we nog wel eens te horen: eens in de
vier jaar komen jullie naar buiten, met de gekleurde jasjes en folders.
Maar wat is de werkelijkheid? Gemeenteraadsleden zijn gewone
inwoners van de gemeente Venray en zijn in principe altijd zichtbaar en
aanspreekbaar.

KER
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Gebraden
Diverse
rollades
Gehaktballen

500 gr

4 HALEN
vanaf
€ 6,95
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

CDA Venray wenst iedereen een
warm kerstfeest en een fantastisch 2019

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
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Volleyheren geven koppositie weg
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste herenteam van ActiveRooy uit Venray trof zondag 16 december het tweede team van Were-Di in
Gemert. De wedstrijd eindigde in mineur: de heren verloren met 4-0.
Waar na de wedstrijd verteld werd
dat Were-Di H2 dé wedstrijd van het
seizoen had gespeeld, had ActiveRooy
heren 1 een totale off-day. Het team
werd geteisterd door blessures en
andere ongemakken. De tegenstander
speelde niet het allermooiste volleybal
uit de regio, maar deed er werkelijk
alles aan om ervoor te zorgen dat
geen enkele bal met gemak op de
grond kwam. Het vuur waarmee werd
gespeeld bij de tegenstander, ontbrak

totaal aan Venrayse zijde. De eerste
set werd er dan ook aangeklungeld en
het spel kwam niet uit de verf. De
middenmannen werden niet vol
doende gevonden door Toon, mede
door een matige pass en slecht of niet
verdedigde ballen. Hierdoor kwam de
scorende aanvalsmachine niet op
gang. Ook passerloper Rik speelde
meer ballen onder het net door dan
eroverheen. De enige die zijn niveau
netjes haalde was Bent. Het jonge

talent heeft zijn mannetje, net als de
vorige pot, keurig gestaan. De set ging
naar Were-Di met 25-16. Dit was de
derde verloren set van het seizoen.

Lange rally’s
In de tweede set werd nog steeds
achter de feiten aangelopen, maar
het schip kon niet terug op de kade
getrokken worden. Bij vlagen ont
stonden lange rally’s waarbij Active
na hard werken toch net weer aan het

kortste eindje trok. Een beetje geluk
was ook niet aanwezig. Het knokken
werd niet beloond en ook de tweede
set ging naar de tegenstander met
25-23.

Rotsvast spel
Met 2-3 winnen was nog een
mogelijkheid. Maar met een eindstand
in de derde set van 25-10 was die
mogelijkheid mede door het rotsvaste
spel van Were-Di en de foutenkara
vaan van Venray niet succesvol.
De laatste set winnen zou vol
doende zijn geweest om bovenaan
te blijven staan. Venray keek al in rap

tempo tegen een achterstand aan
van 21-16. Maar, het geloof om een
set binnen te harken bleef bestaan.
Dankzij het volleybal waar zij de kop
positie mee hadden bereikt, weinig
fouten en onvoorwaardelijke inzet,
kwam het tot een setstand van 23-23.
Maar hier ook, mede door enkele
persoonlijke fouten, trok Gemert aan
het langste eind en ook de laatste
set werd verloren met 26-24. Were-Di
ging er daarom met het winterkampi
oenschap vandoor. Maar ActiveRooy
is vastberaden om op volle oorlogs
sterkte terug te komen in het nieuwe
kalenderjaar.

Winst tegen Heumen

Korfballers Leunen blijven eerste
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste dameskorfbalteam van Oranje Wit uit Leunen speelde zondag 16 december een uitwedstrijd tegen
Heumen uit de gelijknamige Gelderse plaats. Leunen moest de punten mee naar huis nemen om de eerste plek
in de poule te behouden. Dat lukte, het werd 17-23.
Het was Heumen die de eerste
aanval direct wist te belonen met
een afstandsschot. Oranje Wit was
gewaarschuwd en vond zelf ook al
snel de korf, 1-1. Het begin van de
eerste helft ging vervolgens gelijk op,

waarna Heumen uiteindelijk een klein
gaatje wist te slaan, 5-3. Voor Oranje
Wit zaak om het eigen spel te blijven
spelen en de mooie uitgespeelde
kansen te benutten. Dit resulteerde in
een gelijke 6-6 stand.

Het was vervolgens Oranje Wit die
de leiding nam en net voor rust de
8-10 op het scorebord wist te zetten.
Na rust wist Oranje Wit verder afstand
te nemen, 8-12. Beide ploegen vonden
nog verschillende keren de korf, maar

de winst kwam voor Oranje Wit niet
meer in gevaar.

Winst mee
naar huis
Na een sportieve wedstrijd van
beide kanten, kon Oranje Wit de
winst mee naar huis nemen met
een eindstand van 17-23. Hierdoor
blijft Oranje Wit, samen met de

Duurzamer wonen met
een ASN Hypotheek
Zonnepanelen op het dak, goede isolatie, dubbel glas. Steeds meer mensen stoppen graag
wat geld in dit soort duurzame maatregelen. Dan is het fijn als je een hypotheek hebt die
daarbij past. Daarom kun je bij SNS sinds kort duurzamer wonen met een ASN Hypotheek.
RENTEKORTING
We merken dat onze klanten steeds meer hun nieuwe huis
meteen willen aanpassen met bijvoorbeeld zonnepanelen
of vloerisolatie. Goed voor het milieu natuurlijk, maar ook
voor de portemonnee. Je bespaart dan niet alleen op je
energierekening. Als je duurzame keuzes maakt voor je nieuwe
huis, krijg je rentekorting op de ASN Hypotheek. En die kun je
voorlopig alleen bij ons afsluiten.
ZO WERKT ’T
De ASN Hypotheek bestaat uit 2 delen: een deel voor
de aankoop van je nieuwe huis en een deel voor de
energiebesparende maatregelen. Dit 2e deel moet je binnen
2 jaar gebruiken om je huis energiezuiniger te maken.

Venray, De Bleek 7

OOK ANDERE AANBIEDERS
Bij ons kun je niet alleen terecht voor een SNS Hypotheek,
maar ook hypotheken van bijvoorbeeld Aegon, NationaleNederlanden en nu ook ASN dus. Handig, want je kunt de
hypotheken en rentes zo makkelijk in 1 keer vergelijken.
Hierdoor heb je altijd een scherpe hypotheekrente.

Goed om te weten: Ons advies is 100% onafhankelijk.
We krijgen hiervoor geen provisie van de verschillende
aanbieders. We rekenen alleen een gebruikelijke vergoeding
voor het hypotheekadvies, zoals je die overal betaalt.

Stormvogels, eerste staan in de poule.
Doelpuntenmakers waren deze week
Aniek Drabbels (8 doelpunten), Jessica
Klaassens (5), Janne Gellings (3),
Maureen Drabbels (3), Kim Hendrix
(2), Dionne Drabbels (1), Steffie van
Rooij (1). De volgende wedstrijd wordt
na de feestdagen gespeeld op zondag
13 januari, thuis in De Wetteling
tegen De Peelkorf uit Ysselsteyn om
14.35 uur.
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Twee punten

SVOC ’01 sluit het jaar af met winst
Door: korfbalvereniging SVOC ‘01
Voor het eerste team van SVOC ‘01 uit Oirlo en Castenray stond zondag 16 december de uitwedstrijd tegen
MKV uit Milheeze op het programma.
Nadat de dames ruim de tijd had
den om warm te draaien en in te
schieten, begon de wedstrijd om 11.15
uur. Ze hadden als opdracht meege
kregen om twee punten mee naar
huis te nemen. Hoe dit zou gebeuren
was niet belangrijk, dat het gebeurde
wel. In het begin van de wedstrijd

ging het redelijk gelijk op en werd er
aan beide kanten gescoord. Tot aan
5-4, daarna wist MKV uit te lopen tot
een 8-5 voorsprong. Aan SVOC-kant
vielen de ballen niet goed genoeg en
lieten ze niet zien wat ze allemaal in
huis hebben. Zo kon MKV uitlopen naar
een ruststand van 10-6.

In de rust kregen de dames
dan ook een goede preek te horen.
Ze moesten meer voor elkaar vech
ten in het veld en er staan als team.
Ze lieten in de eerste helft niet zien
wat ze kunnen en wat ze allemaal in
hun mars hebben. Ook de dingen die
ze getraind hadden, lieten ze niet zien.

In de tweede helft was het dus zaak
om de eerste helft recht te zetten en
alles te geven om die twee punten
mee te nemen. Zo gezegd, zo gedaan.
Ze begonnen beter aan de tweede
helft en wisten drie keer tot scoren
te komen. Hierna wist MKV nog twee
keer de korf te vinden (12-9), waarna
het weer tijd was voor SVOC ‘01 om
momenten te pakken. De dames wer
den geduldiger en wisten de kansen
beter uit te spelen. Hierdoor kwa

men ze op een voorsprong van 12-14.
Hier hebben ze hard voor gewerkt
en het gevoel was er om het nu niet
meer weg te geven. Ze konden het
veld dan ook verlaten met een eind
stand van 14-16 voor SVOC ’01.
Rian scoorde van deze punten tien
doelpunten, Linda en Elien beide twee
punten en ook Aniek en Marloes scoor
den een punt. De volgende wedstrijd
is op zondag 13 januari om 14.35 uur
in De Wetteling in Venray.

Op het nippertje

Holthees-Smakt slaat in slotfase toe
Holthees-Smakt was op zondag 16 december de enige Venrayse voetbalclub die in actie kwam. De blauw-witten wonnen thuis op het nippertje met 3-2 van Fiducia uit De Rips in de vijfde klasse F.
Door de sneeuw en de slechte
toestand van de velden ging zondag
een streep door de meeste voetbal
wedstrijden. Na een voorspoedig
competitieverloop, tot eind november,
was het alweer de derde zondag op
rij dat veel duels werden afgelast. In
Holthees was het veld sneeuwvrij en
goed bespeelbaar. De thuisclub ver
keerde na drie zeges op rij in de ‘win

ning mood’. Al ging het tegen Fiducia
niet zo gemakkelijk als twee weken
eerder tegen SVS in Stevensbeek, toen
Holthees-Smakt met 9-0 won.
In de vrieskou viel er aanvanke
lijk weinig te beleven voor de kou
kleumende toeschouwers op sportpark
De Halt. Halverwege de eerste helft
kregen de bezoekers uit De Rips hun
eerste echte kans. Voorstopper Guus

van Bree verspeelde de bal en het was
direct raak: 0-1. “Fiducia was feller
en stond bij rust verdiend op voor
sprong”, vond trainer John Klaassens
van Holthees-Smakt. “We hebben het
wat onderschat. Daar is tijdens de rust
ook over gesproken.”
Na de thee kwam Holthees-Smakt
in de allereerste minuut op gelijke
hoogte. Uit een hoekschop van Kay

Wijenberg schoot Wilco Stiphout bij
zijn tweede doelpoging raak, 1-1.
De thuisclub probeerde door te druk
ken maar slaagde er niet in het over
wicht in meer goals uit te drukken.
Een tegenvaller was dat Fiducia,
na een onderschepte pass van Kay
Wijenberg, de 62e minuut weer op
voorsprong kwam, 1-2. Roy Coppus,
tijdens de rust ingevallen voor Nick
Janssen, kopte tien minuten voor tijd
op aangeven van Kay Wijenberg de
2-2 gelijkmaker binnen. In de slotmi

nuten trok Holthees-Smakt de wed
strijd naar zich toe. Wijenberg stond
ook aan de basis van de derde tref
fer. Uit zijn hoekschop kopte aanvoer
der Ruud Janssen de bal door naar de
tweede paal waar broer Stef Janssen
met een kopbal zijn ploeg de 3-2 zege
bezorgde. “Het ging moeizaam, maar
dit is echt Holthees. Op karakter en
vechtlust hebben we toch gewon
nen. We staan bovenaan in de tweede
periodestand. We zien wel waar het
eindigt”, aldus John Klaassens.

Goed eten is
samen eten
SPECIALE AANDACHT
VOOR ELKAAR
met mooie gerechten en speciale
ingrediënten staan wij voor u klaar,
liefde gaat immers door de maag...

KERSTAANBIEDINGEN

Croissantjes naturel
4 voor €1,Broodjes alle soorten
5 voor €1,Vers geperste jus € 3,19 voor € 2,89
literfles

PLUS GASTHEERSCHAP
wij helpen u op persoonlijke wijze om
uw kersttijd speciaal te maken

dingen
Kerstaanbie ig
alleen geld
op eerste
en tweede
kerstdag

Eerste én
tweede
kerstdag
zijn wij
geopend!

Goed eten. Daar houden we van.
ZO 23 DECEMBER 08:00 - 20:00 UUR
MA 24 DECEMBER 07:00 - 18:00 UUR

DI 25 DECEMBER 09:00 - 14:00 UUR
WO 26 DECEMBER 09:00 - 18:00 UUR

MA 31 DECEMBER 08:00 - 18:00 UUR
DI 01 JANUARI 12:00 - 18:00 UUR

Kruidenlaan 159 | Venray | 0478 553900 | www.plus.nl/venray
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GEPLUKT Hanan Mabtoul
dan thuis uitprobeer. Of het nu Turks,
Marokkaans, Nederlands of een ander
typisch gerecht is. Ik houd ervan om
gasten te vertroetelen als ze over de
vloer komen. Dat hoort echt bij de
Marokkaanse cultuur.”
Waar Hanan ook veel mee bezig
is, is haar geloof. Ze woont lezingen in
de dichtbijgelegen moskee bij, geeft
er rondleidingen en leest graag over
de islam en God. “Ik wil meer leren
over het geloof. Wat is mijn geloof
nu eigenlijk, wie is God en waarom
belijden we ons geloof zoals we het
doen? Zo wil ik ook ontdekken wat nu
geloof is en wat cultuur, zodat ik het
aan anderen uit kan leggen. Ik geef
bijvoorbeeld sinds kort rondleidingen
door de moskee aan schoolkinde
ren, laat ze zien hoe ons gebedshuis
eruit ziet en vertel ze over ons geloof
en dat het belangrijk is dat mensen
met elkaar in gesprek gaan. Want ik
denk dat het juist de verschillen zijn
die ons als mens binden. Door van
elkaar te leren, ontstaat wederzijds
respect.” In haar woonplaats is Hanan
erg betrokken. Zo zit ze sinds dit jaar
bij de medezeggenschapsraad van
basisschool De Krokodaris. “Ik vind
het belangrijk om betrokken te zijn bij
mijn kinderen en bij de school in het
algemeen. Waar het kan, help ik graag
mee.” Dat geldt ook voor dorpsgeno
ten en wijkgenoten in Brukske. “Er is
eigenlijk maar weinig te doen voor
mannen en vrouwen hier in de buurt”,
vertelt ze. “Samen met mijn vriendin
Asmaa Darkaoui zijn we bezig met het
opzetten van een evenement of groep
hier in het wijkcentrum, waar we soci
ale contactavonden willen organise
ren. We willen een plek creëren waar
we meer met elkaar in contact komen,
onderwerpen als ambities, carrière
en opvoeding kunnen bespreken met
elkaar en elkaar gaan helpen waar
nodig.”

Ze is geboren en getogen in Venlo en woont sinds vijf jaar, samen met haar man en drie kinderen, in Venray. In het nieuwe jaar start ze haar eigen
rijschool, thuis kookt en bakt ze de sterren van de hemel en tussendoor zet ze zich graag in voor de Venrayse gemeenschap. Deze week wordt Hanan
Mabtoul (38) geplukt.
Nu haar drie kinderen wat ouder
en zelfstandiger zijn, wil Hanan weer
meer zijn dan alleen een moeder.
Haar oudste zoon Rayan is 13 jaar,
zoon Bilal 7 jaar en dochter Isra 5
jaar. “Voor hen wilde ik er zijn toen ze
opgroeiden”, vertelt Hanan. “Ik koos er
bewust voor om me op het opvoeden
te richten. Nu ben ik toe aan die stap
naar een andere fase als mens.”
Hanan volgde jaren geleden een
secretariële opleiding en werkte in
een callcenter tot ze trouwde en een
gezin kreeg. Haar man Ali heeft al vijf
tien jaar zijn eigen rijschool in VenloVenray. “Afgelopen jaar ben ik een
paar keer met hem meegegaan toen
hij ging werken. Toen merkte ik dat
lesgeven aan een vrouw anders is dan

aan een man. Veel meiden waren erg
onzeker achter het stuur. Als ik les gaf,
voelden ze zich meer op hun gemak.”
Zo kwam Hanan op het idee om zelf
een rijschool te starten voor een speci
fieke doelgroep: vrouwen. “Ik wil hun
zelfvertrouwen een boost geven en ze
iets meegeven, als een soort coach.
Wat mijn man ervan vond dat ik een
eigen rijschool wilde beginnen? Hij
was heel erg enthousiast!”

Vonk op
verlovingsfeest
Hanan leerde haar man Ali (40),
geboren in Venray met Marokkaanse
roots, kennen op het verlovingsfeest
van een vriendin die trouwde met Ali’s

Grote winter
opruiming!
kortingen tot 70%
Ook schoenen
flink afgeprijsd
(tenzij anders aangegeven)

wij wensen u fijne feestdagen
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

broer. “Ali had mij weleens gezien in
Venlo in de buurt waar mijn vriendin
woont, maar wist niet wie ik was. Hij
was dan ook enorm verbaasd toen
hij mij op een dag zag in zijn eigen
huis, waar zijn ouders het verlovings
feest hielden.” De vonk sloeg op dat
feest over en inmiddels zijn Hanan
en Ali vijftien jaar getrouwd. “Sterker
nog, we zijn eerder getrouwd dan
mijn vriendin en schoonbroer”, voegt
Hanan er grinnikend aan toe. Vijf jaar
geleden verhuisden Hanan en Ali naar
Venray om dichter bij Ali’s familie te
kunnen zijn. Hanan is zelf een Venlose.
Haar ouders kwamen ooit als gast
arbeiders van Marokko naar Venlo.
Ze heeft twee oudere zussen en een
jongere broer. “Mijn vader heeft tot
zijn pensioen bij een metaalbedrijf
gewerkt. Daarna zijn ze teruggegaan
naar Marokko. Ze wilden van hun oude
dag genieten in hun geboorteland.
De grote afstand vind ik erg jammer,
maar gelukkig kun je tegenwoordig
heel snel contact met elkaar leggen.”
De relatie met haar ouders is heel
goed. “Mijn vader liet mij, mijn zussen
en broer altijd heel vrij in ons doen en
laten. Hij is nog altijd enorm trots op
ons en spreekt dat ook uit. Dat vind ik
een mooi opvoedvoorbeeld, zeker nu
ik zelf kinderen heb.”

Moskee, hoofddoek
en Sinterklaas
Hanan is in Nederland geboren
en mixt de Nederlandse cultuur met

de Marokaanse cultuur. Een andere
plek waar verschillende culturen bij
elkaar komen, is in Hanans keuken.
“Ik ben dol op koken en bakken, mijn
man en kinderen dol op lekker eten.
Op Facebook-groepen leer ik aller
lei nieuwe recepten kennen, die ik

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Christmas Carolconcert Blitterswijck
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemengde Zangvereniging Erato uit Blitterswijck organiseert een
Christmas Carol-concert op zondag 23 december in de O.L. Vrouw
Geboortekerk in Blitterswijck.
Aan dit kerstconcert verlenen vier
koren hun medewerking. Het Damesen Herenkoor uit Castenray en het
St. Leonarduskoor uit Wanssum,
beide geleid door Piet Kuijpers;
het Gemengd koor Wanssum, dat
gedirigeerd wordt door Marco Mariën
en Erato uit Blitterswijck, dat onder
leiding staat van Lars Nelissen. Deze

koren laten een breed scala aan
kerstmuziekstukken in diverse talen
en stijlen horen. De optredens van de
vier koren worden afgewisseld met
sfeervolle kerstliedjes, die bezoekers
kunnen meezingen.
Het concert begint om 14.00 uur,
de toegang is gratis en de kerk is open
vanaf 13.30 uur.

Optreden

‘Cor nodigt uit...’
Zanggroepen Melody en Now Weej in Heide Cor&Co organiseert zondag
23 december onder de naam ‘Cor nodigt uit...’ weer een muzikale avond in
gemeenschapshuis De Schól in Heide. Zanggroep Melody en de zingende
heren van Now Weej staan dan op het podium om kerstliedjes en andere
muziek ten gehore te brengen.
De zanggroep Melody brengt
Nederlandstalige en Engelstalige
kerstliedjes. Hierbij begeleiden ze
zichzelf op keyboard, gitaar, bugel
en djembé. Daarnaast treedt Now
Weej op, een groep zingende heren

die liedjes in het Venrayse dialect
zingen. Volgens Cor&Co slaan ze
daarbij een brug tussen kerstliedjes
en ‘vastenaovend’. De huiskamer van
De Schól gaat om 14.30 uur open.
De toegang is gratis.

Woezel & Pip en de
Tijdmachine
De voorstelling Woezel & Pip en de Tijdmachine speelt op zaterdag 5
januari bij Schouwburg Venray. Deze begint om 15.00 uur.
Na de voorstelling Op zoek naar
de Sloddervos beleven Woezel en Pip
opnieuw een groot avontuur in hun
vijfde familievoorstelling Woezel & Pip
en de Tijdmachine. Schouwburg Venray:
“De populairste hondjes van het land
beleven een spannende reis door de
tijd. Een onvergetelijke theatererva
ring voor alle vriendjes van Woezel en
Pip. Zou jij ook willen weten hoe het is
om groot te zijn? Woezel en Pip kun
nen niet wachten. Als de Wijze Varen
even niet kijkt, glippen ze stiekem zijn
nieuwe tijdmachine in. Op naar het
land van nog niet gebeurd. Op naar een
nieuw avontuur samen met hun vriend
jes Buurpoes en Charlie. Bam, boem,
knars, zoem! Als dat maar goed gaat...”
De voorstelling is een familiemusi
cal voor alle kinderen vanaf twee jaar.

Schouwburg Venray: “Laat je mee
voeren naar de bijzonderste plekken
in de Tovertuin, zing en dans mee met
nieuwe liedjes, verwonder je over het
schaduwspel en schuif naar het puntje
van je stoel als alles mis lijkt te gaan
en de vriendjes zich afvragen of ze ooit
nog thuiskomen.” Na afloop van de
voorstelling kan er geknuffeld worden
met de levensgrote pluchen knuffels
van Woezel en Pip in de foyer van het
theater. Kinderen die naar de voorstel
ling komen mogen alvast een teke
ning maken van een tijdmachine. Deze
kan voor de voorstelling ingeleverd
worden bij de Woezel en Pipstand en
misschien zien kinderen hun tekening
wel terug op het podium.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Werkgroep 75 jaar
bevrijding Leunen
De dorpsraad heeft een werkgroep gevormd voor de viering van
75 jaar bevrijding van Leunen. Dat werd bekend op maandag 17 december
tijdens de dorpsraadsvergadering in Leunen na vragen van de commissie
‘Venray viert 75 jaar vrijheid’.
Het dorp werd op 19 oktober
1944, een dag na Venray, bevrijd. De
commissie ‘Venray viert 75 jaar
vrijheid’ wilde weten of het dorp
activiteiten wil ontplooien om de
bevrijding komend jaar te gaan
vieren. “Als dorp zou het goed zijn als
we hier iets mee doen. Zeker voor de
jeugd”, zei dorpsraadslid Marloes

Zandbergen. “We kunnen
bijvoorbeeld plekken in Leunen laten
zien waar in de oorlog onderduikers
hebben gezeten.”
Een aantal dorpsraadsleden
meldde zich diezelfde avond nog
aan voor de werkgroep die gaat
samenwerken met de werkgroep
‘Historie Leunen’ en de school.

Kerststal ingezegend
De kerstal in het centrum van Venray is op vrijdagavond 14 december officieel ingezegend door
assistent-Diaken Marthoma Alexander. De kerststal op de Grote Markt is vanaf die dag ook
opengesteld voor publiek. De komende weekenden zijn er muziekoptredens bij de kerststal en
ook kunnen kinderen een ritje maken op een pony.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste logistiek
administratief medewerker

m/v

Wat ga je doen?

• Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van ondersteuning aan de afdelingen logistiek
en administratie
• Je verwerkt logistieke en administratieve data in onze informatie-systemen
• Je hebt dagelijks contact met klanten, zowel Nederlands als Duitstalig
• Je werkt nauw samen met je collega’s in een dynamisch team

Wat vragen wij?

• MBO werk- en denkniveau
• Het is pre als je ervaring hebt in een soortgelijke functie
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke
vaardigheden in de Nederlandse en Duitse taal
• Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig, initiatiefrijk,
communicatief vaardig en klantgericht

Wat bieden wij?

• Een vast dienstverband
• Goed salaris, afhankelijk van opleidingsachtergrond
en werkervaring
• Fulltime, in overleg 32 uur bespreekbaar.

Wie is Jewagas

Jewagas levert een breed assortiment gassen voor iedere toepassing. Van technische gassen voor
(productie-)bedrijven tot en met propaan voor thuisgebruik. Jewagas is een familiebedrijf met
meer dan 25 jaar ervaring in gasoplossingen voor de Nederlandse en Duitse markt.
Onze vakmensen zijn experts op het gebied van gassen, installaties en regelgeving.
Zij delen hun kennis graag. Onze klanten kunnen dan ook rekenen op
deskundig advies.
Kom jij ons team versterken? Dan stap je binnen bij een
groeiende organisatie met een sterke focus op innovatie.
Wil je meer weten? Bel dan met Kevin Verstappen,
tel. 0478 – 532525.
Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan meteen je
sollicitatie naar
kverstappen@jewagas.com.

Zo kan het ook.

Stayerhofweg 11 | 5861 EJ Wanssum | 0478-532525 | F 0478-532442
E info@jewagas.com | www.jewagas.com
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Kerstconcert Ons Genoegen
Muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo geeft op zaterdagavond 22 december haar jaarlijkse kerstconcert
in samenwerking met het Venrays Mannenkoor. Het concert vindt plaats in de kerk van Oirlo en begint om
19.30 uur.

telt meer dan honderd zangers
in alle leeftijdscategorieën. Het
mannenkoor staat al sinds 2003 onder
leiding van dirigent Anton Kropivšek.
“Het bestuur en de dirigenten streven
naar een hoge graad van perfectie
wat resulteert in het gegeven dat het
koor zich tot een van de beste koren
van Nederland mag tellen”, aldus
Ons Genoegen. Het repertoire van het
Venrays Mannenkoor omvat werken
uit de gehele muziekgeschiedenis.
Dit laten zij tijdens het kerstconcert
op 22 december horen. Het Venrays
Mannenkoor gaat dan ook een aantal
muziekstukken onder muzikale

begeleiding van de fanfare ten gehore
brengen.

Vrijwillige bijdrage
De entree is een vrijwillige
bijdrage. Het programma begint
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer
21.00 uur. De kerk is vanaf 19.00 uur
open. Na afloop van het kerstconcert
is er nog een gezellig samenzijn in
gemeenschapshuis De Linde van Oirlo
dat speciaal in kerstsfeer is ingericht.
De fanfare gaat op kerstavond de
nachtmis in de kerk van Oirlo muzikaal
begeleiden. Dat is op maandag
24 december om 21.00 uur.

Molen Merselo
in kerstsfeer
Molen Nooit Gedacht in Merselo is helemaal versierd in kerststijl.
Op tweede kerstdag is de molen geopend.
De ruim vijftig muzikanten van
fanfare Ons Genoegen brengen onder
leiding van dirigent Johan Smeulders
een programma met veel bekende
kerstnummers in allerlei verschillende
muziekstijlen en arrangementen
zoals swing, latin en klassiek. Met

het kerstconcert sluit de vereniging
haar 110-jarige jubileumjaar op
een traditionele wijze af. Afgelopen
oktober vierde de vereniging het
110-jarig jubileum groots in een bijna
uitverkochte Schouwburg van Venray
met het jubileumconcert Music Makes

Wat biedt peute
ropvang

nog meer?

Voor- en Vroeg
schoolse Educa
tie (VVE)
Soms heeft een
peuter een achte
rstand
in de (taal)ontwi
kkeling. Dan kan
een
speciaal VVE-p
rogramma op de
peuteropvang extra onder
steuning biede
n. Het
consultatiebureau
stelt vast of je
kind
voor dit programma
in aanmerking
komt.
Als dat zo is, mag
een peuter naast
de
standaard twee
dagdelen nog twee
extra
dagdelen naar
de opvang. De
pedagogisch
medewerkers van
de peuteropva
ng
hebbe
n
een speciale opleid
ing gevolgd, zodat
ze
de (taal)ontwikkelin
g van peuters
kunnen
volgen en stimu
leren.

Memories.
Ook het Venrays Mannenkoor
mag al bijna 110 kaarsjes uitblazen.
Aankomend jaar maakt het Venrays
Mannenkoor al 110 jaar deel uit van
het culturele leven van Venray en
omgeving. Het Venrays Mannenkoor

Wat kost peute
ropvang?
De gemeente Venra
y wil dat kinde
ren een
goede start op
de basisschool
kunnen
maken. Daarom
is er voor alle
Venrayse
peuters betaalbare
opvang beschikbaa
r.
Voor de peuteropva
ng betaal je een
vast
bedrag per uur,
dit heet de ouder
bijdrage.
Een deel van deze
kosten krijg je
mogelijk
terug via de kinde
ropvangtoeslag
van de
Belastingdienst.
Dit kun je nakijk
en op
www.belastingdie
nst.nl. Heb je geen
recht
op deze toesla
g? Dan betaalt
de gemeente
Venray voor twee
dagdelen per week
een
subsidie aan de
peuteropvang.
Dit kun je
regelen via de
peuteropvang.
Als je kind het
speciale VVE-p
rogramma
volgt, dan mag
het twee extra
dagdelen
(dus in totaal vier)
naar de peuteropva
ng.
Deze extra dagde
len worden door
de
gemeente betaa
ld.

De molen is op tweede
kerstdag geopend van 12.00 tot
16.00 uur. “Na een wandeling in
de prachtige bosrijke omgeving
is het goed rusten bij de molen,
die helemaal versierd is”, aldus

PEUTEROPVANG IN VE

de vrijwilligers van de molen.
Bezoekers kunnen een rondleiding
krijgen door één van de molenaars
of een kop koffie of thee, glaasje
glühwein of worstenbroodje
krijgen.

NRAY

Goed voorbereid naar de basisschool!
Voorschoolse intern
begeleider
In de gemeente
Venray is er een
speciale
voorschoolse intern
begeleider werkz
aam
voor alle peute
ropvanglocaties.
Deze
begeleider kan
worden ingeschake
ld als er
zorgen zijn over
de ontwikkelin
g
van
een
kind. In overle
g met de ouder
s wordt dan
gekeken welke
extra aandacht
en passende
hulp nodig is. Dit
kan bijvoorbeeld
het
VVE-programma
zijn, maar ook
andere
ondersteuning
is mogelijk.

HOEVEEL JE UITEIN
BETAALT, HANGT AFDELIJK ZELF
HOOGTE VAN JE INKOVAN DE
INFORMATIE OVER DE MEN. MEER
KRIJG JE VAN DE PEUTKOSTEN
EROPVANG

Is je kind tussen de twee en vier jaar? Dan mag hij of zij naar de

.

peuteropvang: een leuke en leerzame plek waar je kind spelenderwijs
Hoe schrijf ik
mijn peuter in?
Je kunt je peute
r inschrijven bij
alle
aanbieders van
peuteropvang
in de
gemeente Venra
y. Een overzicht
van
deze aanbieders
kun je vinden
op
www.venray.nl/p
euteropvang.

wordt voorbereid op de basisschool. In de gemeente Venray wordt op
veel plekken peuteropvang aangeboden.

GOED VOORBEREID NA
AR
DE BASISSCHOOL!

Bij de peuteropvang krijgt je kind

Wat kost peuteropvang?

de ruimte om veilig te spelen,

Er is voor alle Venrayse peuters

leeftijdsgenootjes te ontmoeten en

betaalbare opvang beschikbaar. Voor

kennis te maken met allerlei speel-

de peuteropvang betaal je een vast

en ontwikkelingsmaterialen. Om de

bedrag per uur (ouderbijdrage). Een

overgang naar de basisschool zo

deel hiervan krijg je mogelijk terug

makkelijk mogelijk te maken, is de

via de kinderopvangtoeslag van de

peuteropvang afgestemd op de manier

Belastingdienst. Kijk hiervoor op

Sinds 2015 heeft iedereen die vanuit de Wmo of de Wlz een beroep doet

van werken van de kleutergroepen.

www.belastingdienst.nl. Heb je geen

op clientondersteuning hier gratis recht op. Vindt u het lastig om uw weg te

Kinderen van twee tot vier jaar kunnen

recht op deze toeslag? Dan betaalt

vinden naar passende zorg en ondersteuning? Of heeft u ondersteuning nodig

twee keer per week een dagdeel

de gemeente Venray voor twee

op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen werk of inkomen? Dan

naar de peuteropvang of krijgen

dagdelen per week een subsidie aan de

kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

peuteraanbod binnen de kinderopvang.

peuteropvang. Dit kun je regelen via de

Cliëntondersteuning:
gratis en voor iedereen

peuteropvang. Als je kind het speciale

Deze cliëntondersteuner behartigt uw belangen en geeft u informatie en

Wat biedt peuteropvang nog meer?

VVE-programma volgt, worden de extra

advies. De cliëntondersteuner kan u helpen met het vinden en regelen van de

Soms heeft een peuter een achterstand

dagdelen door de gemeente betaald.

juiste hulp, het begrijpen van regelingen, invullen van formulieren en ordenen
van administratie. Ook kan hij of zij u helpen met het opdoen van nieuwe

in de (taal)ontwikkeling. Dan kan
een speciaal voor- en vroegschoolse

Hoe schrijf ik mijn peuter in?

educatie-programma (VVE) extra

Je kunt je peuter inschrijven bij alle

ondersteuning bieden. Het consultatie-

aanbieders van peuteropvang in de

Verschillende soorten

bureau stelt vast of je kind voor dit

gemeente Venray. Een overzicht van

U kunt gebruik maken van de cliëntondersteuning van MEE. Maar denk

programma in aanmerking komt. Als

deze aanbieders staat op

ook aan de vrijwillige ouderenconsulent van Synthese of vrijwillige

dat zo is, mag een peuter nog twee

www.venray.nl/peuteropvang.

ouderenadviseur van de KBO. Op de website https://hulpwijzer.venray.nl/

extra dagdelen naar de opvang.

contacten en u ondersteunen in het contact met (zorg)instanties.

clientondersteuning vindt u meer informatie en contactgegevens van
organisaties die u kunt benaderen voor een cliëntondersteuner.

Venray, focus op mensen
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Peter Arts houdt van lichtjes en gezelligheid

‘Canadees’ kerstdorp in Oirlo
Voor Peter Arts (73) uit Oirlo is Kerstmis tegenwoordig niet meer compleet zonder zijn kerstdorp. Zes jaar
geleden startte hij met een paar gebouwtjes. Inmiddels is het dorp flink gegroeid en knutselt hij er elk jaar weer
iets nieuws bij. Zijn kerstdorp is echter niet alleen om naar te kijken. “De kleinkinderen spelen er heel graag
mee”, aldus Peter.

Het pronkstuk van het hele kerst
dorp van de Oirlose Peter is de pos
ter aan de muur die het hele plaatje
afmaakt. “Dat is een berg in Canada
die ik zelf gefotografeerd heb”, ver
telt hij. “Van die foto hebben we een
poster van zeil laten maken, die we
elk jaar bij het kerstdorp hangen. Onze
zoon heeft een aantal jaar in Canada
gewoond en toen wij op bezoek
waren, is die foto gemaakt. Iedereen
die hier komt, verwondert zich erover.
En eerlijk is eerlijk: hij past er ook per
fect bij.”
Elk jaar zet Peter het dorp op in
november. “Daar ben ik al met al toch
een week mee bezig. Ik haal alles

naar beneden, zet de schragen neer,
de planken en bekleding erop, hang
de poster op, zet de skipiste en ber
gen neer. Daarna ga ik al het groen,
de huisjes en poppetjes neerzetten
en sluit ik alle elektra aan en werk ik
het weg. Soms zet ik ergens iets neer,
maar dan vind ik toch dat het ergens
anders leuker staat. Het mag ook elk
jaar weer anders zijn, dus ik neem
er ook de tijd voor.” Tot eind januari
blijft het dorp staan.

55-jaar oude trein
Peter is naar eigen zeggen een
‘lichtjesfreak’. Hij houdt van de gezel
ligheid van kerst en in het bijzon

GEDICHTEN
Nederland
Nederland, hoewel een klein land, aan de Noordzee vastgepend,
Is slechts klein in oppervlakte, maar tóch is het wélbekend!
Met z’n bruggen, Deltawerken, water, water wáár je ook kijkt,
Havens vol containerschepen, scheepvaart die élk land bereikt.
Vele havens vaar je binnen, Kaapstad, New York en Shanghai,
Tokio, Hamburg, Londen, Bejing, Wladiwostok of Dubai.
Eeuwen lang bouw je al schepen, nergens is je naam ‘taboe’
Grote kennis blijkt hier steeds weer, vakmanschap, dat doet er toe!
Baggerschepen, booreilanden, hijskranen héél groot in maat,
Bouwkunst waar je van versteld staat, handel die hier steeds bij baat!
En ‘betrouwbaar’ is je wachtwoord, kwaliteit je etiket,
Ingenieurs van hoog gehalte; Nederland is steeds aan zet!
Met je strijd tegen het water is je naam reeds vroeg gemaakt,
Want je dijken zijn een voorbeeld hóe je tegen onheil waakt.
Zelfs ook onze eigen koning leerde veel op dit gebied.
Dat is met de handelsreizen voordeel, wat een ieder ziet!
Niet alleen je kaas en bloemen zijn bekend in ’t buitenland,
Ook de KLM, toerisme, scheppen vriendschap, legt een band.
Trots mogen we zijn op Holland, ook al is het dan maar klein.
’t Is een voorrecht hier te wonen, en een Hollander te zijn!
Hilly Breukink, Venray

der van de vele lampjes die in deze
tijd van het jaar worden ontstoken.
“Ik heb er zeker 1.500 in en om het
huis”, vertelt hij. Zijn vrouw Elly (70)
voegt er grinnikend aan toe: “Als het
aan jou ligt, was het hele huis met
lampjes versierd.” In het kerstdorp zijn
de skipiste en diverse huisjes verlicht.
Dat is ook waar de hobby ooit mee
begon, vertelt Peter. “Jaren geleden
kocht ik eens leuke, kleine huisjes met
lampjes erin bij de Action. Eenmaal
thuis kwam ik op het idee om mijn
oude elektrische trein erbij te zetten.
Die heb ik al zeker 55 jaar. Zo werd het
een klein tafereeltje.”
De laatste jaren breidde het dorp
steeds een beetje uit. De grootste
aankoop was de kabelbaan, die Elly
in een tuincentrum op de kop tikte.
“Die wilde Peter graag hebben. Toen
ik hem op een dag bij een tuin
centrum zag staan, flink afgeprijsd
omdat het een showmodel was, heb
ik hem gekocht en Peter ermee ver
rast. Nieuw kunnen ze namelijk wel
200 euro kosten en dat is toch een
beetje te gek.” Want de hobby moet,
ook als je naar de kosten kijkt, wel
leuk blijven, voegt Peter toe. “Soms
kan ik ergens iets voor een goede prijs

kopen, maar ik krijg ook veel cadeau
van familie, de buurman of kennissen
die ook een kerstdorp hebben.”
De Oirlonaar maakt ook veel
onderdelen van zijn kerstdorp
zelf. Naast de kerstbomen met
besneeuwde toppen, staan er ook
andere bomen met takken en groen
die hij zelf maakte. “Meestal met
wat ijzerdraad en touw en een spuit
bus verf. De rotsen heb ik ook zelf
gemaakt met purschuim, dat ik dan
verf.” Elk jaar komt Peter weer op
nieuwe ideeën om zijn kerstdorp aan
te kleden. “Mijn vrouw en ik fietsen
graag en gaan graag op vakantie.
In Duitsland zag ik een kerk in een
grot. Dat vond ik zo mooi, dat ik dat
ook wilde maken. Dan ga ik weer aan
de knutsel.”
Inmiddels weten veel mensen in
het dorp wel dat Peter een kerstdorp
heeft staan. “Er zijn al verschillende
mensen langsgekomen”, vertelt hij.
“De oudste bewoner van het dorp is
eens komen kijken, maar ook de hele
school stond een keer op de stoep.
Onze kleinkinderen vinden het ook
prachtig. Als ze hier zijn, mogen ze er
natuurlijk ook mee spelen. Het staat er
niet alleen voor de show.”

Botany B.V. in Meterik is een jong, energiek en groeiend bedrijf, gespecialiseerd in
expertise onderzoek ter ondersteuning van productontwikkeling in de glastuinbouw van
o.a. bloemen, planten, groente en fruit. We werken met verschillende teeltsystemen.
De groei zit er goed in en daarom zijn wij op zoek naar een:

Teeltchef

m/v, fulltime

Functieomschrijving
Als teeltchef ben je verantwoordelijk
voor de dagelijkse coördinatie en
uitvoering van de teeltsturing in proeven
voor de vestigingen in Meterik en
Venlo. Je maakt deel uit van een team
van 4 teeltdeskundigen. Je helpt het
team groeien in hun vaardigheden en
draagt zorg voor de implementatie
van nieuwe technieken in de teelt van
tuinbouwproducten.

Takenpakket:
• je bent verantwoordelijk voor het
teeltproces van groenten en bloemen;
• je begeleidt proeven en projecten vanuit
je teeltdeskundigheid;
• je bent verantwoordelijk voor de
klimaatregeling, bemesting, watergift en
gewasbescherming;
• je initieert technische verbeteringen en
innovaties.

Functie-eisen
Voor deze functie is minimaal mbo
werk- en denkniveau nodig met enkele
jaren ervaring. Je hebt een gedegen
teelttechnische achtergrond met

ervaring in groente- en/of bloementeelt
onder glas. Je hebt kennis van moderne
klimaatregeling en bemestingssystemen.
Je bent een teamspeler met goede
communicatieve vaardigheden. Je bent
bereid tot het draaien van weekend-/
storingsdiensten en daarom woonachtig
in een straal van 30 kilometer van Horst of
daartoe bereid je daar te vestigen. Je hebt
een positieve instelling en brengt dit op
een prettige en positieve wijze over op je
collega’s. Je werkt graag in teamverband.

Standplaats
Meterik

Aangeboden
We stellen je een veelzijdige en
afwisselende baan in het vooruitzicht bij
een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
in een prettige werkomgeving. Een goede
salariëring met marktconforme secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren
Sollicitaties via e-mail, inclusief cv,
vóór 14 januari 2019, sturen naar:
administration@botany.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl
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Stichtingsakte

Gezond Leefmilieu
Venray wordt stichting
Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray heeft onlangs haar stichtingsakte getekend. De werkgroep die als
doelstelling heeft het bevorderen van een gezond leefmilieu voor alle inwoners in Venray is nu officieel een
stichting.
In januari 2018 werd de werkgroep
Gezond Leefmilieu Venray in het leven
geroepen. Diverse buurtinitiatieven in
de gemeente Venray werkten hierin
samen. Zestien afgevaardigden uit
Ysselsteyn, Castenray, Veulen, Oirlo,
Venray, Leunen en de kerngroep
Limburg Gezonder kwamen bij elkaar
om te bespreken hoe zij de stem van

verontrustte burgers beter konden
laten horen. “Wij vertegenwoordigden
een grote groep burgers die zich
ernstige zorgen maken”, aldus de
werkgroep. Het GLV heeft van zich
laten horen bij de totstandkoming
van de Visie op de Veehouderij, en
heel recent bij Boeren en Buren.
Bij dit laatste project gaat het om

Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide verzorgt op
zondag 23 december een kerstconcert in de Catharinakerk in Leunen.
Het orkest staat onder leiding van dirigente Karin Janssen.

het gezamenlijk meten van de
luchtkwaliteit in Venray.
Met het oprichten van een offici
ële Stichting krijgen alle inwoners van
Venray, de gelegenheid zich aan te
sluiten bij het GLV, onder andere door
zich aan te melden als begunstiger.
Kijk voor meer informatie op
www.gezondleefmilieuvenray.nl

Metalwire B.V. heeft zich gespecialiseerd
in de verkoop en bewerking van
industriële draad. Wegens forse
uitbreiding van onze activiteiten in ons
nieuwe logistieke centrum zijn wij per
direct op zoek naar een enthousiaste

Foto-impressie: Sfeerimpressie van het kerstconcert van vorig jaar (Foto: Liesbeth Lucassen)

Senior Productiemedewerker
Inhoud van de functie:

Eisen:

Als Senior productiemedewerker (meewerkend)
geef je dagelijks leiding aan een team van
productiemedewerkers. Je krijgt de kans het
team verder te ontwikkelen en processen te
verbeteren om zo de productiekwaliteit, efficiency
en veiligheid naar een hoger niveau te brengen.
Werkzaamheden worden uitgevoerd in twee
ploegendienst of in dagdienst.

De Senior productiemedewerker die wij zoeken
kan mensgericht te werk gaan en beschikt over
leidinggevende kwaliteiten die deze werkwijze
kracht bij zetten. Daarnaast beschik je over een
gedegen helicopterview en kun je vanuit dit
oogpunt prioriteiten stellen die bijdragen aan een zo
goed mogelijk verloop van het totale proces.

Positie:

- MBO werk- en denkniveau.
- Affiniteit met techniek.
- Goede communicatieve vaardigheden aangevuld
met leidinggevende vaardigheden.
- Kennis van zowel de Engelse als Duitse taal.

Je rapporteert aan de Operations Manager

Kerstconcert
in Leunse kerk

Functie-eisen:

Het orkest krijgt vocale onder
steuning van Annabel van Casteren,
zangeres, actrice en songwriter ook
bekend onder de artiestennaam
Anna Joan. Verschillende kerstklassie
kers en hedendaagse arrangementen
passeren tijdens het concert de revue.

Het concert begint om 19.00
uur en om 18.30 uur gaan de
kerkdeuren open. Na het concert
is er een samenzijn in het café van
MFC De Baank in Leunen.
Kijk voor meer informatie op
www.harmoniestcatharina.nl

Workshop voor kinderen

Expositie viltwerk
stukken
Lilian Verspaget exposeert in december haar handgemaakte vilt
werkstukken in de bibliotheek Venray. Op vrijdag 28 december geeft
Lilian van 14.30 tot 17.00 uur daarnaast een viltworkshop om kinderen
kennis te laten maken met het proces van schapenwol vilten.

Productiemedewerker
Inhoud van de functie:

Eisen:

Als productiemedewerker ben je
verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren
van productiewerkzaamheden, zorg dragen
voor de aanvoer van voormateriaal, het op orde
houden van de werkvloer en het bijhouden
van de gebruikte materialen en voorraad.
Werkzaamheden worden uitgevoerd in twee
ploegendienst of in dagdienst.

Voor deze functie is het belangrijk dat je een
proactieve en flexibele werkhouding hebt. Je levert
een belangrijke bijdrage aan het teamverband.
Dit vereist een collegiale en coöperatieve houding
en goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je werkt nauwgezet, kunt goed communiceren,
denkt mee en hebt een resultaatgerichte instelling.

Positie:

- LBO+/MBO werk- en denkniveau
- Affiniteit met techniek

Je rapporteert aan de Senior productiemedewerker

Functie-eisen:

Wat bieden wij:
Naast een goed salaris kom je te werken bij een stabiele onderneming
met goede toekomstperspectieven. In eerste instantie krijg je een tijdelijk
contract voor de duur van één jaar. De intentie is om op termijn een vast
dienstverband aan te bieden.

Geïnteresseerd?
Schriftelijke sollicitaties met motivatie en cv t.a.v. René Halmans
naar sollicitatie@metalwire.com
Overige informatie is te vinden op www.metalwire.com

Voor het vilten gebruikt Lilian
wol van alpaca’s en schapen op een
ondergrond van zijde of katoen.
Hiermee worden sterke en warme
werkstukken gecreëerd. Met warm
water en zeep wordt de wol door
langdurig wrijven een stof.

Diverse hoeden, hoofdbanden,
shawls en jasjes zijn in december
te bekijken in de bibliotheek.
Kinderen vanaf 5 jaar kunnen zich
voor de workshops aanmelden
bij de bibliotheek. Kijk voor meer
informatie op www.hoederie.nl
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50 jaar na historisch muziekfestival

Woodstock-tributebands naar Venray
Muziek van Santana, Creedence Clearwater Revival, Joe Cocker, Janis Joplin en Jimi Hendrix is volgend jaar
live te horen in sporthal De Wetteling in Venray. Dan vindt de Woodstock 50th Anniversary Tribute Tour plaats,
waarbij internationale tributebands optreden om te vieren dat vijftig jaar geleden het historische muziekfestival
Woodstock plaatsvond. Het optreden is op zaterdag 28 december 2019.

Ten Years After, Canned Heat
en Johnny Winter. Ook zijn er
tributebands van Led Zeppelin en
The Rolling Stones, die er in 1969
eigenlijk ook bij hadden moeten zijn.

De Wetteling
De tribute-tour bestaat uit acht
optredens, die beginnen op 16 maart
in het Brabantse Oss. Venray is aan

de beurt op zaterdag 28 december
2019. De optredens vinden plaats in
sporthal De Wetteling in Venray, waar
zit- en staanplaatsen zijn. Daarnaast
zijn er kraampjes met etenswa
ren en merchandise en wordt de
zaal a angekleed in Woodstock-stijl.
De aanvang is 14.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.legendsofrocktributetour.com

GEDICHTEN
Kerstfeest 2018
Van 15 tot en met 18 augustus
1969 vond in de Amerikaanse staat
New York de Woodstock Music & Art
Fair plaats op een weiland van een
melkveehouder. Het werd gezien als
een van de belangrijkste en bekendste
evenementen in de geschiedenis van
de Amerikaanse hippiecultuur en

popmuziek. Tijdens het tribute-concert
in Venray laten de Woodstock All Stars,
zoals de optredende bands worden
genoemd, de bezoekers ervaren hoe
het vijftig jaar geleden was op het
Woodstock-festival.
Er komen hits voorbij van diverse
bekende bands en artiesten die ooit

Jos Jacobs in lande
lijke TaalHeldenprijs

op het Amerikaanse hippiefestival
optraden, waaronder Jimi Hendrix,
Janis Joplin, The Who, Grateful
Dead, Crosby, Stills, Nash & Young,
The Band, Tim Hardin, wwBlood,
Sweat & Tears, Richie Havens,
Jefferson Airplane, Melanie, Sly &
The Family Stone, John Sebastian,

Het is weer bijna Kerstfeest, ’t feest van het grootste licht op aard
Tweeduizend jaar gedenken wij dit feest dat nooit verjaart.
Toen werd geboren ’t kindje Jezus in Bethlehems stal.
Miljoenen mensen vieren dit, ontelbaar in getal!
Hij kwam op aard om mensen te bevrijden van het kwaad.
Dáárom vieren we ’t feest, waarbij de wereld is gebaat!
Dat tóch dit licht mag blijven schijnen voor héél vele mensen,
En ‘Zalig Kerstfeest, Vrede op aarde’ wij elkaar mogen toewensen!
Hilly Breukink, Venray

Wij zijn op zoek naar versterking

Jos Jacobs uit Leunen mag op maandag 24 januari meedoen aan de
landelijke TaalHeldenprijs. In september werd hij uitgeroepen tot
Limburgse Taalheld in de categorie Taalcursist. Jacobs heeft zelf
moeite met lezen en schrijven en is TaalAmbassadeur voor stichting
Lezen & Schrijven.
Met de TaalHeldenprijs worden
mensen in het zonnetje gezet die
zich op een bijzondere manier
inspannen voor een geletterd
Nederland. Jos heeft jarenlang
bij gemeente Venray als bode
gewerkt en kreeg een Koninklijk
lintje voor al zijn inspanningen
als vrijwilliger bij verschillende
verenigingen en stichtingen.
Hij had echter altijd moeite
met het lezen en schrijven van

brieven. Hij vertelt in zijn functie
als TaalAmbassadeur over zijn
ervaringen daarmee.
“Dat doet hij zonder schaamte.
Mensen kunnen hem alles vragen.
Het publiek hangt vaak aan zijn
lippen. Hij trekt andere Taal
Ambassadeurs uit hun schulp. Jos
geeft ze het vertrouwen ook hun
verhaal te vertellen”, aldus de
organisatie van de TaalHeldenprijs,
stichting Lezen & Schrijven.

Ruim 200 rassen

Internationale ras
hondenshow Venray
Ruim 200 hondenrassen uit binnen- en buitenland laten zich zaterdag 22 en zondag 23 december van hun mooiste kant zien tijdens de
41e editie van de internationale rashondenshow in Evenementenhal
Venray. De hal wordt voor deze editie aangekleed in kerstsfeer.
De rashondenshow wordt geor
ganiseerd door Kynologenclub
Nijmegen en omgeving
Noviomagum. De show wordt geor
ganiseerd zodat mensen naar de
verschillende honden kunnen gaan
kijken en zich kunnen laten informe
ren over een bepaald ras, voordat ze
er een aanschaffen.

De tentoonstelling is beide
dagen geopend van 09.00 tot 17.30
uur. De keuringen beginnen om
10.00 uur, de erekeuringen zijn vanaf
15.00 uur. Op zondag 23 december is
daarnaast om 16.30 uur de eindkeu
ring van de beste hond van de show.
Kijk voor meer informatie over de
show op www.kerstshow.com

vacature

Werkvoorbereider
In deze functie ben je verantwoordelijk voor een goede voorbereiding van de uit
te voeren projecten op de onderdelen (tijds-)planning, werkschema’s, eenduidige
werkomschrijvingen, inkoop en een goede administratieve verwerking daarvan.
Tijd, budget en kwaliteit houd je scherp in de gaten en je stemt alle disciplines
goed op elkaar af.

Lees meer op: www.hermanvaessen.nl
Herman Vaessen B.V.
Leemvenweg 1
T (077) 465 17 08
5993 RH Maasbree
F (077) 465 30 11

info@hermanvaessen.nl
www.hermanvaessen.nl
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Agenda t/m 03 januari 2019
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Kerst-inn met workshops
Tijd: 17.30-19.30 uur
Organisatie: daltonschool De Hommel
Locatie: daltonschool De Hommel Venray

Kerstviering Coninxhof met zang,
dans, muziek en optredens
Tijd: 17.30 uur
Organisatie: basisschool Coninxhof
Locatie: Paterskerk Venray

vr
21
12

Opening Kerstmarkt door
burgemeester met schutterij
‘t Zandakker

Kerstshow

La Salsa ‘88 Christmas Special

Tijd: 08.00-19.00 uur
Organisatie: Kynoweb
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

zo
23
12

Internationale rashondenshow
Tijd: 09.00-17.30 uur
Organisatie: Kynologenclub Nijmegen
en omgeving Noviomagum
Locatie: Evenementenhal Venray

Internationale rashondenshow
Tijd: 09.00-17.30 uur
Organisatie: Kynologenclub Nijmegen en omgeving
Noviomagum
Locatie: Evenementenhal Venray

Kerstmarkt

Kerstmarkt

Tijd: 12.00-21.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Tijd: 12.00-18.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

Kienen

Dansvoorstelling Het meisje met
de zwavelstokjes

Super Hero Kids Dance Party

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

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Dizzy Dance
Locatie: Schouwburg Venray

Bijeenkomst computerclub

Kerstwandeling Odapark en
Vlakwater

Dansvoorstelling Het meisje met
de zwavelstokjes

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Dizzy Dance
Locatie: Schouwburg Venray

Legends of Rock Tribute
Festival XXL

Optreden zanggroep Just For Fun
bij kerststal

Tijd: 15.00-01.00 uur
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 13.30-15.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Dansvoorstelling Het meisje met
de zwavelstokjes

Christmas Carol Concert

Tijd: 13.00-21.00 uur
Locatie: Henseniusplein Venray

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

Filmavond
Tijd: 18.15-20.15 uur
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Kerstviering Coninxhof met zang,
dans, muziek en optredens
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: basisschool Coninxhof
Locatie: Paterskerk Venray

Foute kerstparty
Tijd: 20.00-00.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

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

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: gemengd koor Wanssum, dames- en
herenkoor Castenray, St. Leonarduskoor Wanssum
en gemengde zangvereniging Erato Blitterswijck
Locatie: O.L. Vrouw Geboortekerk Blitterswijck

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Dizzy Dance
Locatie: Schouwburg Venray

Kerstconcert
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo
en Venrays Mannenkoor
Locatie: kerk Oirlo

vacature
Vullings Metaalbewerking B.V. te Horst is toeleverancier
van mechanisch bewerkte producten van metaal, non-ferro
en kunststof. Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.
Raak jij ook nooit uitgeteld? Dan ben jij mogelijk onze
nieuwe collega, met hart voor de techniek, groei,
ontwikkeling en zelfontplooiing, voor de volgende functie:

TECHNISCH CALCULATOR

Matinee met De Peelzwervers
Tijd: 14.00-17.30 uur
Locatie: Janssen Dansen en Sporten Venray

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
m/v

Ben jij de techneut met een passie voor cijfers, of zit je in
je laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou
van harte uit om contact met ons op te nemen.

Wat vragen we van jou als calculator?
• HBO werk-/denkniveau
• Sterk analytisch vermogen
• Teamplayer

Wat ga je doen als calculator?
• Beoordelen van de klantaanvraag op (technische)
maakbaarheid
• Zelfstandig opstellen en uitwerken van calculaties op
zowel kosten- als technisch niveau
• Aanvragen van en onderhandelen met leveranciers
aangaande uitbestedingen en bijbehorende
aanbiedingen
• Uitwerken van offertes

Wat bieden wij jou als calculator
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen een
innovatief bedrijf (zie ook onze website
www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder flexibele werktijden

Oostrum
Leunen

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

Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met
de heer J. Evers, tel. 077-3982235 of stuur je sollicitatie
naar: H.vullings@vullings-horst.nl

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Cor & Co in de Schôl: ‘Een warme
Kerst met…’

Taalcafé

Dansavond

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

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

Johnny Romein meets friends

Stalconcert Geutefiks en Fluitemans

Tijd: 16.00 uur
Locatie: partycentrum De Witte Hoeve Venray

Tijd: 16.00 en 20.00 uur
Organisatie: Wim Kunen en Luuk Lenders
Locatie: boerderij Lindenhof Geijsteren

Live Top 2000 met Auke Classens,
Etan Huijs en Geert Pelzer

Kerstlichtjeswandeling door
de Vredepeelse bossen

Voorstelling Blame it on
the boogie - Jeans

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: Kreaclub Uit de Knutseldoos en de
verenigingen van Vredepeel
Locatie: start gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Cor&Co
Locatie: gemeenschapshuis De Schôl Heide

Dansvoorstelling Het meisje met
de zwavelstokjes
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Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Uitmarkt Venray

Molen in kerstsfeer

Le Foyer
Tijd: 22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Tabletcafé
Tijd: 10.00 uur
Locatie: bibliotheek Venray

Koffie-inloop voor centrum
bewoners

Uitreiking Cultuurprijs 2018

Nieuwjaarsdag met We Two
Tijd: 18.00 uur
Locatie: café De Uitmarkt Venray

Tijd: 18.00-23.00 uur
Locatie: Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Odapark, The B, BiblioNu, Schouwburg
Venray en Cultura Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad Centrum
Locatie: De Borggraaf, het Venrays Museum, Venray
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Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Tijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden Merselo
Locatie: gemeenschapshuis Den Hoek Merselo

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

Kwisspel Quiznight

GD

50+ Wandeling van 10 kilometer

Bijeenkomst computerclub

Tijd: 12.00-16.00 uur
Locatie: Molen Nooit Gedacht Merselo
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Tijd: 15.00-16.50 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Pubquiz

Tijd: 16.00-00.00 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 20.45 uur
Locatie: café De Uitmarkt Venray

Voorstelling Kruistocht in
Spijkerbroek

Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: Harmonie St. Catharina Leunen
Locatie: kerk Leunen

Tribute Around Town Venray

Optreden Beth Heart Beth Hart tributeband

Tijd: 14.30-17.00 uur
Organisatie: Lilian Verspaget
Locatie: Bibliotheek Venray

Kerstconcert
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Workshop vilten voor kinderen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Dizzy Dance
Locatie: Schouwburg Venray
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Tijd: 22.00 uur
Locatie: café De Uitmarkt Venray

P R E T T I G E K E R S T DAG E N E N E E N G E L U K K I G N I E U WJ A A R

ZONDAG 6 JANUARI 201 9

DE
RABO ICE BIKE
COMPETITION & QUIZ
VAN 1 4:00 TOT 1 8:00 UUR

Hartjes wafelijzer / WA2103

29,95

39,95

22,95

99,95

• 4 grillplaten met een aardewerk bord en één centrale unit

Grillplaten set / Dinner 4-all 103080

139,-

• RVS-deksel • Anti-aanbaklaag

Wafelijzer / WF-2195

29,95

9.30
g
eopen

46,95

vanaf

65,-

Tummers

VAN 11:0

6

ALLE

ALLE WINKELS

VAN 9:30 tot 17:00

GEOPEND

77

• Voor tosti’s, wafels, panini’s en meer

nu 187

*
• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• Actieradius 15 m • QuattroPower System
STOFZUIGER / BGL8SIL4 • Zeer stille stofzuiger

NORMAAL 299,-

37%

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

• MEENEEMPRIJS & BODEMPRIJS
• 50" (127 cm) • 4K Ultra HD
• Smart TV
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4K TV / LC50UI7222

37%

D
GEOP0E- 1N7:00

OND
ROERM
WINKEL

2e K

G
ERSTDA

ALLE

d!

Multisnack apparaat / SW854D

85,-

• Traploos instelbaar • 1400 watt

Wafelijzer / WA1450
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GRANDIOZE EINDEJAARS UITVERKOOP!

• Anti-aanbaklaag • Voor 8 personen

76,95

Hartjes wafelijzer / 120

89,95

• Extra groot bakoppervlak van 24 cm

Gourmetstel met grillplaat / RG2681

47,95

• Platen met anti-aanbaklaag • “Coul-touch”

37,95

Tummers

Maan
dag 2
4

* Na €30,- cashback via Bosch.

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

op alle Samsung Premium TVʼs vanaf serie 8

KORTING

€700,-

tot wel

www.eptummers.nl/QLED

Schrijf u in voor een gratis VIP-demonstratie:

Professionele demonstraties
& speciale acties.

21, 22, 23 DEC

QLED
EVENT

