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Videoclip
voor Verrékkes Moj
Carnavalsband Verrékkes Moj nam op zondag 13 januari de videoclip op van het nummer Gaef ‘t dur. Dit nummer werd speciaal gemaakt ter ere van het 5x11 jubileum van
de Venrayse Jeugdvastelaovesvereniging D’n Hazekeutel. Samen met leden van D’n Hazekeutel en andere carnavalsverenigingen werd in café Het Moment in Venray de videoclip opgenomen. De band kijkt met veel plezier terug op de opnames. “Wauw, wauw, wauw! Dat was echt ‘n Verrékkes Mojje middag!”, aldus de band op haar Facebookpagina.

Bungalowpark wordt ontmanteld

Gemeente hakt knoop door over Roekenbosch
De overlegtafel met alle betrokkenen rondom vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck kwam afgelopen jaar niet tot een breed gedragen toekomstplan voor het bungalowpark. Gemeente Venray hakt nu zelf de
knoop door: er blijft ruimte voor 44 huisjes voor woonurgenten en 250 arbeidsmigranten, maar de rest van de
huisjes wordt zo snel mogelijk gesloopt. Eind 2029 worden ook de laatste huisjes gesloopt.
“We hebben een poging gedaan
om met alle betrokkenen tot een
goed toekomstplan te komen waar
iedereen het mee eens was”, begint
wethouder Jan Loonen. “Maar dat
heeft niet geleid tot een oplos
sing. Eind vorig jaar waren we weer
terug bij af. En wat doe je dan?”
De gemeente besloot het heft in
eigen handen te nemen en zelf
met een toekomstplan te komen.
“Hiervoor zijn we bewust niet meer

bij andere partijen te rade gegaan,
maar zelf met een duurzaam alterna
tief gekomen.”
Het plan? Bungalowpark
Roekenbosch wordt de komende tien
jaar ontmanteld. Ruim de helft van de
woningen wordt zo snel mogelijk al
gesloopt. In totaal worden er 44 huis
jes vrijgemaakt voor woonurgenten.
Deze woningen worden beheerd door
Wonen Limburg. De bungalows op
het afgeschermde deel staan waarin

voorheen het asielzoekerscentrum
gehuisvest was, worden bestemd
voor in totaal 250 arbeidsmigranten.
Een organisatie die arbeidsmigranten
tijdens hun tijd in Nederland bege
leidt, gaat deze woningen beheren.
Loonen: “Er lopen hierover gesprekken
bij Otto Work Force.” Op het park ver
blijven nu nog 440 arbeidsmigranten,
maar dat moeten er dus minder wor
den. De overige 120 huisjes worden op
korte termijn gesloopt. In 2029 beëin

digt gemeente Venray de erfpacht
overeenkomst en komt alle grond in
bezit van gemeente Venray, zodat de
overgebleven huisjes ook gesloopt
kunnen worden en het hele park gesa
neerd kan worden.
De opbrengsten van de huisves
ting van maximaal 250 arbeidsmigran
ten en de inzet van 44 woningen voor
woonurgenten wordt gebruikt om de
eigenaren met bezit op vakantiepark
Het Roekenbosch gedeeltelijk te com
penseren voor het opgeven van hun
eigendom. Die huiseigenaren krijgen
nu de mogelijkheid om hun bungalow
te verkopen. De opbrengst ligt volgens
de gemeente tussen de 50 en 60 pro

cent van de WOZ-waarde.
Wethouder Loonen hoopt op
enthousiaste reacties vanuit coöpe
ratie het Roekenbosch en vanuit het
dorp Blitterswijck. “Iedereen moet
een beetje inschikken bij dit plan.”
Wethouder Carla Brugman noemt
het een “charmant plan”. “Het doet
iedereen misschien een beetje pijn,
maar hopelijk is iedereen ook een
beetje blij mee.” Wethouder Loonen:
“We hebben iedereen vorig jaar de
kans gegeven om mee te denken,
maar nu moeten we zelf de knoop
doorhakken. Dit scenario maakt het
mogelijk om een nieuwe, beheers
bare situatie te creëren.”
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Leerplichtrapport

Verzuim op Venrayse scholen toegenomen
Het schoolverzuim op Venrayse scholen is in het schooljaar 2017-2018
licht toegenomen in vergelijking met een schooljaar eerder. Dat blijkt uit
het jaarverslag over de leerplicht van gemeente Venray.
Kinderen in Nederland zijn vanaf
hun 5e levensjaar verplicht om
naar school te gaan, tot en met het
schooljaar waarin ze 16 jaar worden.
Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn
kwalificatieplichtig, wat wil zeggen
dat ze minimaal een mbo-diploma
niveau 2 of een havo- of vwo-diploma
moeten halen. Alle scholen in Venray
hebben een vaste leerplichtambte
naar die aan de school gekoppeld is.
Kinderen die meer dan 16 uur verzui
men in vier weken moeten door de
scholen bij Leerplicht gemeld worden.

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
Robert Hesen en Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Els
Hekkenberg, Anne Jakobs,
Anne Jeuken, Valentine Kalwij en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Daarnaast melden scholen het ook als
leerlingen zich twijfelachtig ziek mel
den. Als een leerling (of de ouders)
zich niet houdt aan de leerplicht, kan
zo’n ambtenaar een proces-verbaal
opmaken, wat gevolgd kan worden
door een strafrechtelijk traject.
In Venray waren in het school
jaar 2017-2018 23 leerlingen niet
ingeschreven bij een school of instel
ling. Een jaar eerder waren dat er nog
20. Leerplicht heeft al deze gevallen
in behandeling gehad. In sommige
gevallen waren ouders nog aan het
zoeken naar een goede school, omdat
ze bijvoorbeeld pas net in Venray aan
gekomen waren. In totaal waren er
186 leerlingen die wel ingeschreven
waren, maar hun school niet of niet
regelmatig bezocht. Een jaar eerder
was dat aantal nog 171. Daarnaast
wordt nog een derde manier van
schoolverzuim onderscheiden: het luxe
verzuim. Hierbij houden ouders hun
kinderen zonder toestemming buiten
de schoolvakantie van school, bijvoor
beeld voor een vakantie. Dat kwam
in 2017-2018 in totaal negen keer
voor, twee gevallen minder dan in
2016-2017. In totaal vond er in Venray
218 keer schoolverzuim plaats in het
schooljaar 2017-2018, vergeleken met
202 gevallen in 2016-2017.

Aantal thuiszitters
gedaald
Het aantal thuiszitters,
leerlingen die langer dan vier
weken geen onderwijs volgen, is
in het schooljaar 2017-2018 iets

gedaald ten opzichte van een jaar
eerder. In 2016-2017 zaten er zes
kinderen uit het basisonderwijs thuis
en 24 kinderen van het voorgezet
onderwijs. Een schooljaar later waren
die aantallen respectievelijk 4 en
22. Van de 26 thuiszitters in 20172018 zijn er 13 door Leerplicht terug
richting onderwijs begeleid. Voor
tien leerlingen is een onderwijszorgarrangement ingezet, waardoor
de leerling deeltijd onderwijs kon
volgen en daarnaast zorg kreeg.
Bij twee leerlingen is uiteindelijk
een vrijstelling verleend, omdat de
inzet van zorg noodzakelijk was en
onderwijs niet haalbaar bleek op dat
moment. Voor één thuiszitter is op het

einde van het schooljaar nog geen
oplossing gevonden. Inmiddels is
deze leerling in het nieuwe schooljaar
2018-2019 gestart op het speciaal
basisonderwijs in combinatie met
jeugdhulp.

Meer jongeren
dreigen uit te vallen
Gemeente Venray en het onder
wijs in de gemeente constateren
dat steeds meer jongeren uitvallen
of dreigen uit te vallen op school.
“Het betreft jongeren met complexe
meervoudige problematiek, die naast
onderwijs tegelijkertijd intensieve
zorg nodig hebben en waarvoor bin

nen een schoolse setting geen pas
sende begeleiding meer nodig is”,
aldus de gemeente. En de gevolgen
van thuiszitten zijn groot: jongeren
missen een gestructureerde dagbe
steding, contacten met leeftijdsgeno
ten en lopen een leerachterstand op.
“Het zet jongeren op een achterstand,
omdat een afgeronde schooloplei
ding een belangrijke voorwaarde is
voor maatschappelijk succes”, stelt de
gemeente. Deze ontwikkelingen zijn
aanleiding geweest voor de gemeente
om te komen tot een onderwijszorgarrangement op zorgboerderij Vorster
Hand in Sevenum, in samenwerking
met gemeenten Horst aan de Maas,
Peel en Maas en het Citaverde College.

Verslechterde samenwerking met gemeente

Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Wijkplatform Veltum stopt

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

Wijkplatform Veltum stopt ermee. Aanleiding is de in haar ogen moeizame samenwerking met gemeente Venray. Die samenwerking is vooral de
laatste drie jaar verslechterd, stelt het platform van de Venrayse wijk.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen

Het Wijkplatform werd naar
aanleiding van een bewonersavond
voor de wijk opgericht. Vier
bewoners van de wijk vormden
het platform en er werd een
wijkontwikkelingsplan opgesteld.
“De eerste jaren van ons bestaan
hebben we samen met vele
buurtbewoners mooie projecten
gerealiseerd en resultaten
geboekt”, aldus het wijkplatform.
“Denk hierbij aan onder andere
de herinrichting van de Veltumse
Kleffen, de aanleg van de rotonde
bij Intratuin, de oprichting van
een wijkteam en het vernieuwen
van de speeltuinen. Zowel vanuit
de wijkbewoners als vanuit
de gemeente werd er goed
samengewerkt.”
De laatste drie jaar zag het
wijkplatform echter een duidelijke
kentering in het proces, in het
bijzonder vanuit de zijde van
het gemeentehuis. Belangrijkste
pijnpunt voor het wijkplatform

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

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

is de gang van zaken rondom
restaurant De Perdstal. Voorzitter
Roel van Osch: “De gemeente heeft
het pand voor een bijzonder lage
prijs verkocht aan de ondernemer
onder voorwaarde van een aantal
maatschappelijke condities. Zo zou er
een educatiecentrum moeten komen,
zouden er mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan de slag
moeten kunnen en zou er gezorgd
moeten worden voor onderhoud van
het Vlakwaterbos.”

Geen verbetering
zichtbaar
De wijkraad stelt dat de
ondernemer zich niet aan deze
voorwaarde houdt en ook niet
aan afspraken met de buurt.
“De gemeente grijpt echter niet in
en in een daaropvolgend mediationtraject houdt de gemeente zich
afzijdig.” Ook neemt de wijkraad
het de gemeente kwalijk dat zij

 nterecht stelde dat de wijkraad het
o
eens zou zijn met de verruiming van
de vergunning voor De Perdstal.
Ruim twee jaar zijn er gesprek
ken geweest tussen de wijkraad en
het College van B&W van gemeente
Venray over de haperende samen
werking. “Maar na alle toezeggingen
en uitgesproken intenties vanuit de
gemeente Venray is er weinig tot geen
verbetering zichtbaar”, aldus het wijk
platform. “Het gemeentebestuur en
het gemeentelijk ambtelijk apparaat
van Venray handelen naar ons inzicht
te vaak niet in het belang van alle
burgers”, stelt Van Osch. “De grond
leggers van het gebiedsgericht wer
ken bij de gemeente deden dat eerst
wel, maar we werken gewoon dat de
gemeente dit beleid nu niet meer uit
draagt.” Opportunistisch beleid, noemt
het wijkplatform de huidige werkwijze
van de gemeente. “De wijkraden en
wijkplatforms zijn daarbij eigenlijk
overbodig en moeten omzeild worden
of indien mogelijk voor het karretje

gespannen worden. Zo niet, dan kun
je ze nog altijd negeren.”

Negatieve
zaken
De leden van Wijkplatform
Veltum willen geen rol meer spelen
in dit proces en besluiten daarom dat
het wijkplatform ophoudt te bestaan.
“De laatste twee jaar zijn we vooral
met negatieve zaken bezig geweest
en dat is niet waar wij als vrijwilli
gers voor hebben gekozen. Onze rol
als betrokken burger bij leefomge
ving en milieu zal elk wijkplatform
lid nu op een andere, eigen manier
invullen.”
Gemeente Venray zegt in een
reactie het besluit van Wijkplatform
Veltum om te stoppen te betreuren.
“Als gemeente hebben wij burger
participatie hoog in het vaandel
staan. Betrokken inwoners hebben
daarin een belangrijke rol”, aldus een
woordvoerder.
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Herinrichting AH-pand niet klaar voor 2020
Gemeente Venray verwacht niet dat zij de herinrichting van het voormalige Albert Heijn-pand en de transformatie van het Gouden Leeuwplein in Venray klaar heeft vóór 1 januari 2020. Dat was wel één van de eisen
voor het ontvangen van de provinciale subsidie van 800.000 euro voor het project. De gemeente heeft uitstel
van de termijn gevraagd bij provincie Limburg.
Voorwaarde voor het krijgen
van de 800.000 euro provinciale
subsidie voor het verminderen
van de winkelleegstand in Venray,
was dat het project vóór 1 januari
2020 gerealiseerd zou moeten
zijn. Gemeente Venray verwacht
nu, één maand na het krijgen van

de subsidie, dat haar dit niet gaat
lukken. Vooral de herinrichting van het
voormalige Albert Heijn-pand, waar
de bibliotheek naartoe zou moeten
verhuizen, en het opknappen van het
aangrenzende Gouden Leeuwplein
gaan niet op tijd klaar zijn, verwacht
de gemeente.

In februari 2019 zou de gemeente
raad op zijn vroegst kunnen beslissen
over de toekomst van de bibliotheek
en eventuele financiering voor ver
bouwing of verhuizing. Daarna kan
pas gestart worden met het eventu
eel aanbesteden van de verbouwing
en het opstellen van huurcontracten.

“We kunnen helaas niet garanderen
dat we deze activiteiten gerealiseerd
hebben vóór 1 januari 2020”, stelt
de gemeente. Zij vraagt provincie
Limburg daarom om de termijn te ver
lengen tot eind 2020.
Met de transformatie van het
Gouden Leeuwplein kan begon
nen worden na de aankoop van het
AH-pand. Er moet onder andere een
verbinding komen tussen het plein en
het centrum en het plein moet groe
ner worden. Ook wil de gemeente de

entree van de daar gelegen parkeer
garage verbeteren. Ook verzoekt
de gemeente provincie Limburg om
een tweede voorschot van 300.000
euro op de subsidie, omdat zij de
komende maanden forse investerin
gen moet gaan maken voor de aan
koop van het AH-pand. De gemeente
koopt het pand voor ruim 1,2 mil
joen euro. Voor de verbouwing van
het voormalig winkelpand schat zij
minstens 1,9 miljoen euro nodig te
hebben.

Gemeente wil wifi-voucher inzetten voor dorpen
Gemeente Venray wil met de voucher van maximaal 15.000 euro van WIFI4EU in gaan zetten om gratis wifitoegang mogelijk te maken in de dorpen van de gemeente. In het centrum van Venray is al gratis wifi-toegang.
Venray hoort bij de 48 Neder
landse gemeenten die eind vorig
jaar een Europese subsidie van
15.000 euro kregen om gratis wifi
op publieke plekken te creëren.

In totaal wordt er 42 miljoen euro uit
getrokken voor de eerste lichting van
het WIFI4EU-project. Het geld wordt
gebruikt voor het organiseren van
gratis wifi op plekken als bibliothe

ken, musea, ziekenhuizen, parken of
pleinen.
Gemeente Venray wil de voucher
in gaan zetten voor de openbare ruim
ten in de dorpen van Venray. Het cen

trum van Venray heeft namelijk al zo’n
gratis wifi-netwerk. Waar en wanneer
het mogelijk is om die wifi-toegang
te realiseren is nog niet duidelijk.
“Wel geldt dat binnen 1,5 jaar na het
behalen van de voucher de installatie
voltooid en de wifi-toegang in werking
moet zijn”, aldus gemeente Venray.

In totaal zijn er 2.800 gemeenten
geselecteerd uit de meer dan 13.000
gemeenten die zich aanmelden voor
de subsidie. Uit Nederland lagen er
67 verzoeken. Behalve Venray krijgen
ook de Limburgse gemeente Horst
aan de Maas en Valkenburg subsidie
voor wifi op openbare plekken.

Mooder Maas neemt maatregelen om
de das te beschermen
In het plangebied van Ooijen-Wanssum leven twaalf dassenfamilies. Aannemerscombinatie Mooder Maas
kan niet voorkomen dat een deel van het leefgebied van de door de Wet Natuurbescherming beschermde diersoort wordt aangetast. In samenwerking met ecoloog Benjamin Backx neemt Mooder Maas echter zoveel mogelijk maatregelen om de das te beschermen. Maar dat is niet genoeg, vindt Stichting Das en Boom die zich inzet
voor de das en haar leefgebied. De stichting wil ingrijpen en de werkzaamheden stilzetten.

burcht. Om de das zoveel mogelijk te
beschermen legt Mooder Maas onder
andere dassenrasters en dassentunnels
aan om de kans op verkeersslachtof
fers te verkleinen. Backx: “Ook zorgen
we ervoor dat alle belangrijke gebie
den voor de dassen bereikbaar blijven,
zodat ze genoeg ruimte hebben om
voedsel te blijven vinden. We leggen
bijvoorbeeld ook tijdelijke foerageer
gebieden aan.” In de kwetsbare voort
plantingsperiode tussen december en
juni wordt er niet gewerkt bij dassen
burchten en in de periode daarbuiten
wordt er alleen gewerkt onder bege
leiding van een ecoloog.
Toch is het niet te voorkomen
dat er stukjes leefomgeving van de
das verdwijnen. Backx verwijst naar
de drie bijburchten en de pijpleidin
gen die moeten verdwijnen. “Dat zijn
burchten waar de dassen maar af en
toe zitten. Bijvoorbeeld bij een maïs
veld. Al een jaar voordat zo’n bijburcht

moet verdwijnen, verleiden we de
dassen om daar niet meer heen te
gaan, maar naar een andere burcht.”
Mooder Maas legt een zogenaamde
kunstburcht aan. “Met pvc-buizen
leggen we ook al wat gangen aan.
We planten het gebied in met strui
ken, zodat het goed uit het zicht ligt.
Zo hopen we de dassen hiernaartoe te
verleiden.”
Al met al zal de das wel wat mer
ken van de werkzaamheden, maar
krijgt zij er ook veel voor terug, stelt
Backx. “De werkzaamheden worden
juist uitgevoerd om het hele gebied
veiliger en natuurrijker te maken.
Ook voor de das. Veel akkerland
wordt omgevormd tot een door grote
grazers begraasd grasland waardoor
de das straks een leefgebied krijgt
waar meer voedsel te vinden is.
Uiteindelijk is het aanpakken van het
gebied dus ook zeker in het belang
van de das.”

Stichting Das&Boom wil ingrijpen
Mooder Maas gebruikt dassengoten om te voorkomen
dat dassen hinder ondervinden van het verkeer (Foto: Paul Poels Fotografie)
Gebiedsontwikkeling OoijenWanssum moet zorgen voor een toe
komstbestendige oplossing van het
hoogwaterprobleem in het Maasdal
tussen Broekhuizen en Geijsteren.
Het project voorziet onder meer in de
aanleg van dijken, hoogwatergeulen,
een rondweg en de realisatie van 340
hectare nieuwe natuur. In een project
met een dergelijke grote omvang als
Ooijen-Wanssum is het echter onmo
gelijke dat het leefgebied van de
das niet wordt geraakt, stelt Mooder
Maas.”Bijvoorbeeld omdat de das op
een nieuwe plek een nieuwe bijburcht
of vluchtpijp heeft gebouwd waar een

waterkering of een geul moet worden
gegraven.” De das is beschermd via
de Wet Natuurbescherming, waar
door burchten niet beschadigd mogen
worden bij werkzaamheden en waar
door het leefgebied niet aangetast
mag worden. Aannemerscombinatie
Mooder Maas heeft daarom een ont
heffing gevraagd bij provincie Limburg
en deze ook gekregen. Daarom mag
zij drie bijburchten en vijf vluchtpijpen
verwijderen.
“Maar we doen er alles aan om het
leefgebied van de das zoveel moge
lijk te beschermen”, vertelt ecoloog
Benjamin Backx van Mooder Maas.

“Dassen zijn slimme dieren: ze zullen
echt wel merken dat er gewerkt wordt
in hun leefgebied. Maar we zorgen
ervoor dat ze hun burchten niet gaan
verlaten of minder jongen krijgen.”
Hij gaat verder: “We hebben van tevo
ren onderzocht waar de dassen precies
zitten en op welke manier de maat
regelen hun leef- en foerageergebied
(het gebied waar ze voedsel zoeken,
red.) raken.” Dassen zijn roofdieren
en gaan vooral ‘s nachts op zoek naar
prooi als regenwormen. Ook eet de
das plantaardig voedsel, zoals fruit en
noten. Overdag verblijven ze in een
stelsel van ondergrondse tunnels: hun

Stichting Das&Boom strijdt al sinds 1981 voor de bescherming van de
das in Nederland. De stichting was betrokken bij de inventarisatie van de
dassenfamilies in het projectgebied, maar schrikt nu van de impact die de
werkzaamheden hebben op het leefgebied van de das. “Een ingreep van
deze omvang is heel groot, het gaat om honderden hectares”, stelt directeur
Jaap Dirkmaat. “Normaal gesproken wordt er bij dit soort projecten inge
zet op één-op-één compensatie van het leefgebied van de das. Dat is hier
niet het geval.” Dirkmaat verwijst onder andere naar de grote hoeveelhe
den grond die afgegraven gaan worden tijdens de werkzaamheden. “In de
sliblaag van de grond, die wordt weggehaald, zit veel voedsel voor de das.
Dat gaat allemaal verloren. Dat vinden wij schandalig.”
Hoewel Mooder Maas alternatieve routes, burchten en plekken met
voedsel aanlegt voor de das, is dat volgens de stichting lang niet genoeg.
“Nu we de ware omvang van de werkzaamheden en de gevolgen voor het
leefgebied van de das gezien hebben, gaan we ingrijpen”, aldus Dirkmaat.
De stichting wil een spoedgesprek met Mooder Maas. “We willen de werk
zaamheden stilleggen. Als het project de dassen niet als de donder beter
gaat bedienen, dan gaan we stappen ondernemen. Dan moet het recht gaan
spreken.” Dirkmaat geeft aan onder andere de ontheffingen van de provincie
Limburg voor het weghalen van de dassenburchten aan te willen vechten.
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Tekort bouwgrond belemmert groei
Ysselsteyn
Ysselsteyn is een groeikern, maar het dorp loopt tegen zijn grenzen aan. In de nieuwbouwwijk aan de zuidkant van het dorp zijn nog slechts enkele kavels te vergeven. Daarmee is de koek op. Terwijl veel jongeren en
ouderen staan te springen om een woning in het Peeldorp. “Het bouwplan aan de zuidkant raakt vol. De
gemeente wil groei bieden, maar we hebben zelf geen grond meer. Het gebrek aan bouwlocaties is funest voor
Ysselsteyn”, vertelde wethouder Martijn van der Putten dinsdag 15 januari tijdens de informatieavond over
woningbouw in zaal Roelanzia.

Van der Putten meldde dat het
inwoneraantal van Ysselsteyn nog
groeit tot 2035. “Ook de jongere bevol
kingsgroep neemt nog toe. Er moeten
daarom meer woningen bij. We willen
starterswoningen en wellicht apparte
menten toevoegen”, pleitte de wet
houder.

Opvallend veel
jongeren aanwezig
De werkgroep Wonen van de
dorpsraad organiseerde de informa
tieavond omdat er een grote woning
behoefte is in het dorp. Er waren
opvallend veel jongeren aanwezig
onder de honderd belangstellenden
in de grote zaal van Roelanzia. “Er is
ontzettend veel vraag naar sociale
woningbouw bij zowel jong als oud”,
zei Leo Philipsen van de werkgroep.
“Jongeren lopen er tegenaan dat de
beschikbare bouwkavels te groot
zijn. Die zijn te duur en niet geschikt.
We zijn al jarenlang op zoek naar star
terswoningen.”

In de bebouwde kom

DINNISSEN
PROCESS
TECHNOLOGY
Dinnissen Process Technology
is wereldwijd toonaangevend in
de ontwikkeling van innovatieve
technieken voor de handling
van poeders en granulaten
binnen bedrijven in de feed, food,
petfood, dairy en chemie. Met 200
medewerkers ontwikkelen, testen
en vervaardigen wij machines en
complete processen in eigen huis.
Meer informatie:

www.dinnissen.nl

Door het succes van onze nieuwe concepten maakt ons bedrijf een
gezonde groei door. We zijn daarom op zoek naar vooruitstrevende en
creatieve technische medewerkers. Ter versterking van onze engineering
afdeling zoeken wij:

• ELECTRICAL ENGINEERS (HBO)

Je programmeert, modificeert en test besturingen voor installaties. Je
onderhoudt contact met klanten en ontwikkelt de PLC-programmatuur. Je
stelt de benodigde documentatie op en verzorgt bedieningshandleidingen.
Je hebt een elektrotechnische opleiding op HBO niveau. Je hebt ervaring
met PLC’s, bij voorkeur Siemens S7. Je vind het leuk om geregeld in het
buitenland te verblijven.

• MECHANICAL ENGINEERS (HBO)

Je construeert mechanische delen van installaties. Je bepaalt
materiaalkeuze en maakt sterkteberekeningen. Je zorgt voor
samenstelling- en detailtekeningen met behulp van Solidworks.
Je hebt een afgeronde opleiding HTS-werktuigbouwkunde. Je hebt kennis
van en interesse in machine en apparatenbouw, en hebt ervaring met 3D
tekenen (bij voorkeur Solidworks).
Ons bedrijf kenmerkt zich door een inspirerende werkomgeving waarin
veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Eigen initiatief wordt
beloond, terwijl je alle vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om je te
ontwikkelen in de richting die je het beste ligt.

Contact:
Voor meer informatie met betrekking tot de vacatures, kun je
contact opnemen met Bianca Trienekens:
Bianca Trienekens, Hoofd P&O
Tel.:
077-467 35 55
E-mail: b.trienekens@dinnissen.nl

Dinnissen B.V.
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum

Martijn van der Putten rea
geerde dat Ysselsteyn op zoek moet
naar bouwlocaties in de dorps
kern. Hij noemde Ringweg en
Ysselsteynseweg als de buitengren
zen van de bebouwde kom. “Buiten
de Ringweg willen we het open
landschappelijk karakter behouden.
Inbreiding gaat voor uitbreiding”, zei
Van der Putten die drie mogelijke
locaties noemde: achter de Jera, de
manege en de hoek YsselsteynsewegRingweg. Een belemmering voor
Ysselsteyn is de strengere geurnorm
van veehouderijen. Daardoor is uit
breiding aan de zuidkant en in de
noordoosthoek lastig. “Met de kennis
van nu zou er aan de zuidkant zelfs
niet meer gebouwd mogen worden.
Maar dat gaan we niet meer terug
draaien”, aldus de wethouder die een

oproep deed bouwlocaties te melden.
Dorpsraadvoorzitter John Claessens
noemde de bedrijfsgebouwen van
Vitelia. “Als Vitelia gaat verhuizen ont
staat er een mooie grote bouwplaats
midden in het dorp.” Dat beaamde
Van der Putten. “In potentie is het
een prachtige locatie. Maar ik ken de
verhuisplannen niet. Het liefst word ik
overladen met bouwplannen. Anders
moeten we straks ‘nee’ verkopen en
dat zou funest zijn.”

Kompaswoningen en
coöperatief wonen
Wonen Limburg beheert 76 huur
woningen in Ysselsteyn, vertelde
Samad Houbban. In de laatste drie jaar
vonden er tien verhuizingen plaats.
Zes van de tien woningen werden
verhuurd aan bewoners van bui
ten het dorp. De gemiddelde wacht
tijd is 1,2 jaar. Wonen Limburg heeft
twee opties voor Ysselsteyn: tijdelijke
Kompaswoningen en een coöperatieve
woonvorm. “Die Kompaswoningen
staan ook al in America en Panningen.
Ze kunnen op korte termijn geplaatst
worden”, zei Houbban. Met een coöpe
ratieve woonvorm is minder ervaring.
Momenteel loopt een project in het
Midden-Limburgse Ell waar bewoners
tien woningen realiseren in een oud
gemeenschapshuis. “Bij een coöpe
ratie beheren de bewoners zelf het
gebouw en ze bepalen ook de woning
toewijzing. Ze zijn niet gebonden aan
de regels waaraan een woningcorpo
ratie moet voldoen.”
Leo Philipsen concludeerde
dat het dorp zelf op zoek moet
naar bouwlocaties. “We hopen dat
particuliere grondeigenaren willen
meewerken. En niet dat ze de grond zo
lang mogelijk vasthouden om de prijs
op te drijven. Wij als werkgroep willen
concrete stappen zetten en doen
daarbij een beroep op de gemeente
en Wonen Limburg.”

College van B&W

Veulen wil De Vlies
vergroenen
Veulen mag ten minste 22.000 euro gaan besteden aan een
Groenplan. Dat besliste het College van B&W van gemeente Venray op
dinsdag 7 januari. Dorpsraad Veulen wil het braakliggende terrein De
Vlies groen en recreatief inrichten en klopt bij de gemeente aan voor
geld. Zij wil daarnaast het plan met zelfwerkzaamheid voltooien.
Het College van B&W wil de
dorpsraad wel een handje helpen,
geeft ze aan in haar besluit. In het
dorpsontwikkelingsplan (DOP) had
de Veulense dorpsraad 12.000 euro
gereserveerd voor verlichting in het
dorp. Zij zou dat via een project
doen, maar dat plan ging niet door.
Nu vroeg de dorpsraad de
gemeente of ze dat geld anders
mag besteden. De dorpsraad heeft
daarnaast haar leefbaarheidsbud
get de afgelopen jaren opgespaard.
Ook heeft de gemeente nog een

potje om het terrein om te vormen
naar groenvoorziening.
De Veulense dorpsraad wil het
terrein De Vlies omvormen tot een
groen en recreatief verblijfsgebied.
Hoe ze dat precies wil doen, is nog
niet duidelijk. Het College van B&W
wil hier wel aan bijdragen. Zij stelt
dat Veulen en de gemeente eerder
succesvol hebben samengewerkt
op het gebied van zelfwerkzaam
heid. De gemeente wil daarnaast
ook dat er wat aan de locatie
gebeurt.
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Brief aan provincie

Zorgen en teleurstelling over herprioritering
mobiliteitsprojecten
Wethouder Carla Brugman van gemeente Venray heeft samen met wethouder Eric Beurskens van gemeente
Horst aan de Maas vanuit Trendsportal een brief gestuurd aan de Provinciale Staten van provincie Limburg. In de
brief uiten ze hun zorgen en teleurstelling over de herprioritering van een aantal mobiliteitsprojecten in NoordLimburg.
Provincie Limburg heeft niet
genoeg geld om alle plannen rondom
infrastructuur en verkeer uit te voe
ren. Dat maakte zij eind 2018 bekend.
De provincie komt tussen 150 en 200
miljoen tekort voor alle projecten.
Eén van de projecten is Via Venray, de
weginrichting van de Deurneseweg
tussen de rotonde bij Intratuin in
Venray en Oostrum. Hoewel inmid
dels duidelijk is dat dit project gewoon
doorgang kan vinden, maakt wethou
der Carla Brugman zich nog steeds
zorgen. Samen met collega-wethouder
Eric Beurskens van Horst aan de Maas

(voorzitter) zit Bugman (vice-voorzit
ter) in het bestuur van het Regionaal
Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg en
Trendsportal, organisaties die zich
inzetten voor mobiliteit in Limburg.
In de brief staat onder andere dat de
herprioritering dan wel geen direct
risico op vertraging of annulering
met zich mee brengt, maar wel zorgt
voor onzekerheden. “Zowel vanuit de
omgeving als vanuit gemeenteraden
worden vragen gesteld over de hard
heid van reeds gemaakte afspraken
met de provincie”, stellen Brugman
en Beurskens. “Indirect hebben wij

het beeld dat de vaart eruit gaat bij
projecten die in de lijst voorkomen.
Niet goed voor de voortgang en ook
niet uit te leggen naar de omgeving
waar vaak al draagvlak is verworven.”
Ook spreekt RMO Noord-Limburg
en Trendsportal haar teleurstelling uit
over het feit dat de herprioriteringslijst
zonder vooroverleg met de betrok
ken partners tot stand is gekomen.
“Juist omdat de nieuwe mobiliteits
aanpak van de provincie een aanpak
voorstaat van gezamenlijk werken aan
ambitieus vanuit een open en transpa
rante houding.”

Venrayse projecten op de lijst
In Venray gaat het onder andere om de herinrichting van de N270: Via
Venray fase 1 en 2. De provincie heeft aangegeven dat deze plannen door
kunnen gaan, maar formele bevestiging is er nog niet. Voor gemeente
Venray geldt dat fase 1, het gedeelte van de rotonde bij Intratuin tot in
Oostrum, van het plan de hoogste prioriteit moet hebben. Fase 2 is het stuk
vanaf Intratuin tot de provinciegrens en het gedeelte tussen Oostrum en
Wanssum.
Ook de Maaslijn, die door Venray loopt, staat ter discussie. De provin
cie gaf eerder aan de railverbindingen op de Maaslijn tussen Nijmegen en
Roermond te willen verbeteren. Het traject zou volledig geëlektrificeerd
worden en uit dubbel spoor gaan bestaan, maar dat is nu niet meer zeker.
Gemeente Venray wilde in het kader van die upgrade van de Maaslijn de
stationsomgeving van het station in Venray aanpakken. Zij gaat nu echter
onverminderd door met de voorbereiding van die opdracht, stelt wethou
der Carla Brugman. “En we verwachten van de provincie een gelijke houding
voor het opwaarderen van de Maaslijn.”

Boekjes JSK Venray uitgereikt
Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray heeft vrijdag 11 januari aan groep 4 van basisschool
De Klimboom in Venrayde eerste boekjes van de Jeugd Sport Kennismakingsdagen 2019 uitgereikt. Dit is een
initiatief dat kinderen in de gelegenheid stelt om kennis te maken met verschillende sportverenigingen, met als
doel blijvend een passende sport te vinden.

boekje staan verschillende sportver
enigingen waar je proeflessen kunt
volgen. Zo kun je ook sporten uitpro
beren die je nu nog niet doet en kun
je kijken of het iets voor je is”, sprak
ze de klas toe.

Aanbod voor jeugd
Jaarlijks schrijven zich ongeveer
400 tot 700 kinderen in voor diverse
proeftrainingen, die gratis zijn en
bedoeld zijn voor kinderen van 5 tot
en met 14 jaar. Ongeveer dertig van
de veertig verenigingen met een noe
menswaardig aantal jeugdleden heeft
een aanbod voor de jeugd. “Er is in
Venray bijna geen vereniging die niet
meedoet of nog nooit heeft meege
daan”, stelt Brugmans. “Het is wel zo
dat een aantal verenigingen soms niet
mee kan doen omdat ze het praktisch
niet geregeld krijgt.”

‘Scholen en docenten
enthousiast maken’

Namens JSK Venray verrichtte
Sander Brugmans het openingswoord.

Hij liet met een filmpje aan de kinde
ren zien wat de positieve effecten van

sport zijn. Vervolgens nam wethou
der Anne Thielen het woord. “In het

De organisatie heeft dit jaar de
promotie iets anders ingestoken.
“We hebben meer tijd gestoken in
het enthousiast maken van scholen
en docenten, zodat zij onze bood
schap goed kunnen overbrengen op
de kinderen. Daarnaast hebben we

gebruik gemaakt van ambassadeurs,
hopelijk spreekt dat aan bij ouders en
kinderen.”
Voor volgend jaar hoopt
de organisatie niet alleen een
sportaanbod te hebben, maar ook
een cultuuraanbod. “Het zou dan
dus niet meer JSK heten maar JSCK.
We wilden dat eigenlijk dit jaar al
voor elkaar krijgen, maar dat bleek
te vroeg te zijn”, zegt Brugmans.
Ook andere ontwikkelingen staan
op de rol. “Zo denken we er aan om
meerdere periodes per jaar iets aan
te bieden, zodat kinderen zich het
gehele jaar door kunnen inschrijven
voor proeflessen. Verder willen we
met meerdere partners samenwerken
en onze communicatie middels sociale
media verder verbeteren.”

Clubs profileren
Volgens Brugmans reageren vereni
gingen over het algemeen positief op
het initiatief. Het ledenaantal is daarbij
niet niet het enige dat ze interesseert.
“Clubs kunnen zich op deze manier pro
fileren en laten zien wat voor aanbod
ze hebben. Zo kunnen kinderen een
goede sportkeuze maken en dat is uit
eindelijk voor iedereen goed.”
Meer informatie is te vinden op
www.jsk-venray.nl

Te weinig geld voor opvang dieren
Het vervoer van zwerfdieren kost jaarlijks meer dan gebudgetteerd. Dat liet het College van B&W van
gemeente Venray onlangs weten. Zij besloot dat stichting Dierenopvang Op de Smakterheide het vervoer van
honden en katten mag blijven uitvoeren.
Het College van B&W van
gemeente Venray besliste dinsdag 7
januari dat Stichting Dierenopvang
Op de Smakterheide het vervoer van
zwerfdieren mag blijven verzorgen.
De stichting verzorgt dit sinds 2015,
maar eind 2018 liep de afspraak af.
Het budget voor het vervoer is
structureel te laag, zegt B&W nu.
Zij geeft aan het tekort uit de post

onvoorzien te betalen, maar dat het
tekort de komende jaren zal blijven als
het budget niet verandert. “In 2018
is het budget reeds overschreden.
Dit komt zowel door de vaste kos
ten voor de bestaande overeenkomst
met de Stichting, als door incidentele
kosten. Incidentele kosten zijn kos
ten voor opvang van dieren waar
van de eigenaar wel bekend is, maar

niet in staat is om voor de dieren te
zorgen. Bijvoorbeeld bij psychiatri
sche (gedwongen) opnames of acute
opname in het ziekenhuis om welke
reden dan ook, en daarbij niet aan
spreekbaar is”, aldus de gemeente.
De gemeente stelt dat zij verplicht is
in die gevallen een oplossing te bie
den voor het dier. Gemiddeld kosten de
incidentele gevallen enkele duizenden

euro’s per jaar. Zij hoopt in de toekomst
de kosten te beperken door afspraken
te maken met de politie of door kosten
te verhalen op eigenaars, maar geeft
aan dat dit niet altijd mogelijk is. De
gemeente is tevreden over de werk
zaamheden van de stichting en de
prijs die zij vraagt.

Dierenbescherming
De gemeente noemt de prijs
voor het vervoer ‘goed’. De Stichting
biedt een vaste prijs aan per inwoner
op basis van een driejarig contract.

Volgens de gemeente is er geen
enkele andere instantie die vervoer
en opvang voor die prijs (of lager)
kan bieden. Volgens de gemeente
is er slechts één andere partij die
in aanmerking zou komen voor de
opdracht, de Dierenbescherming.
Die vraagt echter een veel
hoger tarief dan stichting
Dierenopvang Op de Smakterheide.
Gemeente Venlo had de
Dierenbescherming onlangs
gevraagd een offerte de doen,
maar daarop kwam geen reactie.
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Danser van Wanssum

Limburgse ArcheoRoute genomineerd
voor Geschiedenis Online Prijs
De nieuwe Limburgse ArcheoRoute is genomineerd voor de prijs voor de meest vernieuwende, verrassende of
mooiste online presentatie over geschiedenis. De ArcheoRoute, met onder andere een onderdeel in Wanssum,
markeert archeologische vindplaatsen met een hoge stalen speer en maakt daarmee archeologische verhalen
met digitale technieken zichtbaar.

vorig jaar de eerste speren geplaatst
in Beesel, Weert, Venray, Nederweert,
Roerdalen en Eijsden-Margraten.
Begin dit jaar worden nog acht loca
ties onthuld. Later volgen er nog meer.
Het uiteindelijke resultaat is een parel
ketting van beleefbare archeologische
vindplaatsen door heel Limburg.”
In oktober werd in Wanssum
een van de eerste punten geopend:
De Danser van Wanssum wordt
gemarkeerd met hoge stalen speren.
Het verwijst naar een klein prehisto
risch steentje, waarin de afbeelding
van een klein mannetje is gekrast.
Het steentje is naar schatting circa
10.000 jaar oud.
De Geschiedenis Online Prijs
wordt tweejaarlijks uitgereikt door de
Koninklijke Bibliotheek (KB) en DE REE
archiefsystemen. Deze organisaties
willen het gebruik van internet voor
Hans Teunissen: “Limburg is de
de geschiedbeoefening aanmoedi
rijkste archeologische provincie van
gen en goede ideeën voor websites,
Nederland. Om archeologie voor de
apps en andere digitale toepassin
inwoners en bezoekers van onze pro
gen op het gebied van geschiedenis
vincie meer zichtbaar te maken, heb
belonen. De Geschiedenis Online Prijs
ben we het initiatief genomen voor de
ArcheoRoute. We willen dat archeologie werd in 2006 voor het eerst uitgereikt.
onderdeel wordt van ons eigen verhaal Stemmen voor de publieksprijs kan via
en onze eigen omgeving. Inmiddels zijn www.geschiedenisonlineprijs.nl
“Ik ben trots op deze nominatie,
die bevestigt dat we op een vernieu
wende manier archeologische verha
len zichtbaar en beleefbaar maken
voor iedereen”, aldus Hans Teunissen,
gedeputeerde Archeologie van
Limburg. De boodschap bij de vind
plaatsen is: ‘Hier op deze plek heeft
zich een bijzonder verhaal afgespeeld.
Ga mee de geschiedenis in en ontdek
de link met het heden’. Er wordt daar
bij gebruikgemaakt van ‘mixed rea
lity’, die gebruikers de ‘echte wereld’
toont, maar hierin levensechte virtuele
objecten projecteert. Daarnaast bevat
de ArcheoRoute een spelelement:
bezoekers kunnen per locatie een
3D-element van een archeologisch
icoon verzamelen.

Zichtbaar maken

In oktober werd in Wanssum de Danser van Wanssum onthuld

Provinciale fracties

Vragen over ‘horrorstallen’ in Limburg
De provinciale fracties van Partij voor de Dieren en SP hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, naar
aanleiding van de beelden die dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights maandag 7 januari verspreidde van
onder andere een pluimveebedrijf in Oirlo. De partijen pleiten voor meer controle bij leghennenbedrijven in de
provincie.
Dierenwelzijnsorganisatie Animal
Rights heeft afgelopen maanden
bij verschillende bedrijven beelden
gemaakt en spreekt van zogenaamde
“horrorkippenstallen”. Ook in de stallen
van pluimveebedrijf Classens in Oirlo
werd ‘s nachts stiekem gefilmd. Op de
beelden zijn magere, kale kippen te
zien, die zich met veel tegelijk in een
kleine ruimte bevinden. Animal Rights
wil zo misstanden in pluimveebedrij

ven aan de kaak stellen. Kippen zou
den met te veel bij elkaar zitten, slecht
verzorgd worden en in een onge
zonde atmosfeer gehouden worden.
Pluimveehouder Piet Classens van het
bedrijf in Oirlo noemde het versprei
den van de beelden “stemmingma
kerij”. De beelden laten volgens hem
en de Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederland (LTO) een vertekend beeld
zien. Volgens de LTO is er geen één

boer in Nederland te vinden die er baat
bij heeft om slecht voor zijn dieren te
zorgen. SP en Partij voor de Dieren zeg
gen geschokt te zijn door de beelden
van Animal Rights. De twee provinciale
partijen stelden vorige week vragen
aan Gedeputeerde Staten. Zo vraagt
Partij van de Dieren of Gedeputeerde
Staten het eens is met de uitspraak dat
“ieder fatsoenlijk mens zou wensen
dat dit (de situatie die de beelden van

Gezocht : Chauffeur in
bezit van rijbewijs C-CE
Wie zoeken we ?
Een ervaren chauffeur in het bezit van een C - CE rijbewijs en code 95, enthousiast, vakkundig en flexibel.
Waaruit bestaan de werkzaamheden ?
Veelal uit gemakkelijke en afwisselende dagritten, vaak met één adres in Nederland, Duitsland of België.
De werkzaamheden worden uitgevoerd met een motorwagen (met aanhangwagen) of trekker / oplegger.
Wie is SJT Venlo ?
Sinds 1999 dé specialist op het gebied van snel- en spoedtransport binnen Europa, gevestigd op Het Erf 15 in
Sevenum. Bekijk alvast onze website www.sjtvenlo.nl
Waarom werken bij SJT Venlo ?
Uiteraard ontvang je een marktconforme beloning en bij gebleken geschiktheid een vaste baan met diverse extra’s.
Je gaat werken in een informeel gezellig team. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers en
hun gezin. Je start de dag tussen 6.00 – 9.00 uur en eindigt deze tussen 16.00 – 20.00 uur, geen weekenddiensten.
Interesse ?
Neem telefonisch contact op met Ton van Bergen 06-1498 9211 of mail naar : administratie@sjtvenlo.nl

Animal Rights schetsen, red.) illegaal
was”. Ook wil Partij van de Dieren dat
de provincie ieder leghennenbedrijf
in Limburg jaarlijks gaat controleren.
De partij spreekt van “falend toezicht
op intensieve veehouderijbedrijven”
en maakt zich daarnaast zorgen over
de risico’s op stalbranden. SP Limburg
wil graag van de Gedeputeerde Staten
weten wat zij gaat doen om de mis

standen aan te pakken. Daarnaast stelt
de partij dat de provincie alles op alles
zou moeten zetten om de wetgeving
zodanig te veranderen dat het dieren
welzijn met aandacht voor specifieke
levensbehoeften van het individuele
dier recht wordt gedaan. De provincie
zou daarbij boeren die willen overstap
pen naar een dierwaardigere bedrijfs
voering moeten ondersteunen.

Oud-medewerkers
Jerusalem
intensiever begeleid
Een interim-manager en een uitzendbureau moeten ervoor zorgen
dat de oud-medewerkers van Kunstencentrum Jerusalem die nog geen
nieuwe baan hebben, toch snel aan de slag kunnen. Dat liet het College
van B&W van gemeente Venray onlangs weten.
Kunstencentrum Jerusalem kreeg
vanaf 1 september 2017 geen sub
sidie meer. De gemeente moest
voor de veertig werknemers een
oplossing bieden. Van die 40 kozen
25 medewerkers voor het afkopen
van hun uitkeringsrechten en kozen
15 medewerkers voor een tweeja
rig traject om nieuwe baan te vin
den. Zij worden sindsdien intensief
begeleid. Halverwege het traject
evalueerde de gemeente en stelt
nu: “Enerzijds maken we vorde
ringen, maar tegelijk zien we dat
er een groep medewerkers is die,
ondanks hun inspanningen, nog

geen zicht hebben op nieuw werk.”
Als de medewerkers geen baan vin
den, blijven zij afhankelijk van een
uitkering, waarvoor de gemeente
moet opdraaien. Zij geeft aan dat
het budget van 2,85 miljoen dan niet
genoeg gaat zijn om de kosten te
dekken. Inmiddels is bijna 2 miljoen
euro van dat budget besteed.
De gemeente werkt nu met een
interim manager en heeft voor de
laatste acht maanden van het traject
uitzendbureau Randstad ingescha
keld, om er voor te zorgen dat zoveel
mogelijk medewerkers een passende
baan vinden.
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San-Damianopad

Woonzorgappartementen V
 enray opgeleverd
Aan de Kruisstraat in het centrum van Venray vond op vrijdag 11 januari de oplevering van achttien woonzorgappartementen plaats, verspreid over twee wooncomplexen, die de naam San Damiano hebben gekregen.
Met de onthulling van het straatnaambord ‘San-Damianopad’ voor het pad tussen de twee complexen in, werd
het woongebouw officieel opgeleverd aan zorgpartijen MET ggz en Dichterbij.

in de vorm van achttien woon-zorg
appartementen. Het project is door
woningcorporatie Wonen Limburg in
samenwerking met gemeente Venray,
provincie Limburg en ontwikkelaar
Venterra gerealiseerd. In de achttien
appartementen komen cliënten van
zorgpartijen MET ggz en Dichterbij te
wonen. Eind januari krijgen de bewo
ners de sleutel.

Van schandvlek naar
plaats met allure

San Damiano ligt op de locatie
van voormalig café ’t Podium, dat in

oktober 2011 in vlammen opging. Nu
heeft de locatie, na zo’n vijf jaar van

voorbereidingen en ontwikkeling,
een nieuwe bestemming gekregen

Tijdens de officiële oplevering op
11 januari waren onder andere gede
puteerde Hans Teunissen, wethou
der Martijn van der Putten en Wonen
Limburg-bestuurder Ger Peeters
aanwezig. Teunissen: “Het was altijd
al een markante plek, maar sinds de
brand in ’t Podium was het hier toch
een beetje een schandvlek. Ik ben
daarom blij dat dit project tot stand is
gebracht en dat het de locatie heeft
veranderd in een plaats met allure.
Bovendien geeft het woonruimte aan
een doelgroep die het verdient om
midden in de maatschappij te wonen
en te leven.” Ook wethouder Van der
Putten is positief over het initiatief:
“Het heeft even geduurd en Venray

begon bijna te wennen aan hoe leeg
het er hier uitzag, maar het was een
langgekoesterde wens om de loca
tie van ’t Podium een goede nieuwe
bestemming te geven. Het is een
plek die een schat aan herinneringen
draagt”, zegt hij. “Met dit project
krijgt ook dit deel van het centrum
een belangrijke impuls én geven
we enkele specifieke woonvragen
een uniek plekje midden in Venray.”
Ger Peeters van Wonen Limburg voegt
hier nog aan toe: “Een goede plek, zo
in het centrum, en mooi dat de buurt
open staat voor de mensen die hier
komen wonen.”
Om de oplevering officieel te
maken, werd het nieuwe straatnaam
bord onthuld. De naam van het pad
en de complexen verwijst naar het
voormalige hotel dat ooit op de hoek
van de Paterslaan-Kruisstraat lag.
Het gebouw werd in de vorige eeuw
gekocht door de Venrayse Derde Orde
voor mannen en vrouwen en kreeg
na de opening de naam ‘Huize San
Damiano’. De laatste bestemming voor
het pand was café Any Time, maar
dat brandde in 2011 samen met café
’t Podium af. Met de oplevering van
de appartementen keert de naam San
Damiano weer terug naar de locatie.

Vrees parkeeroverlast bij renovatie
dorpsplein Leunen
Het dorpsplein in Leunen is vanwege de herinrichting vanaf begin maart vijf weken lang afgesloten voor alle
verkeer. Bezoekers van multifunctioneel centrum De Baank, de kerk, verenigingsgebouw De Schakel en basisschool De Meent moeten in die periode hun auto in de omgeving parkeren. “Er is dichtbij geen alternatieve
parkeerplaats. De auto’s zullen zich verspreiden over de omliggende straten”, vertelde projectleider Erik Weijzen
van gemeente Venray tijdens een informatiebijeenkomst in De Baank op maandag 14 januari.

Ook de Albionstraat, de drukke hoofd
weg midden door de dorpskern, moet
worden opengebroken voor de nieuwe
riolering. Er is overwogen deze straat
geheel af te sluiten. “Dat doen we
niet, omdat de omleiding voor het
verkeer anders te groot is. Die zou al
in Horst moeten beginnen”, meldde
Weijzen. “Daarom maken we het pla
teau in twee delen open, zodat het
verkeer altijd over één weghelft door
kan rijden.”

Werkzaamheden op
het plein
Direct na carnaval beginnen
Leunse vrijwilligers met het leegha
len van het plein. Alle stenen wor
den verwijderd. Weijzen zei dat bij de
bouw van mfc De Baank is afgespro
ken dat het dorpsplein opnieuw zou
worden ingericht met een uitbreiding

van minimaal dertien parkeerplaat
sen. Het braakliggende stuk, waar
voorheen gemeenschapshuis De Brink
stond, wordt bij het plein getrokken.
De bodemverontreiniging met olie,
vlak bij de geldautomaat, was nog een
heikel punt. “Het was een serieuze
bedreiging voor dit project”, vertelde
Weijzen. In overleg met provincie
Limburg is besloten de verontreinigde
grond niet af te graven. Dat bespaart
een aanzienlijke kostenpost. “De olie
zit dieper dan 1,20 meter. Het risico op
menselijk contact is klein ook omdat
het plein geheel wordt beklinkerd.”
De olievlek heeft wel tot gevolg dat
regenwater niet kan worden geïnfil
treerd in de bodem. Er komen dichte
buizen onder het plein. In de Pastoor
Strijkersstraat verdwijnt het hemelwa
ter geperforeerde buizen in de onder
grond. “Desnoods gebruiken we de
greppel als overstort”, aldus Weijzen.

Vuurwerkbomgooier
voor de rechter
De dorpsraad vreest voor over
last. Inwoners van de Apolloniastraat,
St. Catharinastraat en Gussenstraat
zullen extra parkeerdruk erva
ren. Dorpsraadslid Annie Janssen
pleitte ervoor aan één zijde van de
Gussenstraat een parkeerverbod
in te stellen. “Als er aan twee kan
ten wordt geparkeerd, dan kan er
bijna geen auto meer door. En zeker

geen hulpdiensten”, verwoordde ze.
Janssen denkt ook dat de Gussenstraat
als sluiproute gebruikt gaat worden
tijdens de werkzaamheden aan het
plateau op de Albionstraat, tussen
Kapelweg en Pastoor Strijkersstraat.
Horster Wegenbouw Combinatie
begint op maandag 11 februari aan
de klus, die half juni afgerond moet
zijn. De aannemer hield maandag nog

een slag om de arm, want winterse
perikelen kunnen voor vertraging
zorgen. Als eerste wordt de Pastoor
Strijkersstraat onder handen geno
men. Het asfalt wordt verwijderd en er
komt nieuwe riolering met een aparte
buis voor de afvoer van regen. Daarna
wordt de straat beklinkerd. “Na carna
val maken we de oversteek naar het
plein”, zei projectleider Erik Weijzen.

Een 26-jarige man uit Blitterswijck moet vrijdag 18 januari voor de
rechter verschijnen. Hij wordt er onder andere van verdacht vuurwerkbommen gegooid te hebben tegen een woning in Horst.
De man zou op 25 december 2017
een ontploffing veroorzaakt hebben
bij een woning in Horst, toen hij een
vuurwerkbom tegen de voordeur
van de woning gooide. Ook wordt
hij ervan verdacht personen van het

leven te hebben willen beroven door
een vuurwerkbom door een raam
van de voordeur van een woning te
Horst te gooien op 12 februari 2018.
Ook wordt hij verdacht van stalking
en illegaal wapenbezit.
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De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed
Verbazingwekkend krachtig
Het is nu op, zo is het goed
Dapper in de strijd die hij heeft geleverd,
moeten wij hem loslaten.

Piet Poels

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend en
beseffend dat het een voorrecht was haar zo lang in ons midden
te mogen hebben, laten wij u weten dat mijn zus en onze tante,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, rustig van ons is
heengegaan

Nel de Rooy-Hesen

Lies Poels - Veugen †

Jan de Rooy †
Familie Hesen
Familie de Rooy

Beegden Ans en Hendrik
Ronald en Bianca, Djeemy, Shenna
Davy
Kelly en Yasmine

Spaubeek Ger
Spaubeek Petra
Brunssum Jacques
Brunssum Wil en Longlong
Marieke
Wesley
Hij overleed op 86-jarige leeftijd.
Roermond, 14 januari 2019
Correspondentieadres:
Populierenhof 4, 6099 CW Beegden
We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
pap op vrijdag 18 januari om 10.30 uur in de dekenale kerk
van de H. Lambertus te Horst. Aansluitend begeleiden we
hem naar zijn laatste rustplaats bij mam op de begraafplaats,
Deken Creemersstraat 36 te Horst.

Tienray, 13 januari 2019
Correspondentieadres:
Familie van Rens, Hillenweg 11, 5963 PA Hegelsom

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Buurtzorg
voor hun jarenlange liefdevolle zorg en voor de medewerkers van
Zorghuis Tienray waar tante Nel de laatste weken verbleef.

8 januari 2019
Trotse ouders
Jeroen Koopmans
& Isa Scheepers
De Donckstraat 18b
5975 AC Sevenum

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

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

Marga Seijkens-Wekx

Te koop Opel Astra Caravan
bouwjaar 2001 met 4 winterbanden.
Vraagprijs 1000 euro. Tel. 077 398 42 64.

Zij overleed op 74-jarige leeftijd,
na een liefdevolle verzorging in Rooyhof.

Mies

We hebben tante Nel voor het laatst in ons midden tijdens de
afscheidsdienst vrijdag 18 januari om 10.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.

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

Jos Seijkens †

Geboren

Tante Nel is op haar kamer in Zorghuis Tienray, Kloosterstraat 10
te Tienray, kamer 29. Hier is woensdag 16 januari tussen 19.00 en
20.00 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen.

je hebt het leven geleefd
het op jouw manier gedaan
rustig heengegaan

echtgenote van

4 januari 2019
Zoon van
Joop Giebels &
Heleen Vorstermans
Kloosterstraat 90b
5971 BD Grubbenvorst

echtgenote van

pap, schoonvader, opa en overgrootvader van

Grathem Hennie en Anja
Melanie en Vinc
Marvin

Simon

Zij is 100 jaar mogen worden

echtgenoot van

Grathem Huub

Geboren

Diverse wintergarens in de opruiming!
‘t Schippertje voor breien, haken en
borduren, Schoolstraat 6 Horst,
tel. 077 398 19 75.

Familie Wekx
Familie Seijkens
Venray, 13 januari 2019
Correspondentieadres: Molengatweg 1, 5961 PA Horst
Wij zijn voor het laatst met Marga samen op vrijdag 18 januari
om 11.30 uur in ’t Pelgrimshuis aan de Sint Jozeflaan 52, 5817 AD
te Smakt. Aansluitend begeleiden wij haar in besloten kring naar
het crematorium.
Marga is op haar kamer in Rooyhof, Julianasingel 67 te Venray,
waar u donderdag 17 januari tussen 19.00 en 20.00 uur
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

GERRIE

Gezinsuitbreiding?

H OEF

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

VAN DEN
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.

Rondkomen van weinig geld?
De Thuisadministratie Venray kan u
kosteloos ondersteunen bij financiële
regelingen waar u recht op heeft.
Neem contact op met 0478 51 73 00
of via info@synthese.nl

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

www.hallo-venray.nl
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Sander van Lier

College, waar hij zijn havo-diploma
haalde. Daarna ging hij naar Tilburg
om Bouwkunde te studeren. Ook daar
slaagde hij en in combinatie met een
fulltime-baan in de projectontwikke
ling, volgde hij nog een deeltijdop
leiding Vastgoedmanagement aan de
Technische Universiteit in Eindhoven.
In dezelfde periode werd de jong
ste zoon van Sander en zijn vriendin

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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volgende week
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geboren en bouwde het stel het huis
waar het gezin nog steeds woont.
Een drukke tijd dus. “Als het goed
gaat, kun je veel hebben”, aldus
Sander.
Hij werkte daarna nog bij verschil
lende bedrijven en kwam in 2004 bij
Haegens Bouw en Vastgoed in Horst
terecht. Daar bleef hij wat langer plak
ken. “Ik heb daar negen jaar gewerkt,
tot het faillissement in 2013”, vertelt
hij. “Net voor die tijd kreeg mijn vader
een herseninfarct, waar hij niet geheel
ongeschonden uit is gekomen, en
overleed mijn schoonvader. Alles bij
elkaar was het een behoorlijk zwarte
periode.” Hoewel Sander het dus
niet makkelijk had, zorgde die peri
ode er wel voor dat hij er enorm op
gebrand was om de opstart van zijn
eigen bedrijf, waar hij in die tijd ook
mee was begonnen, te laten slagen.
“Ik wilde laten zien dat ik het kon en
dat het een zware periode was, was
daarin wel een drijfveer.”
Sander en zijn compagnon Leon
Hauzer startten in 2013 met het bedrijf
Venterra. “Dat was in de tijd van de
crisis in de bouwsector, maar we zijn
inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf
met vier vaste medewerkers”, ver
telt hij. Sander kijkt met trots terug
op wat Venterra al bereikt heeft in de
afgelopen jaren. “We hebben onder
andere de bouw van achttien zorgap
partementen in Venray gerealiseerd”,
begint hij. “Ook zijn we in Wanssum
betrokken bij het project van de
nieuwe binnenhaven. In Ysselsteyn
begeleidt Venterra de ontwikkeling en
bouw van het nieuwe bezoekerscen
trum op de Duitse begraafplaats en in

het centrum van Venray brengen we
binnenkort acht luxe eengezinswonin
gen in de verkoop.” Volgens Sander is
het nu zaak om een volgende fase in
te gaan met het bedrijf: “Het groeien
van een starten bedrijf naar een vol
waardige, solide organisatie.”
Hoewel Sander het behoorlijk druk
heeft met zijn werk, heeft hij ook veel
hobby’s. Zo is hij van kinds af aan een
sporter. “Ik tennis al vanaf mijn jeugd
en heb tot mijn achttiende gevoetbald.
Ook ben ik lid van een wielergroepje:
het Nutteloos Wielergenootschap
De Slappe Ventiel. In de winter gaan
we met die groep iedere zondagoch

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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Sander werd geboren in Meerlo
en groeide daar op in een gezin met
een broer en een zus. Hij had er een
fijne tijd en de passie voor bouwen
begon al vroeg. “Ik was een enorme
Lego-bouwer”, lacht hij. “En je zou
kunnen zeggen dat dat uiteinde
lijk ook mijn werk is geworden.”
Sander ging naar de basisschool en
vervolgde zijn weg op het Boschveld

LE

Hij groeide op in Meerlo en hoewel hij zijn jeugdvrienden van daar nog steeds regelmatig ziet, woont hij al sinds jaar en dag in Venray. Hij is medeeigenaar van een eigen bedrijf in onroerend goed en als hij daar niet druk mee is, is hij wel bezig met een van zijn andere hobby’s. Stilzitten kan hij
niet. En deze week wordt Sander van Lier (46) ook nog geplukt.

tend op de mountainbike de bossen in
en in de zomer gaan we met de wiel
renfiets de weg op.” Verder wandelt
Sander nog graag met de bruine labra
dor die het gezin Van Lier rijk is en is
hij graag betrokken bij het voetballen
van zijn zoon en het tennissen van zijn
dochter. Ook staat hij met plezier in de
keuken, een hobby die hij deelt met
de rest van zijn gezin. “We houden
van lekker eten, vooral de Italiaanse
keuken is favoriet”, vertelt hij. “We zijn
sowieso een beetje Italië-fanaten.
Het is een prachtig land, waar we
regelmatig op vakantie gaan.”
Sander houdt ook van muziek.
Met een groepje vrienden bezoekt hij
regelmatig popconcerten en af en toe
wordt er ook zelf het een en ander
gemusiceerd. Een paar keer per jaar
huurt Sander met diezelfde vrienden
een ruimte in Grenswerk in Venlo en
wordt daar muziek gemaakt. “Ik speel
wat gitaar, dat heb ik mezelf geleerd
toen ik 17 jaar was. Ik heb toen mijn
brommer verkocht en een gitaar aan
geschaft en met wat vrienden begon
nen we met een bandje.” Hij voegt
toe: “Noten lezen kon ik niet, maar al
prutsend leer je wat. Hoewel we al
jaren niet meer optreden, hebben we
er nog steeds veel plezier in.”
Sander is ook nog actief in ver
schillende bestuursfuncties en in het
verenigingsleven. “In het Odapark
ben ik bijvoorbeeld verantwoorde
lijk voor de bouwzaken. Dat doe ik
al bijna tien jaar. Ik vind het prettig
om in die omgeving te zijn met al die
kunst. Daar word ik geïnspireerd en
krijg ik mijn creatieve ideeën”, ver
telt hij. “Ook was ik bestuurder tijdens
de opstart van equestrian centre De
Peelbergen in Kronenberg, daar heb
ik de bouw begeleid. Verder zit ik nog
in het bestuur van Venray Bloeit voor
de Woontafel Venray en heb ik de
Vastgoedsociëteit van Noord-Limburg
mee opgericht.” Sander is boven
dien lid van de Rotary Serviceclub en
van de jaarclub van de Ronde Tafel.
“Ik moet eigenlijk wel continu bezig
zijn”, concludeert hij. “Stilzitten is niet
aan mij besteed.”
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Gebraden
4 Indische
rolletjes
+Gehaktballen
4 gemarineerde
filetlapjes
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN

Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
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Aloude voetbalrivalen

53e voetbalderby tussen SV Venray en
RKsv Wittenhorst
Aloude voetbalrivalen Venray en Wittenhorst treffen elkaar weer op zondag 20 januari. Op sportpark
Ter Horst in Horst wordt de 53e editie van deze voetbalkraker gespeeld. Wittenhorst is aan de winnende hand.
In de laatste vier derby’s versloegen de oranje-zwarten de Venrayse aartsrivaal.

Op zaterdag 6 september 2014 won Wittenhorst de allereerste
derby van deze eeuw
Op de ranglijst van de eer
ste klasse D ontlopen beide clubs
elkaar niet veel. Wittenhorst bezet
de vierde plaats met twintig punten.
Venray staat vijfde met hetzelfde pun
tenaantal, maar speelde twee wed
strijden meer. De laatste derby was op
8 april 2018 in Horst. Voor vijfhonderd
toeschouwers won de thuisclub met

2-1 door treffers van Michiel Hanssen
en Rob Zanders.
De totaalbalans slaat licht in het
voordeel uit van Wittenhorst, dat
22 van de 52 derby’s won. Negen
keer eindigde de tweestrijd onbe
slist en 21 keer trok Venray aan het
langste eind. Voor de oprichting van
Wittenhorst (in 1936) en SV Venray

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
Oostrum

(in 1945) kenden beide dorpen meer
dere voetbalclubs. Wittenhorst is ont
staan uit de fusie tussen Concordia en

Eerste derby
in 1946
De allereerste derby werd
gespeeld op zondag 27 oktober 1946
in de derde klasse E. In Horst wonnen
de Venraynaren met 1-4. De revanche
volgde vijf maanden later. Wittenhorst
versloeg op 23 maart 1947 Venray in
eigen huis met 2-3 door een hattrick
van Piet van den Heuvel. De meeste
derby’s werden gespeeld in de jaren
50 en 60. Aanvankelijk in de derde
klasse, maar in 1953 promoveerde
kampioen Wittenhorst voor het eerst
naar de tweede klasse. Een jaar later
volgde Venray. Het toeschouwers
record dateert van 11 maart 1956.
Toen zagen 3.500 voetballiefhebbers
thuisclub Wittenhorst met 3-2 winnen.
In die jaren leefde de derby enorm.
Op wedstrijddagen trokken lange lin
ten fietsende supporters tussen beide
dorpen.
Van 1976 tot 1995 troffen
Venray en Wittenhorst elkaar niet in
competitieverband. Venray beleefde
toen zijn hoogtijdagen en Wittenhorst
maakte een sportief mindere
periode door. In 1995 debuteerde
de Horster club in de eerste klasse.
De openingskraker op zaterdag

9 september 1995 in Horst won Venray
voor 1.800 toeschouwers met 0-1
door een treffer van Niels de Klerk.
Van 1998 tot 2014 stond de derby
wederom niet op het voetbalmenu
omdat Venray op een hoger niveau
uitkwam. Dat veranderde na de
degradatie van de Venraynaren uit
de hoofdklasse in 2014. Op zaterdag
6 september 2014 was de allereerste
derby van deze eeuw. Wittenhorst
klopte Venray thuis voor 1.500
toeschouwers met 1-0. Rob Zanders
was de matchwinnaar.

Rivaliteit heerst in
beide kampen
Wittenhorst zal zondag voor eigen
publiek de vijfde derbyzege op rij
willen behalen. Venray is er juist op
gebrand een einde te maken aan de
Horster zegereeks. De derbysfeer leeft
minder dan enkele decennia gele
den, maar de rivaliteit heerst nog
altijd in beide kampen. Van de huidige
teams is routinier Bart Zanders van
Wittenhorst de enige speler die voor
beide clubs uitkwam. De verdediger
speelde in het seizoen 2010/11 in het
Venrayse rood-wit. Daan Verlijsdonk
en Tom Zanders, beiden van
Wittenhorst, zijn de enige twee voet
ballers die in alle acht recente derby’s
van de partij waren.

Korfbal

SVOC’01 wint de eerste
wedstrijd van nieuwe jaar
Door: korfbalvereniging SVOC’01
De dames van het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray ontvingen op zondag 13 januari
De Rietvogels uit Riethoven. Van deze tegenstander werd vorig jaar goed gewonnen, maar het team heeft dit
jaar verschillende nieuwe speelsters. De SVOC’01-korfbalsters wonnen met 9-6.
Opdracht voor SVOC’01 was om
de tegenstander zeker niet te onder
schatten. Met de eerste aanval
len werden wel kansen gecreëerd,
maar helaas wilde de bal er niet in.
Het was dan ook De Rietvogels dat
de score opende.

Aanhouder wint
Marloes liet voor de eerste
keer zien wat ze kon en scoorde
van afstand de gelijkmaker. In het

Leunen

HVC. SV Venray is een samenvoeging
van Servatius en De Valk.

vervolg van de eerste helft verde
digde SVOC’01 sterk, waardoor er
weinig kansen werden weggegeven
en De Rievogels vaak maar tot een
eenschotsaanval kwam. Maar waar
SVOC dit zaalseizoen vaak makkelijk
scoorde, was het deze keer niet zo’n
wedstrijd. De aanhouder wint, zeg
gen ze wel eens, en dit gold zondag
ook voor SVOC. Na een kwartier lukte
het toch om twee keer te scoren en na
de vakwissel was het weer snel twee

keer raak aan SVOC-zijde. De rust
stand was 5-1 in hun voordeel.
De tweede helft was er een
zelfde spelbeeld. In het begin
scoorden beide teams snel twee
doelpunten, maar na een stand
van 7-3 bleven de doelpunten uit.
Aan het einde kwamen beide teams
los en werd de bal binnen 3 minuten
nog vier keer door de korf gegooid.
De eindstand was 9-6 in het voor
deel van SVOC’01.

Eersteklasser
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

Trainer Frans Koenen verlengt
bij Venray
Hoofdtrainer Frans Koenen heeft zijn contract bij SV Venray met een jaar verlengd. De voetbalcoach uit
Bemmel is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Venrayse eersteklasser.
Ook assistent-trainer Mandy
Passon uit Den Bosch heeft haar
verbintenis met een jaar verlengd.
Ze was in het verleden al trainer van

de damestak van de Venrayse voet
balclub. Het bestuur en technische
commissie van SV Venray zijn ver
heugd dat het trainersduo aanblijft.

Zowel beide trainers als de club zijn
tevreden over de samenwerking en
willen graag op de ingeslagen weg
doorgaan.
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Vertraging nieuwbouw bracht winkel in gevaar

Buurtsupermarkt Andalucia heropend in
Aldi-pand Brukske
Toen buurtsupermarkt Andalucia in de Venrayse wijk Brukske in augustus vorig jaar te horen kreeg dat zij
haar pand in het winkelcentrum in de Kiosk in Brukske moest verlaten, schrokken de eigenaren enorm. Met de
hulp van Jumbo Brukske hebben de ondernemers hun winkel deze maand kunnen heropenen in het oude pand
van de Aldi in dezelfde straat. Hier blijft de supermarkt voorlopig gevestigd, in afwachting van de bouw van het
nieuwe winkelcentrum in Brukske.

In augustus vorig jaar kregen de
eigenaren van Andalucia, de broers
Mekran, van Wonen Limburg te horen
dat het huurcontract voor hun winkel
in winkelcentrum De Kiosk in Brukske
niet verlengd zou worden. Ze moes
ten in november het pand leeg ople
veren. “Dat was een ramp”, vertellen
ze. “Wij hebben altijd goede hoop
gehad dat alles zou goed komen en
wij gedurende de nieuwbouw nog
konden blijven, maar de woningbouw
en advocaten waren erg hard en wij
moesten er toch uit.”
Het was de bedoeling dat het
hele winkelcentrum plat zou gaan
en dat Andalucia een nieuwe winkel
kon openen in de nieuwbouw, samen
met Jumbo. Doordat de bouw van het
nieuwe winkelcentrum door andere
Venrayse winkeliers wordt tegenge
houden, is de bouw nog steeds niet
gestart. Hierdoor kon de buurtsuper
niet op tijd verhuizen.

Met hulp en bemiddeling van
collega-ondernemer John Winters van
Jumbo in Brukske en Veltum, is de
mediterraanse buurtwinkel van Hamadi
Mekran (45) deze maand heropend
in het oude pand van Aldi. Mekran
heeft de winkel niet langer samen met
zijn broer, maar met zijn zoon Salim
Mekran (20). Vader en zoon hebben
het oude Aldi-pand flink onderhanden
moeten nemen. “Het was na het leeg
standsbeheer heel erg uitgeleefd, maar
flink schoonmaken en een likje verf
doen wonderen.”
Na een aantal weken gesloten te
zijn geweest, is Andalucia nu recht
tegenover hun oude winkelpand weer
geopend. “De komende twee jaar kun
nen wij hier blijven zitten, in de hoop
dat de nieuwbouw van het winkelcen
trum dan inmiddels klaar is. Als het
mogelijk is, willen wij nog steeds mee
naar de nieuwbouwwinkels, zolang
het maar betaalbaar blijft.”

Quiche of Cake
geopend in Leunen
Cateringbedrijf Quiche of Cake had zaterdag 12 januari haar opening
en open dag in het nieuwe bedrijfspand aan de Horsterweg in Leunen.

Oh, zit dat zo!

Quiche of Cake is in april 2017
opgestart door Teuntje Smits die
van haar passie haar beroep heeft
gemaakt. “Het belangrijkste is dat ik
mensen wil laten genieten van lekker,
uniek en toegankelijk eten. Afgelopen
zaterdag heb ik dat gelukkig veel
mogen doen want de opening was

De cirkel is rond

Van fiscaal nummer naar
Burgerservicenummer en terug
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Ik herinner mij nog dat ik mijn eerste post kreeg van de Belastingdienst.
Het zal in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn geweest. Ik had er niet om
gevraagd maar kreeg toch een persoonlijk fiscaal nummer toegekend.

Bedacht door de Belastingdienst
omdat het handig was alle fiscale
zaken van een belastingplichtige
te kunnen koppelen. Zo kon de
Belastingdienst bijvoorbeeld loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting van dezelfde belastingplichtige aan elkaar koppelen omdat
deze onder hetzelfde fiscale nummer
werden geregistreerd.
Al snel had men door dat het
handig was om het fiscaalnummer
een grotere reikwijdte te geven
dan alleen de Belastingdienst. Het
fiscaal nummer werd Sofinummer
(sociaal fiscaal nummer) en later het

Burgerservicenummer (BSN). Het werkingsgebied van het fiscale nummer
werd ook steeds verder opgerekt, zo
konden moeiteloos bestanden worden
gekoppeld.
Inmiddels wordt het Burgerservicenummer gebruikt door Belastingdienst,
uitkeringsinstanties, gemeenten, in het
onderwijs, de zorg en tal van andere
overheids- en semioverheidsorganisaties. Het staat op je paspoort of
identiteitskaart. Zonder BSN besta je
niet voor de overheid, of anders gezegd
met een BSN besta je wél. Misbruik van
het BSN in de vorm van identiteitsdiefstal ligt dan ook op de loer.
Bij de invoering van de Algemene
Wet Gegevensbescherming (AVG)
is het BSN daarom genoemd als
privacygevoelig gegeven. De Autoriteit
Persoonsgegevens, die over de
handhaving gaat, heeft daarop de
Belastingdienst op de korrel genomen
omdat het BSN als onderdeel van het
omzetbelastingnummer verplicht moet

worden vermeld op bijvoorbeeld
facturen en daarmee gevoelig is voor
identiteitsdiefstal.
De Belastingdienst heeft tot 2020
om een oplossing te zoeken voor het
omzetbelastingnummer. Dat zal er op
neer komen dat ondernemers naast
hun BSN een nieuw fiscaal nummer
krijgen speciaal voor de omzetbelasting. En zo is de cirkel rond. Het fiscaal
nummer is ten onder gegaan aan zijn
eigen succes, leve het fiscaal nummer.

druk bezocht”, vertelt ze. Bezoekers
konden allerlei hapjes komen proe
ven en een kijkje in de keuken nemen.
Er waren vier opstellingen te bewon
deren: een sweet table, de mobiele
bar, een borrelhoek met hapjes en
zoete planken en een food photo
graphy-opstelling.

Perdstal tweede in
pannenkoekenstrijd
Edwin Hollanders van pannenkoekenrestaurant De Perdstal uit Venray
is tweede geworden in de finale van het Nederlands kampioenschap
Lekkerste Pannenkoek. Op donderdag 10 januari probeerde hij zijn resultaat van twee jaar geleden te verbeteren.
Twee jaar geleden werd Hollanders
nog derde in de wedstrijd die door
Stichting de Lekkerste Wedstrijden
wordt georganiseerd. Tijdens deze edi
tie wist hij beter te scoren en ging hij
met het zilver naar huis. “Supertrots
zijn wij op onze Edwin en zijn presta
tie”, laat De Perdstal weten op haar
website.
Stichting de Lekkerste Wedstrijden
organiseert diverse wedstrijden voor

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

horeca-professionals. Deze wedstrijd
werd tijdens horecabeurs Horecava
georganiseerd. Elf finalisten moes
ten binnen een kwartier drie pre
cies dezelfde pannenkoeken maken.
De vakjury beoordeelde deze onder
andere op smaak, uitstraling, creati
viteit en eetbaarheid. Bas van Zoggel
van pannenkoekenrestaurant Den Tol
in Velp won de strijd met zijn ‘Bali
Sunset’.

Digitaliseren
van beeld en geluid

Voor al uw dakwerkzaamheden
Vestiging Horst
• film en video
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
• foto en dia’s
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
• muziek
T 0478 533702 • M 06 54366249
info@studioadato.nl
Voor
al uw
Groenstraat
2, 6088
CWdakwerkzaamheden
Roggel
077 351 48 44
T 0475 – 49 46 28
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
www.studioadato.nl
T 0478 533702 • M 06 54366249
www.innovista.nu

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

Studio ADATO
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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.

Gedachtes en overpeinzingen
Zo maar wat gedachtes waar ik de lezer in mee wil nemen. Kijkend
naar de gemeente Venray, Limburg, Nederland, zijn we slechts een
speldenknop op de hele aardbol. En toch voeren we hele discussies.
Neem nu fijnstof. Aan de ene
kant de landelijke discussie of
we allesbranders en houtkachels
nog moeten toestaan en aan de
andere kant wordt op het strand bij
Scheveningen een gigantische stapel
houtpallets in de fik gezet. Of brand
stofgebruik. Aan de ene kant moet

het autoverkeer naar volledig elek
trisch en aan de andere kant wordt er
geen belasting op de brandstof voor
de luchtvaart geheven en kunnen we
stedentripjes van 29,95 euro blijven
plannen. Op zijn minst zit in beide
voorbeelden een tegenstrijdigheid.
Afgelopen week was er een discus

sieavond bij de gemeente Venray over
BIG DATA, Blockchain, Kunstmatige
Intelligentie enzovoorts. Kunstmatige
intelligentie komt eraan. Straks com
municeren we, zonder dat we er zelf
erg in hebben, alleen nog maar met
robots. Dat lijkt misschien ver weg,
maar een aanwezige futuroloog, die
legde ons dat haarfijn uit. Bij mij
kwam de volgende gedachte op. Wie
kent nog de Knight Rider (1982), waar
bij David Hasselhof tegen KITT (zijn

auto) sprak via de horloge? Toen voor
ons een utopie, maar nu anno 2018
parkeren auto’s zichzelf en via apps
op de telefoon kun je ze al starten
of voorverwarmen. Wie had dat ooit
gedacht?
We zullen zien wat de toekomst
ons brengt. Politiek blijft gelukkig
onvoorspelbaar en juist dat maakt het
zo heerlijk interessant.
Guus Reintjes,
gemeenteraadslid CDA Venray

Week van de Circulaire Economie
Deze week staat de circulaire economie in heel Nederland centraal.
De doelstelling is om in 2050 volledig circulair te zijn, dat wil zeggen dat
we alle grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken en de kringlopen
gesloten zijn.
Onze grondstoffen raken op,
zeker als we naar 10 miljard men
sen gaan op deze aarde. We consu
meren voedsel, kopen producten,
verbruiken energie en wonen
en werken in gebouwen. Er drei
gen nu al tekorten aan grondstof
fen te ontstaan en is er veel afval.
De reststromen zouden we kun

nen hergebruiken door ze in de juiste
kringloop te houden. Grondstoffen
behouden waarde als ze gemakke
lijk te scheiden en schoon zijn. Het
meest belangrijke is dat producten
zodanig ontworpen worden dat ze
gemakkelijk uit elkaar te halen zijn
en onderdelen eenvoudig vervangen
kunnen worden. Circulaire economie

gaat ook over nieuwe verdienmodel
len door nieuwe vormen van service,
reparatie of onderhoud en vragen als:
Wie is en blijft eigenaar? Wat is de
behoefte van gebruikers? Wat kan dit
alles voor Venray betekenen? Nieuwe
vormen van werkgelegenheid, bespa
ring op ‘afvalkosten’, betere leef
omgeving en betaalbare producten.
Immers door schaarste aan grondstof
fen zouden producten extreem duur
worden. VENRAY Lokaal vindt dat de
gemeente het tij kan keren door de
transformatie in (en door) te zetten.

Onder andere door zo veel moge
lijk materialen te hergebruiken in de
openbare ruimte bijvoorbeeld, maar
ook bij (her)bouw van gebouwen.
Een verbeterd afvalbeleid maakt hier
ook een deel van uit. We moeten her
gebruik-initiatieven en innovaties als
gemeente zoveel mogelijk stimuleren.
Bij dit alles is goede voorlichting ook
cruciaal, want met zijn allen maken
we de cirkel rond.
Richard de la Roy,
raadslid VENRAY Lokaal

GEEN VRAAG
IS ONS TE GEK.
Geen enkele vraag is het JSP te gek
In het Raayland College en op het Gilde in Venray is sinds september
een JongerenServicePunt. Daar kunnen jongeren, hun ouders en leraren
terecht met allerlei vragen. Met als doel: problemen voorkomen.

Jongeren Service Punt

“Het JSP is bewust ingericht binnen

sportclub of gitaarlessen volgen, maar

zorgvraag ligt, worden de ouders er via

de school”, vertelt Judith Slabbers,

weet dat dat er thuis niet aan zit. Dan

school bij betrokken.”

projectleider van BOEI Limburg.

kijken we mee wat wél kan.”

Dan kunnen leerlingen en leraren

Het JSP zit in het Raayland
College in de hal van gebouw C.

Samenwerken

Het spreekuur is op dinsdag en

makkelijk even binnen lopen. Want

Geheim?

Leraren hebben de weg naar het JSP

donderdag van 11.00 tot 13.00 uur.

het is belangrijk dat iedereen zich

Grotere problemen zijn er ook. Slecht

al gevonden. Zij willen vooral graag

Op het Gilde is het spreekuur

daar vrij in voelt. “Daarom helpen we

slapen, piekeren of gevoelens van

even sparren. Juist omdat het JSP met

iedere maandag en woensdag van

niet alleen bij grote problemen”, zegt

depressie. Wat leerlingen dan vaak

zo veel partijen samenwerkt, is er veel

11.00 tot 13.30 uur. Vragen aan

jongerenwerker Wim. “Als een jongere

willen weten is: hoe geheim is geheim?

deskundigheid in huis. En kunnen ze

het JSP? Neem contact op met

binnenkomt met een leuk idee om een

Daar zijn afspraken over gemaakt,

ook snel antwoord geven. Deze hulp is

Judith Slabbers, tel. 06-121 343 73,

feest te organiseren, helpen we hem op

zegt Judith. “In principe is alles

écht gericht op preventie. Daar zitten

of mail naar jsp@venray.nl.

weg. Een ander wil lid worden van een

vertrouwelijk. Maar als er een échte

ze uiteindelijk voor.

Zelf aan de slag
met ‘Evie’

Venray, focus op mensen

Evie staat voor ‘e-health voor iedereen’.

Het voordeel is dat je aan je doelen

Met Evie kun je anoniem aan de slag

kunt werken, waar en wanneer het

Pieker je wel eens? Of slaap je

gaan met lichte psychische klachten.

jou uitkomt. Ook kun je op ieder

niet goed? Met Evie kun je thuis,

Evie biedt onder andere zelfhulp-

moment de informatie nog eens

in je eigen tempo en wanneer het

programma’s aan als ‘Beter slapen’,

teruglezen.

jou uitkomt online zelfhulp

‘Je probleem in kaart’ en een training

krijgen. Op deze manier kun je

‘Mindfulness’. Het doel is dat je je beter

Informatie?

meteen zelf aan de slag en zoveel

voelt en je op je eigen manier aan die

Evie is getest en wordt ondersteund

mogelijk voorkomen dat klachten

verbetering werkt. Evie geeft je kennis

door huisartsen, gemeenten en

erger worden. Evie is gratis en

over een speciﬁek onderwerp en daagt

POH-GGZ. Kijk voor meer informatie

voor iedereen toegankelijk.

je uit hier iets mee te doen.

op www.evie.nl.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 01

Er moet een kijkwijzer voor YouTube komen
De stelling van vorige week, er moet een kijkwijzer voor YouTube komen,
creëerde verdeeldheid onder onze stemmers: 46 procent van de stemmers
was het eens, 54 procent niet.
Aanleiding voor de stelling was een voorstel van het landelijke CDA, dat
eind vorig jaar stelde dat er een kijkwijzer moet komen bij filmpjes van video
streamingplatform YouTube. De partij vindt dat kinderen die filmpjes op het
platform kijken beter moeten worden beschermd tegen beelden met seks,

geweld en grove taal. De minister zei daarop dat hij YouTube niet kan dwingen
om een kijkwijzer in te voeren. Anderen noemen de kijkwijzer op het kanaal
waar dagelijks miljoenen filmpjes bijkomen ‘ouderwets en onuitvoerbaar’.
Er zijn vergelijkbare systemen te gebruiken, maar dat hangt af van de
medewerking van de uploaders. YouTube zelf heeft aangegeven niet aan
een kijkwijzer te gaan beginnen, tenzij ze gedwongen worden door wet- en
regelgeving.

Ik zou best nep-merkkleding kopen
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het is niet illegaal: het kopen van nep-merkkleding. Het aanbieden daar
entegen, is wel verboden. Toch kopen mensen regelmatig een shirt, broek of
schoenen met een nepmerkje erop, die soms amper van echt te onderschei
den zijn.
De FIOD, douane en merkrechtenbureaus hebben vorig jaar ruim tweedui
zend Instagram-accounts laten verwijderen, waarop luxe nepkleding en acces
soires verkocht werden. Gucci-riemen zijn ineens geen 750 euro maar 150 en
sneakers van 900 zijn daar te krijgen voor 170 euro. Het scheelt je een hoop
geld, lijkt net echt, maar is toch echt helemaal nep.
In 2017 onderschepte de Belastingdienst in totaal bijna 75.000 namaakkle
ren, schoenen en accessoires, met een waarde van meer dan 6 miljoen euro.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl

Het spul wordt vooral gemaakt in fabrieken in China, Hongkong en Turkije.
Sommige mensen zien er geen probleem in om nepkleding te kopen: het kopen
is namelijk niet illegaal. In een wereld die zich zo richt op uiterlijk vertoon, kun
je zo lekker meedoen door met de juiste merkjes te lopen. Je kinderen kunnen
mee met de laatste mode, zonder dat het je een tweede hypotheek kost.
Daarentegen kun je ook zeggen: door het kopen van nepmerkkleding
stimuleer je die nepmarkt. Je pakt daarmee geld af van de grote merken (maar
eerlijk, kunnen zij niet wat missen?) en je stimuleert de mogelijke schimmige
wereld van het produceren van nepkleding. Er is natuurlijk geen zicht op de
arbeidsomstandigheden waaronder de kleding gemaakt wordt.
Ik zou best nep-merkkleding kopen. Wat vindt u?

BEZORGERS
GEZOCHT!

Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:
Ter versterking van ons team
zijn wij op zoek naar een

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(full�me, m/v)
Installeren, beheren, onderhouden en migreren van Windows-systemen;
U voert netwerkbeheertaken uit op routers en switches;
U conﬁgureert en onderhoudt VoIP-systemen;
U bereidt projecten voor en voert deze uit op loca�e van klanten;
Klantondersteuning.
Minimaal HBO werken denkniveau;
Enkele jaren ervaring;
Ervaring met Microso�georiënteerde omgevingen;
In het bezit van rijbewijs B;
Pro-ac�ef, klantgericht,
leergierig en hands-on.

Venray

Landweert €

7,50 - € 12,00

Venray

Centrum o.a. Langstraat €

10,00

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

Zoekt u
ee
uitdage n
nde
baan in
de ICT?
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Niet te
geloven…
In december is mijn vader
overleden. Elke dag zat hij
starend door het raam te
wachten op zijn verlossing.
Was er betere regelgeving
geweest rondom ‘voltooid
leven’, dan had mijn vader
veel eerder de verdiende rust
gevonden.
Er kwam een item voorbij in
het journaal. Je dierbare filmen,
bij volle kennis, kan artsen
ondersteunen in het uitvoeren
van euthanasie. Ook zag ik een
documentaire over een moeder.
Ze had zelfmoord gepleegd door
van een flat te springen. Haar
uitzichtloze situatie bracht haar
tot deze daad omdat hulp bij
beëindiging van haar leven niet
uitgevoerd werd. Haar dochter,
maker van de documentaire,
en medebewoners bleven met
veel leed achter.
Wetgeving rondom euthanasie bracht mij bij D66. Echter,
toen bleek dat macht alleen
verworven kon worden samen
met de ChristenUnie, werd een
flinke concessie gedaan en
gingen de plannen overboord.
Christenen, althans de fanatieke
tak, zien niets in geregelde
euthanasie. Die vinden het te
moeilijk om iemand op een
christelijke manier uit zijn lijden
te verlossen.
Van de ene geloofsextremist
moét je dood met een bom
gordel, van de andere mág je
niet dood als het leven echt op
is. Ondertussen mag je van
beide fanatici niet houden van
wie je wilt. Misbruik in de kerk
wordt onder het tapijt geveegd
maar de Nashville-verklaring
wordt gretig getekend.
Iedereen mag geloven wat
hij wil, maar ik ben klaar met
de invloed van religies op het
openbare en politieke leven.
Mijn vader ook. Alhoewel van
de oude stempel, wenste hij
niet bediend te worden en
kwam er geen traditionele
kerkelijke uitvaart. Dat hij toch
moge rusten in vrede…
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aan
Juup Tax

Vaccinaties
Steeds vaker kom het op
Facebook voorbij, moeten
kinderen gevaccineerd worden of niet? Een vaccinatie zou
onder andere autisme kunnen
veroorzaken. Er zijn waarschijnlijk artikelen te vinden
over deze leugen, maar voor
dat ene artikel kun je duizend
andere vinden over hoe vaccinaties de wereld kunnen
helpen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Juup Tax
16 jaar
Wanssum
Raayland College

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is motorcross,
daarnaast zit ik graag op mijn moun
tainbike en ook kun je mij af en toe
vinden aan het water met een vis
hengel.
Hoe oud was je toen je begon met
motorcross?
Ik was zeven jaar oud toen ik begon

met deze sport.
Wat was de leukste wedstrijd die je
ooit hebt mogen rijden?
Ik heb een heleboel wedstrijden gere
den en heb van ze allemaal genoten.
Eén hele mooie herinnering is mijn
laatste wedstrijd van 2017 in Meijel
waarbij ik beide manches met een
hele ruime voorsprong op mijn naam
zette.
Wat is je leukste ervaring tot
nu toe?
Ik beleef altijd hele mooie ervaringen
tijdens de wedstrijden met de start,

OPENBARE VERKOOP
BIJ INSCHRIJVING

ANTONIUSSTRAAT 20, 5863 BC BLITTERSWIJCK
U kunt de woning bezichtigen op
25 januari en 26 januari 2019
van 11.00-13.00 uur.

Beatrixstraat 9
5864 AG Meerlo
0478 - 85 38 88
www.ooijen-wanssum.nl

Verkoopbrochure, inschrijvingsbiljet
en verkoopvoorwaarden,
zie lassoo.nl of funda.nl
Voor eventuele vragen kunt u
contact opnemen met
M. Schrooten, 06 - 30 25 76 77

omdat je met een hele groep cros
sers op één bocht af komt vliegen.
Iedereen probeert als eerste te zijn.
Wat zou je nog graag willen
bereiken met motorcross?
Het belangrijkste is natuurlijk al het
plezier dat je maakt en om zonder
kleerscheuren weer van de motor af te
stappen, maar daarnaast zou het heel
mooi zijn om bij de interklasse van de
MON vooraan mee te kunnen rijden.
Hoe ben je erop gekomen om te
gaan motorcrossen?
Mijn vader racete vroeger in auto’s
en karts dus hij had het racebloed
al in zich zitten. Toen ik zes jaar oud
was, kocht hij een motortje om zoge
naamd te repareren. Nadat deze was
gemaakt, had hij de verrassing dat hij
dat motortje voor mij had gekocht.
Eind 2009 op 7-jarige leeftijd is mijn
carrière gestart.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn grote idool is drievoudig wereld
kampioen Jeffrey Herlings. De manier
waarop hij met zijn motor te werk
gaat vind ik helemaal geweldig. Hij is
zonder enige twijfel de beste van de
wereld.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben ten eerste heel erg trots op
mijn bijna altijd goede start, deze zijn
erg belangrijk en bepalen al een groot
deel van de wedstrijd. En ik ben erg
trots op mijn prestaties van 2017 en
2018, want toen werd ik tweede bij
de MX2 Junioren (2017) en bij de MX2
Senioren (2018).
Wat is je droombaan?
Crossen als beroep gaat hoogstwaar
schijnlijk niet lukken, maar wel vind

ik het erg leuk om aan mijn motor te
sleutelen. Iets in deze sector lijkt me
daarom erg interessant.
Wat doe jij het liefste op een
vrijdag- of op een zaterdagavond?
Als er het hele weekend wedstrijd is,
dan kunnen we vrijdagmiddag al met
de caravan vertrekken naar de cross
baan. Dan maken we er een gezel
lig weekendje weg van. Als dat niet
het geval is, dan vind ik het fijn om
gewoon rustig op de bank te zitten
en wat televisie of Netflix te kijken.
’s Zomers kan ik nog wel eens een
rondje gaan fietsen.
Welk verhaal vertelt jouw familie
altijd over jou?
Mijn familie is heel erg enthousiast
over de sport die ik beoefen. Ze zijn
heel erg trots op mij en vinden mij een
kanjer dat ik zoveel train en er zoveel
tijd in steek.
Wat zou je nog graag willen leren in
je leven?
Ik ben nog erg jong, dus dat is moei
lijk te zeggen. Wel ben ik heel erg
nieuwsgierig, dus ik wil van alles wat
weten.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik kan werkelijk niks bedenken...
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Heel vaak is mij verteld dat plezier op
de eerste plaats staat. Als je geen ple
zier hebt tijdens het rijden, zullen de
resultaten ook erg tegenvallen.
Wat zou je nog heel graag een keer
willen doen in je leven?
Ik zou heel graag nog een keer op
internationaal niveau willen rijden.

Er zijn namelijk mensen die
niet gevaccineerd kunnen
worden, of mensen wiens
immuunsysteem zo zwak is dat
ze het nodig hebben dat anderen gevaccineerd zijn. Kijk naar
baby’s of kinderen die niet
ingeënt kunnen worden.
Zij hebben anderen nodig die
gevaccineerd zijn, anders kunnen ze ontzettend ziek worden.
95 procent van de mensen zou
gevaccineerd moeten zijn, zodat
iedereen er profijt van heeft.
Zodat de mensen die niet
gevaccineerd kunnen worden,
niet ziek worden. Dit heeft in de
jaren sinds we zijn begonnen
met vaccineren zes- tot twaalfduizend doden voorkomen.
En nu zijn er mensen die hun
kinderen niet willen vaccineren,
en dit allemaal in gevaar willen
brengen. Er worden allemaal
fabeltjes verspreid, zoals dat
vaccinaties wiegendood veroorzaken. Per jaar overlijden ongeveer tien baby’s zonder dat er
een echte oorzaak is. Echter, het
is nooit aangetoond dat vaccinaties de oorzaak is. Het lijkt zelfs
de kans op wiegendood te
verkleinen.
Iedereen heeft het recht op
zijn eigen mening en om deze
mening te kunnen uiten, maar
bij mensen die hun kinderen
niet willen laten vaccineren,
begin ik toch te twijfelen.
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Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray

Limburgse investituur in Petrus Banden Kerk
Schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray mag op zondag 20 januari samen met het Kapittel van de
Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus de jaarlijkse Limburgse investituur
organiseren. Er worden 23 schutsbroeders- en zusters opgenomen in de Orde. De Eucharistieviering begint om
15.00 uur in de Petrus Banden Kerk in Venray.

van Limburg en Opper-Gelre. Dit erete
ken heeft als voorbeeld gediend voor
het nieuwe ordeteken van de Orde van
de Rode Leeuw.

Orde van de
Rode Leeuw
De nieuwe Limburgse schut
tersorde werd bovendien toege
wijd aan de schutspatroon van
het Schutterswezen, de Heilige
Sebastianus. Daardoor werd ook
de mogelijkheid geschapen om de
opname van toekomstige leden te
laten gebeuren in een kerkelijke plech
tigheid. In het onderscheidingsteken
komen de tradities van het schuttersen gildewezen en de band met de
Katholieke Kerk tot uitdrukking.

Outer, Haerdt en Troon

De 23 Schutsbroeders- en zus
ters worden deze dag door de
Grootmeester Ger Koopmans in
de Orde opgenomen. De viering
wordt muzikaal opgeluisterd door
de Koninklijke Harmonie Euterpe
en de mis wordt gecelebreerd door
de Groot-Prior Marc Heemels. Ook
bisschop Smeets keert voor deze
gelegenheid terug naar zijn voorma
lige parochie. Tijdens het OLS-1978

in Schaesberg werd aan de Oudgouverneur van Belgisch-Limburg, Dr.
Louis Roppe, tijdens zijn installatie als
ere-president van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie een ereteken toe
gekend. Dit ereteken bestond uit een
roodgeëmailleerde gouden afgerand
breedarmig halskruis met in het cen
trum een medaillon geëncadreerd
in een krans van eikenloof, met de
Rode Leeuw van Limburg op een wit

Lezing Vogeltrek

Mysterie ontrafeld

geëmailleerd veld. Het lint was witblauw-geel, de overblijvende kleuren

Sinds 1980 vindt jaarlijks rond
20 januari, de feestdag van de Heilige
Sebastianus, tijdens een mis de plech
tige investituur plaats van nieuwe
leden van de Orde. Ten overstaan van
de Grootmeester van de Orde leg
gen de nieuwe leden de belofte af
en beloven zij zich in te zetten voor
Outer, Haerdt en Troon. Outer staat
voor kerk en geestelijke overtuiging,

beesten
temmen?
Kun jij deze

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 21 januari een
lezing over het mysterie van de vogeltrek. De lezing start om 20.00 uur
in zaal De Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Koen Leysen.

banendag
dag
Kom dan naar onze

Leysen wijdt deelnemers in, in
het wonder van de vogeltrek. Pas in
de loop van de vorige eeuw heeft
men een goed deel van dit myste
rie weten te ontrafelen. Hoe slagen
vogels erin om hun doel te bereiken?
Wat is haasje-over-trek? Wat bedoelt
men met de grote-cirkelroute?
En hoe bereiden vogels zich voor op
de hachelijke onderneming die de
vogeltrek voor hen is?

Leysen maakt inzichtelijk wan
neer de vogels trekken en met
welke problemen ze onderweg af
te rekenen hebben. Ook geeft hij
een overzicht van de verschillende
methoden om vogeltrek te onder
zoeken, van het klassieke ringwerk
tot het nieuwste van het nieuwste:
een apparaatje van amper een gram
dat zelfs bij zangvogeltjes kan wor
den gebruikt.

19 januari 2019 | 10.00 - 16.00 uur

Wij zoeken gemotiveerde en enthousiaste krachten.
We geven je graag een rondleiding op ons bedrijf
en bespreken samen jouw mogelijkheden.

voor meer info: www.hermanvaessen.nl

Haerdt voor gezin, maatschappijen
materieel erfgoed en Troon voor het
geestelijke en niet geestelijke gezag.
De Edele Eed-Broederschap kent
drie klassen: die van Commandeur,
Officier en Schutbroeder, overeen
komende met soortgelijke graden
van staatsonderscheidingen, met het
verschil dat de ‘Ridder’ om de broe
derschap gedachte te onderstrepen
hier ‘Schutbroeder’ heet.
De onderscheiding wordt niet
uitsluitend toegekend aan leden van
verenigingen die tot de Oud Limburgse
Schuttersfederatie behoren, maar
ook aan leden van andere federaties
in binnen- en buitenland die bijzon
dere verdiensten hebben voor het
Christelijke Schutterswezen. Bovendien
kan het lidmaatschap verleend worden
aan niet-leden van schuttersvereni
gingen die zich voor de doelstellingen
van de orde bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt.
Het Kapittel staat onder leiding
van de Grootmeester Ger Koopmans.
Jacques van der Vorst is als Kanselier
en Zegelbewaarder actief. Verder is
Bernie van Lierop uit Venray verbon
den aan het Kapittel en hij zal op ter
mijn Jacques van der Vorst opvolgen
als Kanselier. (Foto: Fred Vliegen)
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De Hedsbuülen

Jos Pouwels prins
van Heide
Wij zijn op zoek naar een

In gemeenschapshuis De Gelderkoel in Heide werd Jos Pouwels
zaterdag 12 januari uitgeroepen tot prins Jos III van carnavalsvereniging
De Hedsbuülen. In cowboyachtige sferen wist prins Jos III te ontsnappen
aan de galg van de Bounty Hunters van Once Upon a Time in De Hei.

FRONT OFFICE MANAGER

Kruytzer Optiek en Optometrie is een dynamisch en vooruitstrevend
familiebedrijf dat al 45 jaar bestaat. In onze zaak is toonaangevende
oogmode en professionele oogzorg onder één dak te vinden.
Als je bij ons binnenkomt voel je je meteen welkom en proef je de
warme gezellige én professionele sfeer die wij als team uitstralen.

IEDERE DAG IS ANDERS,
MAAR HIER WORD JIJ
DE KARTREKKER ALS
FRONTOFFICE MANAGER
• je bent representatief en
het eerste aanspreekpunt
voor de klant
• gastvrijheid en klantgerichtheid
zit in je bloed
• je bent zichtbaar op de werkvloer,
je denkt mee in verbeteringen
en kan snel schakelen
tussen diverse activiteiten
• je hebt een helikopterview
in drukke situaties

• je bent een administratieve
duizendpoot
• je kunt als teamplayer de rust
bewaren en bewaken
• je werkt graag in een
dynamische werkomgeving,
iedere dag is anders!

ALS ORGANISATIETALENT
BEN JE:
• fulltime, 40 uur, beschikbaar
• een teamplayer
• jong van geest
• stressbestendig
• flexibel, collegiaal en enthousiast

Herken jij jezelf hierin en wil jij in één van de beste en mooiste
optiekzaken van Nederland werken? Dan zijn wij op zoek naar jou
en maken we graag kennis met je.

Kijk op www.kruytzeroptiek.nl en stuur je motivatie en CV met foto
naar margo@kruytzeroptiek.nl

www.kruytzeroptiek.nl

Prins Jos III is getrouwd
met Annemiek Pouwels-Weijs.
Samen hebben ze twee kinderen,
Gijs en Anouk. Jos werkt als operator
bij Nijsen Granico BV en in zijn vrije
tijd gaat hij graag aan de slag met
hout. Ook beoefent deze prins diverse
sporten, zoals wielrennen, cyclecross
en fitness. Ook besteedt hij veel tijd
aan zijn tweede liefde: tractor ‘Snuk’.
Annemiek is directeur en eigenaar
van Yogastudio Annemiek. In haar
vrije tijd gaat ze graag sporten, wan
delen en zingen met haar zanggroep.

Samen met adjudanten Peter
Smets en Gijs Gielens, nar Chris en
vorst Maikel gaan prins Jos en prin
ses Annemiek dit carnavalsseizoen
voorop in Heide. Hun leus is ‘De booren zaagmesjien gaan twieë maand
an de kant, loat dèn Pouwels mar
los as prins ien ut Hedsbuülenland.’
Iedereen is welkom op hun prin
senreceptie in De Gelderkoel op
zaterdag 16 februari om 19.49 uur.
Aansluitend aan de receptie komt het
boerenbruidspaar van 2019 uit.
(Foto Hoedemaekers)

Bluesvibe

Huiskamerconcert
Ragtime Rumours
Het eerste optreden van 2019 in de Muzikale Huiskamer in
Castenray wordt op zaterdag 19 januari verzorgd door de band
The Ragtime Rumours. Het concert dat wordt georganiseerd door
Wim Baltussen staat in het teken van rag ‘n roll.
Zoals de naam doet vermoeden,
brengt The Ragtime Rumours een mix
van ragtime, drunk-swing, swampy
blues, hillbilly en western ten gehore.
In 2017 won dit Limburgse gezelschap
de Dutch Blues Challenge. Het gezel

schap is samengebracht door Tom
‘Howlin Stone’ Janssen om de blues
vibe te verspreiden.
Het concert vindt plaats op
Matthiasstraat 19 in Castenray en
begint om 20.30 uur.

17
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Sprookjesachtig prinsenbal voor prins Luuk I
Luuk Gielens (32) is zaterdag 12 januari benoemd tot Prins van Aostrum, Lull en d’n Boshuuze. Met zijn adjudanten Lennart Peeters (32) en Willem Verheijen (32) en nar Wietse Reijnders (32) aan zijn zijde gaat prins Luuk
met loeiende sirenes dit carnavalsseizoen van de Karklingels uit Oostrum in.

cultuur 17

Prinsenbal Leunen
Carnavalsvereniging ‘t Knölleke en de rest van Leunen nemen op
zaterdag 19 januari om 20.30 uur afscheid van prins Martijn d’n Urste.
Later die avond, om 21.30 uur,
wordt de nieuwe prins bekendge
maakt. Daarna volgt een optreden
van de band Naachtwaerk. Het prin

senbal van ‘t Knölleke vindt vanaf
20.00 uur plaats in multifunctio
neel centrum De Baank in Leunen.
Toegang is gratis.

Prijsuitreiking
26e Raadselige Roos
De prijsuitreiking van de 26e editie van schrijfwedstrijd Raadselige
Roos vindt plaats op zondag 20 januari in de Venrayse Schouwburg.
De schrijfwedstrijd wordt georganiseerd door Literair Café Venray.

In een sprookjesachtig gemeen
schapshuis Oesterham in Oostrum
werd er eerst afscheid genomen van
het oude kwartet. Prins Roy I en zijn
mannen werden uitgezwaaid door alle
aanwezigen. Uit een uitgelekt film
pje bleek vervolgens dat Roy hogerop
wilde. Een coup op de paus was het
doel, maar er waren een hoop kardi

nalen, misdienaars, Zwitserse gardis
ten en andere gelovigen die hier een
stokje voor konden steken. Uiteindelijk
gaf Maria de wijze raad om Roy voor
te dragen bij de Âld Aostrumse Prinse
(AAP), die in rang heel dicht bij de
paus staan. Nadat dit advies werd
overgenomen, werd Roy gedoopt en
opgenomen binnen de AAP.

De avond ging over in het thema
van 1001 nacht. Na een toneelstuk riep
vorst Bart Luuk uit als nieuwe prins
van De Karklingels. De vrouwen van
het kersverse kwartet werden op het
podium gehaald, waarna zij geïnstal
leerd werden. Na een openingsspeech
van prins Luuk werd de avond vervolgd
met een optreden van Naachtwaerk.

What’s Left in Heide
Tijdens een luie zondagmiddag, ofwel ‘A Lazy Sunday Afternoon’ op zondag 20 januari, speelt de band
What’s Left in gemeenschapshuis De Schól in Heide. De support act wordt verzorgd door Nicole & Friends.
of swingende dansmuziek. De covers
worden meestal zo gebracht dat het
origineel nog steeds herkenbaar is, al
wordt dit verpakt in een heel eigen
stijl”, aldus de organisatie, Cor&Co.
What’s Left bestaat uit zange
res Mieke Jeuken, basgitarist Thijs
Tacken, gitaristen en zangers Hans
Peeters en Paul Nelissen, toetsenist

Alex van Vliet en drummer Geert van
Enckevort.
Support act voor dit optreden is
Nicole & Friends: Nicole Croque, Jos
Koenen en Cor van der Cruijsen spe
len bekende liedjes. De huiskamer van
De Schól is open vanaf 14.30 uur en de
band begint om 15.00 uur. Toegang is
gratis.

Koppermaandag en
patroonheiligenfeest
Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck houdt op maandag 21 januari voor de 33e keer de plaatselijke traditie
van koppermaandag. Om 19.00 uur komen de gildebroeders en -zusters bij elkaar in café De Zwart.
Tijdens koppermaandag wordt de
tentoonstelling ‘60 jaar St. Antonius
Kapelletje’ gepresenteerd. Het jaar
boek van 2018 dat door Chér Gooren
is samengesteld, wordt gepresen
teerd en verder worden foto’s van alle
activiteiten van 2018 op een groot
scherm gepresenteerd. Deze avond is
ook toegankelijk voor niet-leden.
Op dinsdag 22 januari wordt
het feest van de Patroonheilige
St. Antonius Abt gevierd.

dingen van 2018 zijn ook dit jaar weer
van uitzonderlijke kwaliteit. Het ver
plichte thema ‘speelruimte’, werd op
creatieve, speelse, serieuze en soms
zelfs indrukwekkende wijze benaderd
en uitgewerkt”, aldus de organisatie.
Ook afgelopen jaar hebben cursis
ten van Marlies van Zeben op grond
van hetzelfde thema ‘speelruimte’
schilderijen gemaakt. Aan elk win
nend gedicht en prozaverhaal dat in
de bundel is opgenomen, is een van
deze beeldende kunstwerken gekop
peld. Deze schilderijen worden bij het
gedicht of prozaverhaal in de bundel,
met de naam van de maker, afge
drukt. De werken en teksten zijn van
20 januari tot 23 februari te zien in
het Venrays Museum, De Borggraaf
in Venray. De bekendmaking van de
winnaars vindt plaats om 11.00 uur
in de foyer van de Venrayse
Schouwburg.

BiblioNu

Optreden

What’s Left bestaat uit zes musici,
die niet alleen veel plezier beleven
aan muziek maken, maar elkaar ook
stimuleren om uitdagingen niet uit
de weg te gaan. What’s Left speelt
een breed repertoire met oude en
nieuwe nummers. “Muziek om naar te
luisteren en mooie samenzang wor
den afgewisseld met een vette solo

De juryberaden zijn achter de rug.
Vakjury’s hebben drie winnaars in de
categorie poëzie en drie winnaars in
de categorie proza vastgesteld. Een
publieksjury van vijftien leden heeft
de winnaar van de Rooje Roos-prijs
voor poëzie gekozen. Alle winnaars
ontvangen een beeldje, het jury
rapport, de bundel Raadselige Roos
2018 en een roos uit Venrayse teelt.
De overige genomineerden, die niet
in de prijzen vallen, maar wier bij
drage, gedicht of proza-verhaal
vanwege zijn literaire kwaliteit het
verdient in de bundel opgenomen te
worden, ontvangen naast het jury
rapport, de bundel en een Venrayse
roos. In 2018 zonden 29 mannen en
27 vrouwen in totaal 33 gedichten en
27 prozaverhalen in voor de wed
strijd. Schrijvers kwamen uit zuidelijk
Nederland of Nederlandstalig België.
“De literaire kwaliteit van de inzen

Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck
is een van de weinige Gilden en
Schutterijen in Noord-Brabant en
Limburg die het feest van de patroon
heilige nog op een doordeweekse dag
organiseert. Deze dag begint om 09.00
uur met een heilige mis, voorgegaan
door gildepriester Huub van Horne
in de parochiekerk van Blitterswijck.
Aansluitend word voor de zestigste
jaar een bezoek gebracht aan het St.
Antonius-kapelletje. Om 10.30 uur

wordt aangeschoven aan de koffietafel
in De Molen.
Tijdens de jaarvergadering wordt
jubilaris Herman Rongen voor zijn
25-jarig lidmaatschap gehuldigd.
Herman is een actief gildebroeder bij
het tamboerkorps en tamboer maître.
Schutvrouw en marketentster Carla
Claessens wordt voor de zestiende
keer gehuldigd voor het winnen van
de onderlinge competitie geweer
schieten.

Open week
Seniorservice
Vrijwilligers van Seniorservice Venray en medewerkers van BiblioNu
vertellen van maandag 21 tot en met zondag 27 januari in de bibliotheek
Venray over hun lesaanbod: van foto’s bewerken tot meer doen met een
smartphone of veilig internetbankieren en een website bouwen.
Maandag 21 januari en maan
dag 4 februari is er in de biblio
theek een tabletcafé van 15.00 tot
17.30 uur. Tijdens het tabletcafé
geven vrijwilligers uitleg, maar kun
nen deelnemers ook elkaar helpen.
Ook bij problemen met en het lenen
van e-books, of het zetten van een
e-book op een e-reader, biedt het

tabletcafé uitkomst. Tijdens de open
week zijn er spreekuren op dinsdag
22 januari van 11.00 tot 12.00 uur,
donderdag 24 januari van 14.30 tot
15.30 uur en zaterdag 26 januari van
11.00 tot 12.00 uur. De medewerkers
geven uitleg over de diverse cur
sussen die Seniorservice Venray en
BiblioNu te bieden hebben.

Derde bij buutte
kampioenschap
De Oostrumse Helga Cornelissen is op vrijdag 11 januari tijdens het
Groot Limburgs Buuttekampioenschap derde geworden. Ze moest haar
meerdere erkennen tegenover winnaar Bas van Neer uit Susteren en
tweede plaats winnaar Henrie van Geneijgen uit Swartbroek.
Het Groot Limburgs Buutte
kampioenschap vond dit jaar plaats
in De Oranjerie in Roermond.
In totaal gaven dit jaar 25 buut
reedners zich op voor het Limburgs
Kampioenschap. Tijdens drie voor
rondes in Belfeld, Merkelbeek en

Nederweert-Eind werden zeven fina
listen geselecteerd. Cornelissen, die
debuteerde in deze finale, was van
die zeven finalisten de enige vrouw
en wist met haar buut over vracht
wagenchauffeur Tanja Truckie de
derde plaats te bemachtigen.
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Agenda t/m 24 januari 2019
do
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Theatervoorstelling Wolk

Optreden What’s Left

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

vr
18
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Voorstelling Charkov Staats Opera
Theater - Aïda

Hoeveville Roots Revival met
optreden Color Changing Egg

Voorstelling Sara Kroos
- Zonder Verdoving

Tijd: 19.00-21.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-19.00 uur
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Receptie jeugdtrio

Jeugdprinsebal

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging Ut Dartele Veule
Locatie: gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Theatervoorstelling
Anne-Marie Jung - Ram

wo
23
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Eetpunt
Tijd: 12.30-13.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Interactief voorlezen

Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: Bibliotheek Venray

Tijd: 14.30-15.15 uur
Organisatie: BiblioNu en Gilde Opleidingen
Locatie: Bibliotheek Venray

Verlovingsbal

Tabletcafé

Theatervoorstelling Gewoon Held

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Schanseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: Seniorservice Venray en BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 15.00-16.10 uur
Locatie: Schouwburg Venray

(Âld) prinsebal

Koppermaandag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: St Antonius Abt Gilde Blitterswijck
Locatie: Café De Zwart Blitterswijck

Commissievergadering Werken
en Besturen

Receptie prins Sef IV

Lezing: Vogeltrek,
een mysterie ontrafeld

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging Ut Dartele Veule
Locatie: gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen

Cabaretvoorstelling
Roué Verveer - Heppie de Peppie
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Ut Ald Wieverbal met De Rosentaler
Tijd: 20.19 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Huiskamerconcert
The Ragtime Rumours
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Matthiasstraat 19, Castenray

zo
20
01

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Veldeke Venroj
Locatie: zaal Odeon Venray

Dementheek

Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
19
01

ma
21
01

Lezing over ‘koorts en honger’
en ‘omgaan met krankzinnigheid’ door dr. Hans van den Broek

Uitreiking Raadselige Roos
Tijd: 11.00 uur
Locatie: foyer Schouwburg Venray

Grote talentenshow
- uitkomen jeugdtrio
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: gemeenteraad Venray
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Theatervoorstelling
Op Hoop van Zegen (try-out)

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

di
22
01

Patroonheiligefeest
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: St Antonius Abt Gilde Blitterswijck
Locatie: start parochiekerk Blitterswijck

Spreekuur cursussen Seniorservice
Tijd: 11.00-12.00 uur
Organisatie: Seniorservice Venray en BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Filmvertoning Watu Wote
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Kerk in Nood Nederland
Locatie: Leunseweg 5, Venray

Commissievergadering Wonen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

do
24
01

Theatervoorstelling Gewoon Held
Tijd: 10.30-11.40 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Spreekuur cursussen Seniorservice
Tijd: 14.30-15.30 uur
Organisatie: Seniorservice Venray en BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Commissievergadering Leven
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: gemeenteraad Venray
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: gemeenteraad Venray
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Open repetitie
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Venrode Voices
Locatie: zaal Thielen Venray

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

17
01

cultuur 19

Theater Test Team

‘Nog nooit zo’n musical
gezien’
Twaalf jongeren uit gemeente Venray vormen het Theater Test Team. Om beurten testen en recenseren zij
theatervoorstellingen van Schouwburg Venray in HALLO Venray. Op vrijdag 11 januari gingen Willem Klomp en
Levi Hermens (beide 12 jaar) naar de voorstelling Alone @home.

Dames voorop
bij jeugd Castenray
Carnavalsvereniging De Schanseknuppels uit Castenray maakte
zondag 3 januari haar jeugdduo bekend: jeugdprinses Dewi (Arts) en
jeugdvorstin Janne (Peter) gaan dit jaar met carnaval voorop bij de jeugd.
Tijdens een ‘ladiesnight’ wer
den jeugdprinses Dewi en jeugd
vorstin Janne tevoorschijn gehaald.
Jeugdprinses Dewi is 14 jaar oud en
heeft als grootste hobby`s volleybal
en fotograferen. Jeugdvorstin Janne
is 12 jaar oud en heeft als grootste
hobby korfballen. Beide dames zitten

op het Dendron College in Horst.
De leus van jeugdprinses Dewi is:
‘Vur mej nouw efkes gèn volleybal, dit
wurt un te gekke carnaval!’ Zij houdt
haar receptie op zondagmiddag
10 februari in De Schânseschop,
gemeenschapshuis De Wis.
(Foto: Fotohuis Venray)

“We mochten voor de voorstelling
backstage kijken. We mochten op het
podium en konden het decor al zien.
Ook mochten we twee hoofdrolspelers
interviewen. Dit waren Merel Pauw en
Soumaya Ahouaoui. We stelden hen
vragen die we van tevoren bedacht
hadden. Merel en Soumaya spelen
twee kinderen, Puck en Jip, die een
week alleen thuis bleven. Er waren
twee acteurs die hun ouders speelden.
Toen de ouders gingen werken op een
cruise, speelden dezelfde acteurs twee
inbrekers.”
Het verhaal klinkt misschien
bekend, maar leek volgens de jongens
niet op de film Home Alone. “Wel pro
beerden de kinderen de inbrekers

Op zaterdag 11 mei vindt de vijfde editie van
de avondloop Rundje Um ut Hundje plaats
in het centrum van Horst.
Het Rundje um ut Hundje is een laagdrempelig
hardloopevenement met een lokaal karakter.

buiten de deur te houden. Uiteindelijk
hielp de buurman om de inbrekers te
verslaan. Die buurman hebben we ook
nog een paar vragen gesteld want hij
deed alle soundeffecten. Bijvoorbeeld
als iemand een elektrische schok
kreeg, had hij een mixer met een
stukje folie ertussen en het klonk pre
cies als een stroomschok.”

Ronddraaiend huis
Er was livemuziek op het podium.
De muziek werd verzorgd door drie
mannen. “Het is ook gaaf dat ze maar
vijf acteurs gebruikten voor de voor
stelling en een paar mensen backstage,
zoals een technicus en mensen die
het huis ronddraaiden. Ja, je hoort het

goed, het huis waar alles in gebeurde,
kon ronddraaien. Dat was echt gaaf
om te zien. We hebben nog nooit zo’n
musical gezien”, aldus de jongens.
“Vooraf en achteraf mochten we
bezoekers interviewen. Van tevoren
vroegen we wat ze verwachtten
en achteraf wat ze er van vonden.
Ze vonden de voorstelling erg leuk en
de meeste mensen hadden er andere
verwachtingen bij. Wij vonden
de voorstelling ook leuk. Er zaten
diverse grappen in. Sommige waren
een beetje grof die kleinere kinderen
waarschijnlijk niet zouden begrijpen.
Wij vonden het echt een hele leuke
ervaring en de gastvrijheid van de
cast was ook supertof”, besluiten ze.

La Providence is een zorgcentrum in Grubbenvorst.
La Providence biedt cliënten, op grond van een zorgindicatie,
huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding en/of
behandeling aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel
heel belangrijk. In de zorg- en dienstverlening van
La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud, respect,
nakomen van afspraken centraal.

VERZORGENDE IG /
VERPLEEGKUNDIGE
Wij zijn op zoek naar meerdere collega’s.
Diverse mogelijkheden in contracturen.
Wisselende diensten; alleen nachtdiensten zijn ook mogelijk.
La Providence krijgt, net als alle verpleeg en verzorgingshuizen,
in 2019 extra financiële middelen om meer zorgmedewerkers aan
te nemen. Vandaar dat wij onze zorgteams uit gaan breiden met
extra verzorgenden/verpleegkundigen.

SCHRIJF JE IN en loop mee op 11 mei
Gratis wedstrijdshirt voor de eerste 400 inschrijvingen.
Voor de eerste 500 deelnemers aan de kinder- en jeugdlopen is er een jeugdshirt.

Inschrijven en informatie:

www.rundjeumuthundje.nl

• Ben jij enthousiast, betrokken en deskundig en vind je het
vanzelfsprekend dat je er écht bent voor de cliënt?
• Denk je in kansen en uitdagingen en hecht je veel waarde aan
werken met humor en respect voor cliënten en collega’s?
Bekijk dan de vacatures op onze website www.laprovidence.nl en
stuur je sollicitatie naar po@laprovidence.nl.
Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
E info@laprovidence.nl
T 077 - 355 56 56

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!

Tummers
NIEUW!

MEGASTORE
IN WEERT!
Gratis levering door eigen bezorgers

Bijna 100 jaar ervaring

13 55
9 ’’
cm

7 dagen per week geopend naast de Gamma

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

WASMACHINE / WM16T420
• A+++-30%
• 1600 t/pm
• 8 KG
• Koolborstelloze motor met
10 jaar garantie

FEESTPRIJS!
749,-

549,-

4K

FEESTPRIJS!

ULTRA HD

649,-

499,-

4K TV / UE55NU7091
• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR
• Smart TV • Clean Cable solution

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!
Tummers

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

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

