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Nieuwe burgemeester
Luc Winants werd dinsdag 7 januari tijdens een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Venray. Voordat de Maastrichtenaar de eed aflegde, werden er een
aantal toespraken gehouden. Volgens gouverneur Theo Bovens zocht Venray een krachtige verbinder die weet wat er speelt. “Venray heeft met Winants in de roos geschoten. “
Bovens noemt Winants een
mensen-mens met een groot inlevingsvermogen. “Hij staat voor
de zaak en werd daarom niet
voor niets op handen gedragen in
Brunssum. In Venray heerst een
‘peelmentaliteit’. De Venraynaar
beseft dat hij samen meer bereikt
dan alleen en dat klinkt voor een
burgemeester als muziek in de
oren.”

De warmte smaakt
naar meer
Daan Janssen, die als een van de
jongste raadsleden de nieuwe
burgemeester toesprak, vergeleek Winants met Lumiere van
Belle en het Beest. “Een char-

mante kandelaar, die licht draagt en
met beide benen op de grond staat.”
Nadat Winants officieel de ambtsketen en de voorzittershamer kreeg
overgedragen, liet hij weten zich
een trotse burgemeester te voelen.
“Mijn vrouw en ik hebben de afgelopen tijd de warmte mogen voelen
van Venray en dat smaakt naar meer.
We gaan ervoor. Ook kijk ik er naar
uit toekomst te geven aan de visie
‘Venray loopt voorop’. Ik wil met zo
veel mogelijk mensen kennismaken,
alle dertien kerkdorpen verkennen,
de dialoog aangaan en samenwerken. Er zitten enkele overeenkomsten met mij en Hans Gilissen, maar
er zullen ook zeker verschillen zijn.
Ik verheug me erop Venray beter te
leren kennen. In Venray zit muziek.”

Beeld: Paul Poels

College geeft voorkeur aan renovatie
De Linde in Oirlo
Het College van B&W kiest voor een verbouwing van gemeenschapshuis De Linde in Oirlo. Dat heeft de
voorkeur boven de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) op de plek van de pastorie.
Het projectteam uit Oirlo dat op zaterdag 11 januari een besluit neemt, wil juist liever een nieuw mfc
realiseren zodat De Linde beschikbaar komt voor woningbouw.
Er is een lange weg afgelegd met
veel onderzoeken om tot een voorkeurslocatie te komen. Het college
kiest voor de meest eenvoudige
oplossing. Het bestaande gemeenschapshuis De Linde krijgt in het
kader van het project ‘Schoon door
de poort’ een grootscheepse renovatie. De gemeente heeft hiervoor
een bijdrage van 733.333 euro
opzijgezet.

Het college meldt in een brief aan
het projectteam dat de Oirlose
voorkeursvariant uitstijgt boven de
kaders van het project ‘Schoon door
de poort’. Alle gemeenschapshuizen kunnen met een financiële
bijdrage van de gemeente worden
verbouwd, waarna ze toekomstbestendig zijn en zonder overheidssteun zelfstandig geëxploiteerd
kunnen worden. Het plan van

Oirlo omvat veel meer dan alleen
een renovatie van het gemeenschapshuis. Het gaat daarnaast om
woningbouw op twee locaties in
het dorpscentrum, overname van
café-cafetaria D’n Terp en behoud
van de karakteristieke pastorie.
Bij deze operatie zijn veel partijen
betrokken.
Lees verder op pagina 06
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Nieuwbouw of renovatie van gebouwen

Voorrang vier scholen bij nieuwe huisvesting
Vier scholen krijgen in de komende vijf jaar voorrang bij nieuwbouw
of renovatie van het gebouw. Dat staat in het nieuwe huisvestingsplan voor het primair onderwijs 2019-2039. Het zijn De KegConinxhof, Focus-Spectrum en De Kruudwis in Venray en De Lier in
Merselo. Deze schoolgebouwen komen ook als slechtste uit de bus bij
de quickscan die adviesbureau HEVO uitvoerde.
Het zijn de enige vier scholen in de
gemeente Venray die een onvoldoende scoren. HEVO heeft in de
quickscan alle schoolgebouwen
beoordeeld op uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, binnenmilieu, exploitatie en functionaliteit.
De beste score behaalden de pas
gerenoveerde De Klimboom en het
nog vrij nieuwe gebouw Krokodaris,
uit 2015, in Venray.

Haalbaarheidsonderzoek
Dit jaar gaan de haalbaarheidsonderzoeken van start voor De KegConinxhof en Focus-Spectrum.
Hiervoor is de komende twee jaar
40.000 euro per jaar nodig voor het
inhuren van externe deskundigheid.
De Lier in Merselo is al een stap
verder. De gemeenteraad stemde
op 29 oktober 2019 in met de verplaatsing van de dorpsschool naar
verenigingsgebouw D’n Hoek bij het
sportpark. Gemeente Venray betaalt
2,3 miljoen euro van de totale kosten van 3,2 miljoen euro.
De snelgroeiende basisschool
De Kruudwis in de wijk Landweert is
een heel ander verhaal. De school,
gebouwd in 1988, groeit de

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

Oplage 19.500 exemplaren

komende jaren door naar meer dan
driehonderd leerlingen en kampt als
een van de weinige Venrayse scholen met een urgent ruimtetekort.
De gemeente besloot al eerder het
probleem op te lossen met tijdelijke
huisvesting. Er zijn drie noodlokalen geplaatst bij de school maar dit
is niet genoeg. Schoolbestuur SPOV
deed vorig jaar de aanvraag voor
nog twee extra units. Dit verzoek is
door het College van B&W gehonoreerd. De kosten voor de tijdelijke
huisvesting bedragen 256.000 euro
tot eind 2024. Daarna moet er een
definitieve oplossing komen. De
keuze is nieuwbouw of renovatie
van De Kruudwis.

Quickscan
De laagste score in de quickscan
behaalde het gebouw van het
speciaal onderwijs aan het
Groenewoltsepad in Venray.
Het pand uit 1977 wordt gedeeld
door Focus, onderdeel van SPOV,
en Spectrum dat valt onder
Onderwijsgroep Buitengewoon
uit Venlo. Spectrum verbleef bijna
vier jaar in het schoolgebouw van
Geijsteren om in 2018 naar het pand
van Focus te verhuizen. De huisvesting van het speciaal onderwijs
heeft de laatste jaren in de wacht
gestaan vanwege het plan voor een
expertisecentrum, de samenvoeging
van speciaal met regulier basisonderwijs. Dit expertisecentrum zou
gevestigd worden in het gebouw
van De Keg en Coninixhof in de wijk
Veltum. De gemeenteraad besloot in
februari 2019 het plan te schrappen
omdat het te duur (bijna 6 miljoen
euro) en te ingrijpend was.

Voor Focus (93 leerlingen) en
Spectrum (40 leerlingen) zijn er drie
mogelijkheden: nieuwbouw, renovatie of verhuizing naar het nabijgelegen Raayland College. Het Raayland
College kampt met ruimteoverschot
en twee jaar geleden verhuisde het
Techniekplein van Focus al hiernaartoe.

Renovatie of sloop
Door het afblazen van het expertisecentrum moet er ook dringend
iets gebeuren met het verouderde
pand van De Keg (228 leerlingen) en Coninxhof (159 leerlingen). De Keg is een Jenaplanschool
en Coninxhof is de wijkschool van
Veltum. Het gebouw, uit 1965, is te
groot en kampt met een inefficiënte
indeling, verouderde klaslokalen en

een matig binnenklimaat. De optie is
deels renovatie en deels sloop met
een kleinere herbouw.

Aanpak andere scholen
Het nieuwe huisvestingplan vermeldt
ook het tijdpad voor de aanpak van de
andere schoolgebouwen. Over vijf tot
tien jaar: De Peddepoel (Wanssum), De
Bongerd (Venray), St. Oda (Ysselsteyn)
en St. Anna (Blitterswijck). Over
tien tot twintig jaar: De Wijnberg,
De Hommel en St. Petrus Banden
(alle Venray), Eigenwijs (Oirlo) en De
Meulebeek (Oostrum). Voor de periode
na twintig jaar: De Meent (Leunen),
Montessorischool, De Klimboom en
Krokodaris (alle Venray).
De gemeente en de schoolbesturen
voeren samen de regie over schoolgebouwen.

De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen gaan over
het onderhoud, aanpassingen en
de exploitatie. Het voorstel is dat
gemeente Venray alleen de basiskwaliteit betaalt, dit is 91 procent
van de bouwkosten. De schoolbesturen leveren een financiële bijdrage
om tot de gewenste extra kwaliteit
te komen. Zij ontvangen hiervoor
van het Rijk een vergoeding voor
materiële instandhouding.
De commissie Leven bespreekt
het huisvestingsplan in de vergadering van donderdag 23 januari.
De gemeenteraad neemt een besluit
op dinsdag 11 februari.

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

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Bezorgklachten

Aandacht voor veiligheid

Nieuwe regels voor Venrayse kermis
Gemeente Venray heeft nieuwe regels opgesteld voor het kermisbeleid. De laatste jaren kwam steeds meer aandacht voor de veiligheid van bezoekers en exploitanten door onder meer de inzet van camerabewaking. Daarnaast hebben twee externe bureaus onderzoek gedaan en hun aanbevelingen zijn ook verwerkt in de nieuwe regels.

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische 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.

De gemeente is niet alleen vergunningverlener maar ook de organisator
van Venrayse kermis die traditioneel
in het eerste weekeinde van augustus
wordt gehouden. De kermis is belangrijk voor Venray. Het is een cultureel
feest met een belangrijke economische functie. Venrayse kermis is een
begrip in de regio en trekt vele tienduizenden bezoekers.

Gedateerd beleid
Het vorige kermisbeleid dateert uit
2013. Er is sindsdien een verbeterproces ingezet om de organisatie van de
kermis efficiënter te laten verlopen
met als doel een veilige, kwalitatieve
en aantrekkelijke kermis. Ook door
de toenemende regelgeving bij grote
evenementen is actueler beleid nodig.

Een omstreden punt is de verhouding
tussen de Venrayse horeca en de kermisexploitanten. Dit heeft vaker tot
botsingen geleid omdat de uitdijende
terrassen in het vaarwater kwamen
van de kermisattracties. Het College
van B&W zegt dat een spanningsveld
is ontstaan en neemt duidelijk stelling
in. De kermis is altijd leidend. Maar de
belangen van de plaatselijke ondernemers worden niet uit het oog verloren.
Want terrassen zijn ook een wezenlijk
onderdeel van de kermis. Toch kan het
voor komen dat bij een gebrek aan
ruimte de terrassen moeten inschikken. Horecaondernemers hebben
vaker de klacht dat ze tegen de gesloten achterkant van een attractie aankijken. Volgens het college wordt hier
bij de opstelling van de kermiszaken

zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar dit kan niet altijd worden
voorkomen.

Duidelijkheid
Ook de gunningvoorwaarden zijn
aangepast. Hierin staan regels over
onder meer de ritprijzen, de gunning
van standplaatsen, regels voor op- en
afbouw van attracties en bevoegdheden van de kermismeester. Om de
kermis aantrekkelijk en betaalbaar
te houden bedraagt de maximale riten entreeprijs voor kindervermaak
2 euro en voor andere vermaakzaken
2,50 euro. Voor oefenspelen en verkoopzaken gelden geen maximumprijzen.
De nieuwe regels moeten meer duidelijkheid bieden voor de kermisex-

ploitanten. Ook over handhaving en
sancties bij het niet nakomen van de
voorwaarden. De gemeente wil met
duidelijke regels voorkomen dat er
ruimte ontstaat voor discussie. Dit leidt
tot extra tijd en geld en meer werkdruk bij vergunningverleners en handhavers.

Contract
De kermis bestaat uit een basisbezetting van attracties waarvan de
exploitanten een meerjarige gunning krijgen. Om de kermis aantrekkelijk en gevarieerd te houden kan
de gemeente publiekstrekkers vooraf
een standplaats gunnen. Voor de elf
kermissen in de kerkdorpen is in 2019
een vijfjarig contract afgesloten met
exploitant Sterevents uit Oostrum.
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Nieuwe methodiek van opkomsttijden brandweer

Veiligheidsregio Limburg-Noord
trekt zich terug voor pilot
Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft laten weten niet mee te doen als proefregio met de pilot rondom de
aanpassing van opkomsttijden van de brandweer. In eerste instantie meldde Limburg-Noord zich wel aan,
maar vanwege de veranderende landelijke richtlijnen trekt de regio zich terug.
Vorig jaar besloot Ferd Grapperhaus,
minister van Justitie en Veiligheid,
dat er gebiedsgerichte opkomsttijden
komen voor de brandweer in plaats
van de huidige objectgerichte tijden.
Dat wil zeggen dat de brandweer niet
meer gaat kijken naar hoe snel ze bij
een object (bijvoorbeeld woonhuis,
industrie of verpleeghuis) kan zijn op
basis van de afstand maar naar de
risico’s in een gebied.

vullende maatregelen die het bestuur
kan nemen. Deze ontwikkeling zal de
komende jaren tot stand komen.”

Huidige opkomsttijden
niet haalbaar

Geen winst

Maatregelen
De gebiedsgerichte opkomsttijden
maken deel uit van een dekkingsplan dat de organisatievorm beschrijft
en de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn. Waar nodig
worden aanvullende maatregelen
voorgesteld. In een aantal regio’s in
Nederland gaat een proef starten met
dit dekkingsplan nieuwe stijl voordat
dit model landelijk wordt uitgerold.
In een brief aan de leden van commissie Werken en Besturen liet oudburgemeester Hans Gilissen eerder
weten dat Limburg-Noord zich als
proefregio had aangemeld aangaande
de nieuwe methodiek. Volgens een
woordvoerder van Veiligheidsregio
Limburg-Noord zijn de gemeenten
in de regio nog niet op de hoogte
gesteld dat Limburg-Noord afziet van
de pilot. “Voor het berekenen van de
gebiedsgerichte opkomsttijden wordt
landelijk een uniforme systematiek
ontwikkeld en dat willen we afwachten. Ook wordt er gekeken naar aan-

Gilissen gaf in diezelfde brief aan
dat hij verwachtte dat de proef geen
inhoudelijke winst zou opleveren
voor de gemeente Venray. Volgens
hem biedt het wel perspectief op
het begrip normtijden in relatie tot
technische haalbaarheid. De woordvoerder van Veiligheidsregio NoordLimburg vult hem aan: “De huidige
objectgerichte opkomsttijden (afhankelijk van het soort object 5, 6, 8 of
10 minuten) zijn niet haalbaar en ook
niet goed onderbouwd. Het nieuwe
stelsel moet leiden tot reëlere
opkomsttijden van de brandweer
door onder andere te kijken naar
de risico’s in een gebied en andere
factoren die de veiligheid vergroten.
Het stelsel op zich leidt niet tot snellere opkomsttijden.”

Centrumpost
Zowel bij gemeente Venray,
Veiligheidsregio Limburg-Noord als de
Inspectie van het ministerie is bekend
dat de normtijden niet overal in de

gemeente haalbaar zijn. Tijdens de
dorpsraadvergadering van Ysselsteyn
in september 2019 was de opkomst
van de brandweer in het dorp een
belangrijk thema. Volgens Gilissen is
met de brandweer afgesproken om
extra oefeningen te organiseren in
het Zorghuus in Ysselsteyn. “In het
algemeen kan gesteld worden dat
een snellere opkomst gerealiseerd
wordt door een dichter netwerk van
brandweerposten (meer brandweerposten) en/of brandweerposten met
personeel van de kazerne, zodat de
uitruktijd sneller wordt. Beide opties
kosten erg veel geld en leiden onder
de streep, ook door het lage brandrisico in Ysselsteyn, niet tot een
substantieel betere brandweerzorg.
Dat wil zeggen dat dit niet leidt tot
minder schade of minder slachtoffers”, aldus de woordvoerder van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Momenteel lopen er nog gesprekken tussen de gemeente en de
Veiligheidsregio Limburg-Noord
rondom de verplaatsing van de
brandweerkazerne in Venray. ‘Inzet is
te komen tot een stevige centrumpost inclusief een verbetering van
de opkomsttijden voor een deel
van het gebied Venray. Dit kunnen
geen significante verbeteringen zijn
gelet op de uitgestrektheid van het
gebied’, meldt Gilissen in de brief.
Veiligheidsregio Limburg-Noord wil
nog geen inhoudelijke uitspraken
doen over het onderzoek.

Bouwplan huurcomplex
aan Marktstraat
Er komt een appartementencomplex met vijftien sociale huurwoningen op de hoek Marktstraat/Eindstraat in het centrum van
Venray. Gemeente Venray en Wonen Limburg hebben onlangs
overeenstemming bereikt over het bouwplan aan de rand van het
Mgr. Goumansplein.

De nieuwbouw op het
Mgr. Goumansplein, elf woningen
en historisch paviljoen De Borggraaf,
werd eind 2016 opgeleverd. De hoek
Marktstraat/Eindstraat kon niet
worden meegenomen in dit bouwproject omdat er nog geen overeenstemming was over het plan. Er was
sprake van tien tot zeventien appartementen boven winkels en andere
commerciële ruimten op de begane
grond. Gezien de winkelleegstand in
het centrum was de gemeente geen
voorstander van het toevoegen van
extra vierkante meters detailhandel.
Na een impasse is eind vorig jaar
overeenstemming bereikt met
Wonen Limburg over een versoberd bouwplan van vijftien sociale
huurwoningen zonder commer-

ciële ruimten. Hierdoor krijgt het
Mgr. Goumansplein eindelijk een
afronding aan de kant van het winkelcentrum. Het markante pand
Markstraat 8 zal worden gesloopt.
Gemeente Venray kreeg in
mei 2019 een subsidie van
300.000 euro van provincie
Limburg voor twee bouwprojecten
in het centrum: hoek Marktstraat/
Eindstraat en Winkel van Sinkel
aan Bontekoestraat/Eindstraat.
Winkel van Sinkel is in augustus
2019 verhuisd naar een nieuw pand
aan de Schoolstraat, op zo’n honderd meter van de oude locatie. De
eigenaar heeft het plan ingediend
voor de bouw van zestien woningen op de plek van de oude winkel.

vacature
Vullings B.V. te Horst is toeleverancier van
mechanisch bewerkte producten van metaal,
non-ferro en kunststof.
Vullings Systemen B.V. ontwikkelt, produceert
en installeert machines voor diverse toepassingen.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek
naar een:

WERKVOORBEREIDER
Heb jij een passie voor techniek en ben je op zoek naar een
uitdagende baan met doorgroeimogelijkheden? Of zit je in
het laatste jaar HTS werktuigbouwkunde en wil je opgeleid
worden tot deze uitdagende functie, dan nodigen we jou van
harte uit om contact met ons op te nemen.
Wat ga je doen als werkvoorbereider?
• Uitwerken van de complete orders
• Begeleiden van projecten
• Inkoop benodigde materialen
• Uitbestedingen en onderhandelen met leveranciers
• Afstemmen van de planning met de productieleider
• Contact hebben met klanten over de orders
• Samenstellen van stuklijsten

m/v

Wat vragen we van jou als werkvoorbereider?
• HBO-niveau
• Goed bestand tegen wisselende belasting
• Zelfstandig en nauwgezet
• Flexibel, enthousiast en positief ingesteld
• Goede contactuele eigenschappen
Wat bieden we jou als werkvoorbereider
• Een afwisselende en inspirerende baan binnen
een innovatief bedrijf (zie ook www.vullings-horst.nl)
• Marktconform salaris
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Flexibele werktijden

Spreekt bovenstaande jou aan, neem dan contact op met de heer J. Evers, tel. 077 - 398 22 35
of stuur je sollicitatie naar: H.vullings@vullings-horst.nl

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

1 ARTIKEL
% ARTIKELEN
% ARTIKELEN
DAMESKLEDING
& SCHOENEN
Vanaf vrijdag 10 januari

%
%
%
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Na impasse

Woningbouw Veulen in de lift
Het loopt voortvarend met het nieuwe bouwplan in Veulen. Na een jarenlange impasse komt er eindelijk schot
in de woningbouw. In het uitbreidingsplan in de hoek Veulenseweg-Brugpas zijn drie woningen gerealiseerd,
twee huizen zijn in aanbouw en voor acht huurwoningen is de vergunning verleend. Dat vertelde dorpsraadlid Theo Mulders maandag 6 januari in het dorpsradenoverleg in Heide.

Op de uitbreidingslocatie bij gemeenschapshuis De Hoefslag is ruimte
voor 26 woningen. Het bouwterrein is van twee particuliere grondeigenaren uit Veulen. Nadat Wonen
Limburg zich terugtrok uit de kleine
dorpen ontfermde aannemer Rob
Claassen zich over het Veulense
bouwplan. “Gelukkig hebben we een
bouwbedrijf gevonden die dit plan
wel wil aangaan”, zei Theo Mulders.
“Het heeft succes want de bouwlocatie loopt al aardig vol. Je ziet mensen
die vertrokken waren uit het dorp,
nu weer terugkeren naar Veulen.”
Ook in buurdorp Heide zijn tegen de
verwachting in bijna alle kavels ver-

kocht in de uitbreidingswijk aan de
Groeneweg.

Beeld klopt niet
Volgens Theo Mulders onderstreept
het bouwsucces in de kleine dorpen het verkeerde beleid van Wonen
Limburg. “De woningcorporatie baseert
haar beleid op aannames. Een laag
inwoneraantal, weinig geboortes en
de stelling dat mensen niet willen
wonen in een klein dorp met weinig
voorzieningen. Dat beeld klopt niet.
Tegenwoordig kun je overal online
boodschappen doen. Daarvoor hoef je
niet in een grote plaats te wonen.”
Voor de vorige bouwlocatie in Veulen

aan De Vlies/Voerleberg was weinig belangstelling. Gemeente Venray
probeerde hier vanaf 2006 tevergeefs dertien bouwkavels te verkopen. Er was geen interesse voor omdat
de kavels te lang en smal waren en
bovendien moesten de bewoners
verplicht de bomen onderhouden.
Drie jaar geleden stootte de gemeente
het bouwplan af en gaf groen licht
voor de nieuwe uitbreidingslocatie
in de hoek Veulenseweg-Brugpas.
Het voormalige gemeentelijke bouwterrein wordt dit jaar ingericht als een
groene speel- en ontmoetingsplek.
Tekst: Henk Willemssen

Reünie Berkele Heem
1958-2020
Zaterdag 23 mei 2020 - 15.00 tot 20.00 uur
Terrein PETC - Pastoor Debeijstraat 64 - Hegelsom - Kosten 25 euro

JIJ KOMT TOCH OOK?!
Aanmelden kan via: aldebhs@gmail.com (vóór 15 februari 2020)
Meer informatie: www.facebook.com/reunieberkeleheem

Aanpassen bestemmingsplan

Uitbreiding outdoorterrein
in bossen Merselo
NiKa-Actief wil het recreatieterrein in de Ballonzuilbossen aan
Loonsedijk in Merselo uitbreiden met meer activiteiten. Het plaatsen van een klimwand en picknicktafels met een overkapping
passen niet binnen het bestemmingsplan voor verblijfsrecreatie.
Het College van B&W van
gemeente Venray wil meewerken
aan een wijziging van de bestemming van verblijfsrecreatie naar
dagrecreatie voor het bosperceel
van 1,7 hectare. Ook kan dan het
bestaande paintballterrein gelegaliseerd worden.
Nika-Actief heeft al enkele jaren
het bosterrein aan Loonsedijk, dat
eigendom is van gemeente Venray,
in gebruik voor recreatieve, avontuurlijke en sportieve activiteiten.
Het recreatiebedrijf organiseert
bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten,
vrienden- of familiedagen en teamfeestjes.
Met toestemming van de gemeente
is het terrein in gebruik genomen
voor kleinschalige dagrecreatie zoals
boogschieten en paintball. Ook worden tv-programma’s nagebootst
zoals Highland Games, 71 graden
Noord en Expeditie Robinson.
Het paintballveld heeft een oppervlakte van 5.000 vierkante meter.
De objecten op het speelveld zijn
bedekt met camouflagenetten
waardoor ze in de groene bosrijke
omgeving niet opvallen. Het terrein is afgebakend met een net

van 3,5 meter hoog. Dat voorkomt
dat balletjes met verf in het bos
terechtkomen.

Klimwand
De klimwand krijgt een hoogte
van 9 meter. De top van de wand
blijft ruim onder de kroonhoogte
van het bos. Rondom de klimwand
komt een hek om te voorkomen
dat mensen zonder begeleiding er
gebruik van maken. Door gebruik
van natuurlijk materiaal valt de
wand niet op in het landschap.
Boven de picknicktafels komt een
overkapping van 5 bij 10 meter.
Langs de verharde zandweg vanaf
de Loonsedijk is tussen de bomen
genoeg ruimte voor circa dertig
parkeerplaatsen. Als er meer auto’s
naar het terrein komen, kan worden uitgeweken naar de nabijgelegen parkeerplaats van de schutterij.
Het bestemmingsplan staat op de
agenda van de commissie Wonen
op dinsdag 21 januari. Als de
gemeenteraad op dinsdag 11 februari een positief besluit neemt dan
wordt het plan zes weken, van
22 februari tot en met 3 april, ter
inzage gelegd.

Pilot

Inzet ervaringsdeskundige
bij psychische zorg
Gemeente Venray start dit jaar een proef met de inzet van een
ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).
Die wordt als hulpverlener ingezet naast de professionele begeleiding binnen de Wmo. De gemeente verwacht dat iemand met een
ggz-achtergrond zich beter kan inleven in de belevingswereld van
een kwetsbare inwoner.
Door de afbouw van het beschermd
wonen en de afname van bedden
in klinieken, wonen steeds meer
psychisch kwetsbare mensen in
wijken en dorpen. Ze kunnen via de
Wmo bij de gemeente een beroep
doen op professionele begeleiding.
Dit blijken vaak langdurige trajecten te zijn met een lage uitstroom.
Om de resultaten en de begeleiding
te verbeteren, kan een ervaringsdeskundige na het volgen van een
opleiding uitkomst bieden.

Persoonlijke ervaringen
De gemeente verwacht dat iemand
met eigen ervaring als psychiatrisch
patiënt eerder signalen herkent
van terugval en hier ook beter op
kan inspelen dan een professional.
‘De ervaringsdeskundige weet als
geen ander wat het is om psychische problemen te hebben’, meldt de
gemeente. In de opleiding worden
vaardigheden geleerd om de persoonlijke ervaringen om te zetten in
kennis en hoe deze kennis te delen
met anderen, te analyseren en te

reflecteren. De hulpverleners worden
niet alleen ingezet binnen de ggz,
maar ook voor armoedehulpverlening, forensische zorg, verslavingszorg en asielzoekers. Volgens de
gemeente is het meest lastig de
doelgroep te bereiken. Kwetsbare
inwoners blijven vaak thuis, participeren nauwelijks in de samenleving en ze zijn vaak het vertrouwen
kwijtgeraakt. De begeleiding geldt
ook voor mensen die geen gebruikmaken van een Wmo-voorziening
of niet onder behandeling zijn van
een instelling als Vincent van Gogh.
Inwoners die zich eenzaam voelen
en een stap willen zetten naar het
leggen van contacten, kunnen ook
een beroep doen op de regeling.
In het pilotjaar wordt de ervaringsdeskundige via een uitzendbureau
gedetacheerd bij gemeente Venray.
Na een evaluatie wordt bekeken
of de proef een structureel vervolg
krijgt. De kosten voor het pilotjaar
bedragen 49.500 euro, dit is inclusief begeleiding door een Wmoconsulent en een zorgaanbieder.
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Beheersvisie voor gebouw
Jerusalem
Gemeente Venray komt voor de zomer met een beheersvisie voor het gebouw Jerusalem aan de Heuvelstraat in
Venray. Het doel is de huurders meer zeggenschap te geven over het gebruik en de uitstraling van het gebouw.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00
Castenray € 10,00
Oirlo rondom Past. Gerardsstraat € 10,00
bedrag per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Na het vertrek van kunstencentrum
Jerusalem, medio 2017, wordt het
voormalige schoolgebouw verhuurd
voor maatschappelijk gebruik en culturele activiteiten. De grootste gebruikers zijn Atelier Jerusalem, Danshuis
Venray en Dizzy Dance. De gemeente
berekent een verlaagde huurprijs voor
organisaties op het gebied van kunst
en cultuur. Dit is ook gedaan omdat
anders potentiële huurders zouden
afhaken en op zoek gaan naar goed-

koper onderdak. De hantering van
een maatschappelijk verhuurtarief
betekent dat het gebouw niet kostendekkend te exploiteren is. Gemeente
Venray leed vorig jaar een verlies van
84.000 euro op de exploitatie. De VVD
waarschuwde in de raadsvergadering
van dinsdag 17 december ervoor dat
het gebouw geen molensteen om de
nek mag worden.
De gemeente gaat op zoek naar een
structurele vorm van beheer waar-

bij de gebruikers meer inbreng krijgen. Wellicht is het zelfs mogelijk dat
de huurders zelfvoorzienend worden.
Om dit te bereiken wordt samen met
de huurders een beheersvisie opgesteld. Daarin komt ook ruimte om
nieuwe activiteiten te ontplooien.
Het gebouw heeft een verhuurbaar
vloeroppervlak van bijna 2.000 vierkante meter. De jaarlijkse kosten voor
de gemeente bedragen ongeveer een
kwart miljoen euro.

Veulen twijfelt over deelname wensbus
In alle dertien dorpen van de gemeente Venray gaat een wensbus rijden. Dat is het doel van de werkgroep
vervoer van het dorpsradenoverleg. Veulen heeft zijn bedenkingen omdat het dorp beschikt over een belbus
van Arriva waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Dat meldde dorpsraadlid Theo Mulders in het dorpsradenoverleg van maandag 6 januari in De Gelderkoel in Heide.
“Het is voor Veulen een dilemma”, zei
Theo Mulders. “We hebben een goed
functionerende busverbinding. Vooral
jongeren maken er veel gebruik van.
Met de komst van een wensbus lopen
we het risico dat we dit openbaar vervoer kwijtraken. Want zowel de wensbus als de belbus wordt gesubsidieerd
door de provincie.” Het bushokje in
Veulen is verdwenen, maar de bushalte
staat nog aan de Veulenseweg tegenover de kerk. Hier stopt dagelijks de
belbus. “Het is geen vaste lijnverbinding. Maar het voordeel is dat de ritten
in één keer voor een hele week besteld

kunnen worden”, vertelde Mulders.
Gemeente Venray telt twee wensbussen: Vredepeel-Merselo en Ysselsteyn.
Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren
beschikken gezamenlijk over een
wensauto. Het probleem is dat de
busjes te weinig ritten maken. Terwijl
Oirlo en Castenray graag een wensbus
willen laten rijden. “De dorpen lopen
tegen de bureaucratie bij de provincie aan”, zei werkgroeplid Jac Derikx.
Hij lichtte toe dat de wensbus van
Ysselsteyn kan uitbreiden met Leunen,
Veulen en Heide. Oirlo en Castenray
kunnen aansluiten bij de wensauto van

Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren.
Volgens Derikx zal de belbus van
Veulen geen gevaar lopen. “We gaan
elkaar niet beconcurreren maar juist
versterken.” De werkgroep gaat samen
met provincie Limburg op zoek naar
een dekkend plan voor de wensbus in
de gemeente Venray.
De wensbus begon in 2014 als proef
van provincie Limburg. Kleine en
afgelegen Limburgse dorpen zonder goed openbaar vervoer kregen
een bijna gratis busje ter beschikking.
Vredepeel-Merselo had de primeur in
de gemeente Venray.

Opnieuw veel onderzoek naar explosieven
Ook in het afgelopen jaar zijn op het grondgebied van de gemeente Venray veel onderzoeken gedaan naar verdachte locaties waar zich explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Van de gemaakte kosten van
806.737 euro vergoedt het Rijk via de bommenregeling 70 procent (564.716 euro).
Het onderzoeken, opsporen en ruimen
van explosieven gebeurde bij drie
grote projecten. De herinrichting van
de Loobeek, het bouwproject op het
Sint Annapark en de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.
Rond de Loobeek en Sint Anna, aan de
noordkant van Venray, is hevig gevochten in het najaar van 1944 vlak voor
de bevrijding van Venray. Waterschap
Limburg is bezig met de herinrichting

van de Loobeek. Aan explosievenonderzoek gaf het waterschap 364.505
euro uit. Hiervan wordt 255.153 euro
vergoed door het Rijk.
Renschdael Groep betaalde
148.982 euro voor onderzoeken op
het Sint Annapark. De parkeigenaar ontvangt een vergoeding van
104.287 euro. Projectbureau OoijenWanssum was 284.711 euro kwijt
aan explosievenonderzoek voor

het Maasbeveiligingsproject tussen
Ooijen-Wanssum. Het Rijk betaalt hiervan 199.298 euro. Gemeente Venray
gaf nog 8.538 euro uit voor de
Meerlosebaan in Wanssum, waarvan
5.976 euro wordt vergoed.
De gemeenteraad moet in de vergadering van dinsdag 11 februari de
subsidieaanvraag voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties goedkeuren.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wij zijn per direct op zoek naar een

allround
productiemedewerker
voor 32 - 40 uur per week op onze hoofdlocatie in Horst.
Als productiemedewerker doe je alle werkzaamheden
die ervoor zorgen dat er goede podotherapeutische steunzolen
worden gemaakt.
De belangrijkste taken bestaan hierbij uit;
• Het vervaardigen van zolen m.b.v. een 3D-freesmachine;
• Het bewerken van de steunzolen m.b.v. slijpmachines;
• Afwerken van de zolen met diverse toplagen;
• Verzendklaar maken van de zolen;
• Magazijn werkzaamheden;
• Alle voorkomende werkzaamheden.
Wat vragen wij:
· Handig
· Secuur
· Inzet
· Technisch inzicht
Wie zijn wij en wat bieden wij:
Podotherapie Hermanns is een jong en enthousiast familiebedrijf. In 15 jaar is het uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf
met meer dan 100 vestigingen verspreid over Zuid- en Midden
Nederland. Ons team bestaat uit circa 70 enthousiaste medewerkers. Bij ons kom je te werken in een jong en gemotiveerd
team. Wij zijn een energieke, professionele maar ook informele
organisatie. Het beloningspakket is marktconform met o.a. een
goede pensioenregeling.
Enthousiast?
Stuur je CV & motivatie naar j.thielen@depodo.nl

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

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

Leren mediteren? Cursus bij Guus
Verheijen, huisarts. info@het-frame.nl.
Niet vergoed door verzekering.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Healing creme - huidverzorgende
creme, bij brand- en schaafwonden,
jeukstillend.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Zoek de Spaanse zon op!
Mooi vakantiehuisje in La Marina a.d.
Costa Blanca www.casarutten.com
Grote vlooienmarkt Tegelen
zon. 12 jan. in Cultureel Centrum de
Haandert, Haandertstraat 6 van 10 tot
15.30 uur. www. niemans-markten.
Info. 077 474 38 20.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Seizoen opruiming breiwol. Breimode
en handwerken ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst tel. 077 398 19 75
volg ons op facebook en instagram.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Vervolg voorpagina

College geeft voorkeur aan
renovatie De Linde in Oirlo
Het college spreekt zijn waardering
uit voor de inzet en het enthousiasme
in Oirlo maar wil toch niet verder
gaan dan een renovatie van De Linde.
Hiervoor wordt een procesbegeleider
als contactpersoon van de gemeente
aangesteld met een financiële bijdrage voor de voorbereidingskosten.

Pastorie
Het projectteam vraagt om een bedrag
van 27.500 euro, maar het college wil
alleen het deel vergoeden dat betrekking heeft op het gemeenschapshuis.
Het projectteam erkent dat een verbouwing van De Linde het minst
ingrijpend is. Dit is voor Oirlo het
alternatief als de verhuizing naar de
pastorie niet door kan gaan. Met de
verplaatsing naar de leegstaande pastorie zijn meer vliegen in één klap te
slaan. De uitbaters van café-cafetaria
D’n Terp gaan binnenkort stoppen.
Ze willen voor 1 februari duidelijkheid.

Er is al overeenstemming met het projectteam over verkoop van het pand.
Als dit niet doorgaat en de horecazaak
zou door andere ondernemers met
nieuw elan worden overgenomen, dan
kan het een geduchte concurrent zijn
voor De Linde.
In de plannen voor het nieuwe mfc
is voorzien in een café met cafetaria.
Ook jongerensoos Watjang verhuist
mee naar de nieuwe locatie.

Zorgappartementen
Op de plek van het verouderde horecapand D’n Terp kunnen twee woningen worden gebouwd. Op de locatie
van De Linde, dat zal worden gesloopt,
ontstaat ruimte voor zorgappartementen voor ouderen en starterswoningen.
Hiermee denkt het Oirlose projectteam meerdere doelen in één keer te
behalen. Bovendien is deze oplossing
de beste garantie voor een gezonde
exploitatie van het nieuwe mfc.

Oud-dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen
van het projectteam heeft begrip
voor het standpunt van de gemeente.
“Het klopt dat ons plan veel verder
gaat dan het project ‘Schoon door de
poort’ dat alleen geldt voor gemeenschapshuizen. Maar beide plannen zijn
waardig voor Oirlo.
Het grote voordeel van de pastorie
is dat er extra woningbouw mogelijk
is. Het college laat deze mogelijkheid
open, maar dan moeten we opnieuw
aan tafel.”

Bisom
Op vrijdag 10 januari heeft het projectteam een gesprek met het bisdom
Roermond over de overname van de
pastorie. “Na dat gesprek gaan we
intern de zaken op een rij zetten en
hakken we de knoop door”, aldus Jan
Nelissen.
Tekst: Henk Willemssen

Meer overlast meldingen

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

Meer bestrijden
eikenprocessierupsen
Gemeente Venray gaat dit jaar 7.700 eikenbomen preventief behandelen tegen de eikenprocessierups.
Dat waren vorig jaar nog 6.500 bomen en in 2018 3.500. De extra maatregelen zijn nodig omdat de overlast
afgelopen jaar explosief is toegenomen. Bij de gemeente kwamen afgelopen zomer vijfhonderd overlastmeldingen binnen van bewoners.

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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In de gemeente Venray staan ongeveer 11.500 eikenbomen. Daarbij zijn
de bomen in de gemeentelijke bossen niet meegeteld. De preventieve
behandeling gebeurt met een biologisch middel.
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Nadere info:Frank Reintjes, 06 17900108
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fietsroutes
Nadere info:Frank Reintjes, 06 17900108 Langs
De kosten voor 7.700 bomen in de

Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray
Drabbelsweg 1, 5814 AG Veulen-Venray

bebouwde kom van Venray en de
dertien kerkdorpen, zijn geraamd
op 95.000 euro. In het buitengebied
worden alleen de eiken langs belangrijke fietsroutes in de bestrijdingsroute
meegenomen.

Naast de preventieve aanpak wordt
ook ingezet op bestrijding met
natuurlijke vijanden, zoals de koolmees. Samen met IVN (Instituut voor
Natuureducatie en Duurzaamheid) is
een projectplan voor drie jaar opgesteld om de nestelgelegenheden van
mezen te vergroten.
Andere natuurlijke vijanden zijn gaasvliegen en sluipwespen. De gemeente
is in 2018 als proef begonnen met het
inzaaien van bermen met een speciaal
kruidenmengsel om deze insecten aan
te trekken. De effecten zijn nog niet
goed te beoordelen.

Kappen
Een oplossing op lange termijn is het
kappen van eikenbomen. Meer diversiteit van boomsoorten zal de overlast
van dierplagen verminderen en maakt
de bestrijding ook eenvoudiger, meldt
de gemeente.
In het verleden is er vaak voor gekozen om in een straat of park dezelfde
soort boom aan te planten. Om het
natuurlijk evenwicht te herstellen
wordt voortaan voor een afwisselende
aanplant gekozen.
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Laatste fase bouw
winkelcentrum Brukske
De bouw van het nieuwe winkelcentrum in de wijk Brukske in Venray gaat de laatste fase in. De opening van
de supermarkten Jumbo en Lidl en enkele dagwinkels met daarboven twintig huurappartementen staat
gepland in augustus 2020.

Succesvolle kennismaking
in Blitterswijck
Kerngroep Bitterswijck nodigde in december alle nieuwe inwoners
van het dorp uit voor een kennismakingsavond. Het bleek een
goede greep want het leverde drie nieuwe vrijwilligers op.
“Het heeft ons veel meer opgeleverd dan we verwachtten”, zei
kerngroeplid Rieky Rutten maandag 6 januari in het dorpsradenoverleg in De Gelderkoel in Heide.
Omdat in Blitterswijck afgelopen jaar nogal wat woningen van
eigenaar verwisselden, leek het de
kerngroep een goed idee om alle
nieuwe bewoners eens uit te nodigen. “De opzet was een informele
bijeenkomst waarbij de mensen
kennis met elkaar konden maken.
We hadden uitnodigingen rondgestuurd en de opkomst was hoog.
We hebben eerst een voorstelrondje

Het winkelcentrum, waarvan de
bouw op 6 mei 2019 van start ging,
krijgt een ontsluiting aan Henri
Dunantstraat. De wegwerkzaamheden zijn dinsdag 7 januari van start
gegaan. Henri Dunantstraat is tot
begin april afgesloten voor het deel
tussen St. Servatiusweg en de rotonde
bij Brukske en St. Antoniusveldweg.
Voor het verkeer is een omleidingsroute aangegeven. Er is een tijdelijke
toegang gemaakt naar de winkels
Aldi en Claessens groente en fruit en
naar St. Servatiusweg. Ook het fietspad tussen de wijken Antoniusveld en
Brukske, met een oversteek over Henri

Dunantstraat, is drie maanden afgesloten.
Wegenbouwer Infrascoop uit Cuijk
gaat Henri Dunantstraat herinrichten en aanpassen aan de nieuwe
verkeerssituatie. Zodat het nieuwe
winkelcentrum verkeerskundig een
goede ontsluiting krijgt. Daarnaast
wordt de asfalttoplaag vervangen en
de bushaltes vernieuwd. Tijdens de
wegwerkzaamheden wordt ook een
regenwaterriool aangelegd om het
regenwater af te koppelen.
De aanleg van het buitenterrein van
het winkelcentrum is al in volle gang.
Tot half februari wordt gewerkt aan

het noordelijk deel van het parkeerterrein bij Henri Dunantstraat. De start
van de aanleg van het zuidelijke deel
van de parkeerplaats is half april.
Begin augustus zijn de werkzaamheden afgerond.
Zodra in augustus het nieuwe winkelcentrum in gebruik is genomen, wordt
direct gestart met de sloop van het
oude winkelcentrum van Brukske. Als
de sloopwerkzaamheden in het najaar
van 2020 klaar zijn, kan begonnen
worden met de aanleg en inrichting
van het park op de plek van het voormalige winkelcentrum.

Vier generaties

gedaan en het werd nog een heel
gezellige avond”, vertelde Rieky
Rutten. De kerngroep kaartte ook de
vrijwilligersfuncties in het dorp aan.
“Daar bleek bij de nieuwkomers
veel interesse voor. We hebben een
nieuw lid voor de kerngroep erbij.
Een ander meldde zich aan voor de
scouting en iemand gaat meehelpen bij de dorpsdagvoorziening.
Een heel mooie opbrengst.”

Wilt u
uw voornemens
voor 2020
écht waarmaken?
Onze 19 goedgeschoolde en ervaren collega’s
willen u daarbij graag van dienst zijn.
We zijn gedreven om het onderste voor u uit
de kan te halen. Naast de standaard jaarcijfers
geven wij u een unieke inkijk in uw totale
vermogen en in al uw privé-ontvangsten en
-uitgaven. Met deze overzichten zijn wij als
geen ander in staat zaken te sturen, adviezen
te maximaliseren en uw belastingdruk te
minimaliseren.
Tevens verzorgen wij uw loonadministratie,
begeleiden we startende ondernemers
en geven adviezen op administratief,
ﬁnancieel, loontechnisch, arbeidsrechtelijk,
belastingtechnisch en bedrijfseconomisch
gebied, alsmede op het gebied van Nederlands
recht, erfrecht, testamentair recht en
schenkrecht.
Interesse in onze diensten?
Loop dan gewoon een keer bij ons
binnen voor een vrijblijvend en kosteloos
kennismakingsgesprek.

Vier generaties
Wanssum-Broekhuizenvorst
Met haar geboorte zorgde Fien, net als haar grote zus Lott, weer voor een vierde generatie in haar familie.
Superoma Goen Vervoort-Muijsers uit Broekhuizenvorst vindt het geweldig dat ze dit, samen met haar
man, nog mee mag maken. Oma Marij Peters-Vervoort en mama Sanne Linders-Peters, beiden uit
Wanssum, zijn ook dolgelukkig met de meiden.
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15-vragen aan

Megan Rutten Venray
Hoi

Column

Geheimen
Iedereen heeft ze wel. De een
groter dan de ander. Het ene
geheim heeft effect op je familie, de ander op je vrienden.
Dan heb je nog geheimen die
niemand gelooft en geheimen
die je vanbinnen opeten.
Waarom bewaren we al die
geheimen en waarom maken
we er extra geheimen bij?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Megan Rutten
13 jaar
Raayland College
Venray

Welke superkracht zou je
willen hebben en hoe zou je
hem gebruiken?

is een mooi resultaat uitgekomen.
Mijn eerste jaar op de middelbare
was lastig, maar nu heb ik mijn draai
gevonden en gaat het goed met me.
Ik heb nu de juist planning gekregen
zodat ik weet wat en hoe ik iets
moet leren.

Een superkracht waarin ik terug
in de tijd kan, zodat ik mijn opa
en oma nog kan zien en ik mijn
oma nog kan leren kennen.
Ik heb mijn oma namelijk nooit
gekend. Dan zou ik mijn moeder
meenemen zodat ze nog met
oma kan praten en zodat ik nog
even kan praten en knuffelen met
mijn opa. Ik zie mijn opa en oma
als mijn grootste voorbeelden.
Zij hebben mij veel geleerd en
zaten allebei in de zorg. Dat wil ik
later ook graag doen.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?

Ik heb advies van mijn mentor en
ouders gekregen dat ik meer me
best moet doen op school en daar

Beste mensen uit Venray,

NIEUW OP HET
HENSENIUSPLEIN

Nathalie Gordebeke
visspecialiteiten
Vanaf 10 januari
elke zaterdag
van 10:00 tot 15:00 uur

Tot snel!

Ik zou wel voor een dag Chantal
Janssen willen zijn, omdat ze een
erg druk, maar wel leuk leven heeft.
Ook omdat ze een erg spontane
en grappige dame is en lief voor
iedereen is. Ik zou liever niet iemand
van Ex on the Beach willen zijn,
want dan doe je niet bepaald nette
dingen op tv en dat gaat dan heel
Nederland rond en daar zit je heel je
leven mee.

Ik vroeg aan mijn ouders wat ze
van me vinden een ze zeiden dat ik
een beleefd, spontaan, zorgzaam,
behulpzaam en zelfstandig persoon
ben. Dat hoor ik graag. Ze vinden me
vaak wel een beetje een droogkloot,
maar dat snap ik ook wel.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik kan echt niet zonder mijn
telefoon, omdat ik het dan niet
weet als er iets met mijn vrienden
of familie is. En als ik huiswerk heb,
dan kan ik dat ook niet zien. Ik heb
het ook nog nooit geprobeerd om
zonder telefoon te leven, maar mijn
telefoon is wel altijd tijdens school
in mijn tas.

Wat zou je nog eens opnieuw willen Introvert of extravert?
Ik ben op school liever met een groep
doen of beleven?
Vroeger was ik erg bang voor dieren,
zoals honden. Dit komt omdat er ooit
een hond achter de deur stond toen ik
de deur openmaakte. De hond schrok
ook van mij. Ik had veel hondenknuffels, maar daar werd ik ook bang voor.
Nu ben ik over mijn angst heen en wil
ik zelf erg graag een pup. En we krijgen nu een labradoodle.

Is er een liedje waar je speciale herinneringen aan hebt?
Een liedje wat me erg dierbaar is
geworden. Dat liedje is van Marco
Borsato ‘Afscheid nemen bestaat niet’.
Dit liedje werd afgespeeld op de crematie van mijn opa en luister ik nu
regelmatig als ik verdrietig ben.

Wat is je droombaan?
Ik zou later graag in de ouderenzorg
willen. Ik heb nu gezien hoe het bij
mijn opa ging en het lijkt me zo fijn
om ouderen blij te maken. Ik zou
daarom graag mijn K-niveau willen halen, waardoor ik net iets meer
keuze heb.

Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Ik ben erg behulpzaam en spontaan
en daar ben ik zelf ook erg blij mee.
Maar mijn ouders en zus ergeren zich
eraan dat thuis weinig opruim.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik eigenlijk altijd de lachemoties, die met het kusmondje of een
hartje. Als ik praat over minder leuke
dingen, gebruik ik een huilemoticon.

en sta liever niet zo in de belangstelling. Maar vaak ben ik dat wel, omdat
ik wel gewoon praat omdat ik niet zo
van stiltes hou.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis naar Amerika omdat het
daar zo mooi is. Ik zou wel een luxe
vakantie met mijn ouders, zus en haar
vriend willen met lekker eten in een
hotel met vier of vijf sterren. Of een
vakantie waar ik het meeste van hou:
op een camping verblijven en met een
wc-rolletje naar de toiletgebouwen
moeten lopen.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit mijn dierbare spullen
weggooien zoals foto’s van mijn familie. Vroeger vroeg ik aan opa of ik de
haaientand mocht hebben, die opa
een keer had gevonden. Maar mijn
opa zei: ‘als ik er niet meer ben, mag
jij die hebben’. Dat heb ik altijd onthouden en nu heb ik die tand nog en
zou hem nooit weggooien.

Wat is je favoriete hobby?
Ik heb eigenlijk niet echt een hobby,
maar ik zit op fitness en ik ga vaak
chillen met mijn vrienden. Dat is vaak
iedere zaterdag of vrijdagavond.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?

Ja, ook ik heb geheimen van
mezelf en van anderen. Van mijn
vriendinnen en van mijn familie.
Ik heb zelfs nog geheimen van
mensen die ik al jaren niet meer
spreek. Ik ken de geheimen van
mensen die het graag willen vertellen, maar niet durven. Ik ken de
geheimen die eigenlijk helemaal
niet zo erg zijn als dat ze lijken.
Ik ken zelfs de geheimen van mensen die hun geheimen zijn gaan
geloven. Ik ken de erge en minder erge geheimen. Toch denken
maar weinig mensen dat ik geheimen kan bewaren. Soms wil ik die
geheimen ook wel vertellen, al is
het maar om een ander te kunnen
helpen. Het is niet erg om geheimen te hebben, zolang jij je problemen maar niet alleen oplost en jij
je niet laat ‘opeten’ door je geheimen. Achter een geheim zitten
vaak redenen. Terwijl de een het
geheim gebruikt als verwerking
van een zware en lastige gebeurtenis, gebruikt de ander het als
een excuus om niet mee te hoeven gaan. Sommigen vertellen de
meest grote, gedetailleerde geheimen en vallen dan in hun eigen
valkuilen. Waarom we geheimen
maken is eigenlijk heel simpel.
We zijn bang, bang om afgewezen
te worden of om negatieve reacties te krijgen. Het hebben van
geheimen beschermt ons soms
van de buitenwereld. Of dit goed
is, is maar de vraag. Naast het
beschermen van onszelf, helpt het
ons ook om een voordeel te hebben. Om interessanter te lijken of
om te doen dat je iets niet weet.
Natuurlijk bewaar je de geheimen
van anderen. We moeten elkaar
meer helpen in deze situaties en
ze het gevoel geven dat ze bij ons
terecht kunnen komen met de problemen die ze hebben. Dus praat
met je vrienden en/of familie over
je geheimen. Je bent niet alleen!

Ik zou graag alle talen willen spreken
of piano willen spelen.

Jacky

0901 \ enzo

09

Geplukt

Anja Versteegen Merselo
Ze runt samen met haar man Martien mini-camping De Linde in Merselo. Daarlangs werkt ze als IG-er in Rooyhof in Venray. Anja zit eigenlijk
nooit stil, naar eigen zeggen is dat niet aan haar besteed. Deze week wordt Anja Versteegen (47) uit Merselo geplukt.

Anja werd geboren in Ysselsteyn,
maar kwam uiteindelijk in Merselo
terecht door haar man Martien, die
ze in de Steeg in Leunen leerde kennen. Samen hebben ze drie kinderen:
twee dochters en één zoon. Toen in

1993 de ouders van Martien overleden, namen Anja en haar man het
ouderlijk huis over. “De landbouwgrond die bij het huis zat, kochten we
ook erbij in 1998, niet wetende wat
we er mee wilden doen. Uiteindelijk

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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kwam het idee om naast het huis
appartementen te maken, maar de
gemeente gaf ons daarvoor geen
goedkeuring. Toen gaf de gemeente
aan dat een camping wel mogelijk
was op die locatie. Het eerste wat ik
zei was: ‘Dat is toch niks voor ons, we
hebben nog nooit gekampeerd’”, vertelt Anja lachend.
Een jaar later begonnen Anja en
Martien de camping met vijftien
staanplekken. Dat is inmiddels
negentien jaar geleden. “We dachten: We starten gewoon met wat we
nu hebben. Negentien jaar lijkt lang
geleden, maar voor mij voelt dat niet
zo. Het beginnen van een camping
was een snelle leerschool. In die tijd
heb ik geleerd om flexibel te worden,
want dat was ik totaal niet. Ik was
ontzettend gestructureerd, maar
daarmee hou je niet alle ballen hoog.
Alle dingen die écht moeten gebeuren, doe ik in de ochtend en met
een laatste tweede poetsbeurt in de
avond sluiten we de dag af. Alles wat
niet afraakt, kan morgen ook nog.
Morgen is weer een nieuwe dag.
Je moet je niet gek laten maken.”
Inmiddels is de camping uitgegroeid
tot 25 staanplaatsen en daar is Anja
naar eigen zeggen de hele dag mee

doende. “Er is altijd wel wat te doen,
een camping heeft veel onderhoud
nodig. De eetmomenten zijn bij ons
in het gezin wel heilig. Dat is tijd
voor onszelf. In de winter is het kampeerseizoen voorbij en hebben we
ook meer tijd.” Toch hebben Anja en
Martien beide nog een baan naast
het runnen van de camping. “Ik ben
niet geboren om de hele dag thuis
te zitten. Daarom werk ik als oproepkracht nog acht uur in de week bij
verzorgingstehuis Rooyhof in Venray.
In de winter maak ik veel extra uren,
er is een krapte op de arbeidsmarkt
en dat is, net als overal, ook bij ons
merkbaar. Ik vind het werk leuk en
doe het graag.”
Voordat Anja samen met haar man
de camping begon, werkte ze twaalf
jaar in een vast team als ziekenverzorgster. Uiteindelijk stopte ze
daar tien jaar mee om de kinderen
groot te brengen. “Maar ik vond dat
er meer in het leven zat dan alleen
moeder zijn. Toen ik een oud-collega
tegenkwam en zij aangaf dat ze
overliepen van het werk, ben ik weer
begonnen in de zorg. Doordat de
camping steeds drukker werd en het
werk toch af moest, besloot ik toch
weer te stoppen in het vaste team.

Ik dacht dit is het moment om het
roer om te gooien en te beginnen als
oproepkracht. Zo kon ik mijn eigen
uren indelen en het werk combineren met de camping en het werk van
mijn man. Als er iets is op de camping, moet er altijd iemand bereikbaar zijn. En mocht het niet lukken
als oproepkracht dan heb ik zo weer
een vaste baan in de zorg, dacht ik.”
Dit jaar heeft Anja voor het eerst vrij
met carnaval. “Normaal werk je in
de zorg toch een paar dagen, want
daar gaat alles gewoon door, maar
als oproepkracht mag ik vrij plannen, dus van die mogelijkheid heb
ik gebruikgemaakt.” Anja en Martien
zijn jaren lid geweest van de carnavalsvereniging in Merselo en in
1995 was Martien prins. “We zijn
deze dagen met regelmaat te vinden
in het dorp. Het zijn altijd gezellige
dagen die we veelal met de kinderen en vrienden vieren. Onze zoon is
nar geworden bij de Zagewetters in
Merselo, dus carnaval wordt levendig
gehouden in huize Versteegen.”
Zelf gaat het gezin in de herfst op
vakantie, want dat is het moment
dat er geen gasten verblijven op de
camping. “Voor mij is geen klok hebben en lekker samen zijn ook vakantie. Wat je dan doet is niet belangrijk.
Ik hoef niet per se weg te gaan, ik
ben graag thuis. Vorig jaar gingen we
op zonvakantie, maar dat is niet aan
mij besteed. Ik lag 5 minuten op een
bedje en had meteen het gevoel dat
ik iets moest gaan doen.”
Als Anja nog tijd overheeft,
besteedt ze die graag aan de hond.
Elke dag gaat ze met hem wandelen. Daarnaast is ze ook regelmatig
te vinden achter de naaimachine.
“Toen ik tien jaar thuis zat voor de
kinderen, had ik zeeën van tijd en
naaide ik veel kleding voor ze. Ik was
van de straat”, zegt Anja lachend.
Tegenwoordig maakt ze danspakken voor dansvereniging De Rips,
ook was ze kortgeleden druk in de
weer met het maken van veertig
vilten tassen. “Dat is mijn ontspanning. Mijn moeder heeft ook altijd
genaaid. Ik heb zelf nooit een naailes
gehad, ik keek naar mijn moeder en
deed dat na.”
Anja is ook drie jaar lid van de deelnemersraad van het Toeristisch
Recreatief Platform Venray.
Samen met andere ondernemers
en het bestuur kijken ze hoe ze op
toeristisch vlak een draai kunnen
geven aan het toerisme in Venray.
“Voor deze rol kwamen ze me vragen. Daar heb ik even over nagedacht, want het kost toch allemaal
weer tijd. Maar ik vind het belangrijk
dat het toerisme in Venray onder de
aandacht is. Op wandel- en fietsgebied zijn er veel ontwikkelingen, maar ook op het gebied van
de geschiedenis. Venray en omgeving is een groot openluchtmuseum,
waar we zelf snel aan voorbij lopen.
Dat wordt nu beter in kaart gebracht.
Al met al een leuke en uitdagende
rol.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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VVD Venray

Oplossing coffeeshops: Schaars recht
Onze nieuwe burgemeester gaat samen met wethouder Vervoort de
bestuurlijke kar trekken van het project ‘integrale verkenning naar
structurele oplossingsrichtingen voor het gebied de Vergeten Driehoek’.
Een mogelijke verplaatsing van de coffeeshops wordt hierin meegenomen.
Het vinden van oplossingen voor
een slepend probleem is niet eenvoudig, maar een recente uitspraak
van de Raad van State gaat ons
helpen. De hoogste bestuursrechter
bepaalde een nieuw landelijk kader
voor het verdelen van vergunningen
die beperkt verkrijgbaar zijn, ook wel

CDA Venray

schaarsrecht genoemd. Venray heeft
twee coffeeshopvergunningen, deze
vallen voortaan onder dit schaarsrecht. Vergunningen kunnen alleen
voor bepaalde tijd afgegeven worden
en per vergunningsperiode (doorgaans tien jaar) kan de plaats van de
shop wijzigen. Gemeenten mogen

de duur van de vergunning verkorten
indien zij daar redenen voor heeft.
Natuurlijk gaat Venray deze nieuwe
beleidsregels van de Raad van
State toepassen en natuurlijk kijkt
Venray over haar grenzen en leert
van anderen. De vorderingen die
Heerlen en Roermond maken in hun
coffeeshopdossiers helpen ons de
opgelopen vertraging in onze aanpak in te lopen. De problemen in
Roermond lijken in veel opzichten
op Venray. In Roermond krijgen de

zittende shops in het centrum nu
een tijdelijke vergunning van vijf
jaar waarna de huidige locatie wordt
opgeheven. Een nieuwe vergunning
wordt opnieuw verdeeld volgens het
schaarsrecht op een andere dan de
huidige locatie. VVD Venray hoopt dat
het in Venray sneller kan en zal zich
daar sterk voor maken. Een 25-jarig
coffeeshop-jubileum in de Vergeten
Driehoek moeten we voorkomen.

dat groter is dan jezelf. Je zet dus
niet je eigen belang voorop, maar
je stelt het belang van de ander
voorop. Het is dus groter dan jezelf.
Hierbij kun je denken aan de klimaatdoelstellingen maar ook aan
het verlenen van mantelzorg. Je zet
je belangeloos in voor iets of een
ander en dat hoeft dus niet iedere
dag even leuk te zijn.
De politiek, waaronder het CDA,
zet zich met name in op het betekenisvol leven en samen, met u

als burger en de andere politieke
partijen proberen we ook in 2020
hier aan te werken en samen de
dingen te doen die goed zijn voor
onze gemeente. Daarbij zetten we
met name in op een veilige, plezierige en mooie leefomgeving waarin
iedereen tot zijn recht kan komen.

Theo Swinkels

Gelukkig nieuwjaar

Een gelukkig nieuwjaar: dat is wat we elkaar eigenlijk achteloos wensen. Een gelukkig 2020. En dat in
een maatschappij waarin het eigen belang vaak prevaleert boven het algemeen belang. De zogenaamde IK-maatschappij en het NIMBY-effect (niet in mijn achtertuin). Een maatschappij waarin we
vaak de ander juist niks gunnen. Dus de vraag is eigenlijk, wat bedoelen we nu met: Ik wens jou een
gelukkig nieuwjaar.
In feite liggen daar drie betekenissen achter. De eerste is dat je
iemand een plezierig leven wenst
en dat hij/zij mag en kan genieten
van de kleine dingen van het leven,
zoals een lekkere maaltijd, een eerste zonnestraal, een mooi uitzicht of

de glimlach van een kind.
De tweede betekenis die er achter
schuilt is dat je mensen een betrokken leven wenst. Daarmee wordt
bedoeld dat ze de leuke dingen
mogen doen waar ze goed in zijn
en waar ze in principe steeds beter

in kunnen worden. Dus je wenst
dat mensen hun passie na mogen
streven.
Als laatste betekenis wensen we
mensen een betekenisvol leven.
Daarmee wordt bedoeld dat je als
mens, als individu, iets bijdraagt

Guus Reintjes

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.
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Trees van Rensch bezorgt al ruim zeven jaar

Rondbrengen HALLO:
‘Goed voor lichaam en contacten’
Trees van Rensch (70) uit Horst is in Horst een bekend gezicht als bezorgster van
HALLO. Ruim zeven jaar trekt ze er al iedere week op uit om het huis-aan-huisblad
te bezorgen. “Het is goed voor je lichaam, voor de contacten en je maakt mensen blĳ
met een krant.”
‘Oma, wil je mij helpen?’ vroegen de
kleinkinderen van Trees jaren geleden
toen ze HALLO nog bezorgden. “Nadat zij
ermee stopten, vroeg ik aan hen of ze het
goed vonden of oma ermee door zou gaan.
Dat vonden ze gelukkig geen probleem”,
lacht Trees. Tot op de dag van vandaag
gaat ze iedere week met veel plezier de
deur uit. “Het geeft veel voldoening om
mensen iedere week blij te maken met
HALLO. Sommigen zitten er zelfs op te
wachten”, vertelt ze.

Gezondheid
Het onderhouden van haar eigen
gezondheid is voor Trees een belangrijk
argument om iedere week de route te
lopen. “Het is goed voor mijn lichaam,
want door die 2,5 uur die ik dan loop en
fiets, blijf ik fit. Lekker de frisse lucht in,
heerlijk!”, vertelt ze enthousiast. In al die
jaren dat Trees bezorgt, kent ze de wijk
op haar duimpje en heeft ze er leuke
contacten aan overgehouden. “Even een
praatje maken is gewoon harstikke leuk”,
zegt ze.

nu is dat verruimd naar uiterlijk zaterdagmorgen 12.00 uur. “Ik denk dat het voor
mensen die werken of naar school gaan
een goede zet is. Ze hebben dan meer tijd
om te bezorgen. Maar ik probeer HALLO
altijd zo snel mogelijk te bezorgen hoor”,
haast ze zich te zeggen.
Trees hoopt dat meer ouderen haar voorbeeld volgen. “Het is goed voor je lichaam,
voor de contacten en je maakt mensen blij
met een krant.” De samenwerking met
bezorgdienst Garcon bevalt haar goed.
“Ik heb leuk contact met eigenaren Hans
en Mike. Wanneer er iets geregeld moet
worden, dan wordt dat altijd snel opgepakt.”
Voor meer informatie over Garcon kijk
op www.garcon.nl of neem contact op
via info@garcon.nl

Bezorgtĳd
Bezorgdienst Garcon liet onlangs weten
dat de tijd waarin bezorgers HALLO mogen
rondbrengen verruimd is. Voorheen moest
HALLO op donderdag bezorgd worden,

Handelstraat 17 5961 PV Horst
garcon.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik shop liever online, dan in de
winkelstraten van Venray
Voor de winkelketens Promiss, Stepps en Didi viel deze week het doek. Modewinkels en schoenenzaken zitten in zwaar weer; steeds meer mensen doen online hun aankomen. Dat terwijl Venraynaren klagen over de leegstand in het dorp. Dit kan een reden zijn om juist het centrum te
bezoeken en de middenstand te ondersteunen. De stelling deze week luidt: Ik shop liever online dan in de winkelstraten van Venray.
Doordat er meer winkels leeg komen te staan
in Venray, verliest het centrum sfeer. Dit kan
ervoor zorgen dat er nog minder mensen naar
het centrum trekken om daar te winkelen. Het
is belangrijk dat het centrum levendiger wordt,
zodat er meer bezoekers komen. Maar het is de
vraag of dit het online shoppen tegen zal gaan.
De huidige maatschappij vindt het makkelijk

om online aankopen te doen, omdat dit minder tijd
kost en vanuit thuis kan worden gedaan.
Tegenstanders van de stelling kunnen vinden dat
online shoppen niet hetzelfde is dan winkelen in
de straten van Venray. Om geschikte kleding te vinden, is het belangrijk om deze ook te kunnen passen, voelen en met eigen ogen te zien. Daarnaast
wordt een bezoek aan het centrum vaak gecombi-

neerd met een café of restaurant. Winkelen wordt
gezien als een uitje. Wie de leefbaarheid in zijn
dorp wil ondersteunen, doet er ook goed aan om
aankopen te doen in zijn eigen woonplaats.

Waar aan geeft u de voorkeur?
Online winkelen of in het centrum van Venray?

Willy’s Wereld

Column

Thei
Thei is nie langer meer beej de fanfaar
Dat is op zich best raar
Want Thei bloasde toch al hiël lang
Ien ut begin nog mit bruurs Piet en Sjang

Bespreking poll week 01

Ok al de kiender din mit
Ge kunt wel zien wor ut talent zit

De oude melkfabriek is een geschikte locatie voor de Aldi
De herbestemming van het terrein van de oude melkfabriek is een speerpunt in het nieuwe dorpsontwikkelingsplan van Leunen. De dorpsraad
geeft de voorkeur aan de komst van een supermarkt. Aangezien de Aldi aan D’n Herk in Venray moet sluiten, lijkt één en één in dit geval zomaar
eens twee te kunnen zijn. Maar: hoort een supermarkt als de Aldi wel in een relatief klein dorp? En zorgt het niet voor overlast? De stelling van
deze week luidt: De oude melkfabriek is een geschikte locatie voor de Aldi.
gen,” aldus Vogelsangs. Michel Wilms is het helemaal met hem eens: “goed bereikbaar, parkeerplek
genoeg en eindelijk die lelijke hoek opgeknapt. Ik
zeg doen!”
Toos Arts-Lenssen vindt het een prima idee, maar zit
nog met wat vragen. “Leunseweg nu al te druk? En
dan willen ze misschien ook nog het nieuwe zieken-

huis bij de Wieënhof bouwen? Dan wordt het niet té
druk? Raar dan toch.”
19 procent van de respondenten stemde tegen.
Jeroen V Malsen ziet het terrein van de oude melkfabriek liever veranderen in een andere bestemming.
“Mooie seniorenwoningen zijn vele malen beter.”
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koop nu een
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81 procent van de respondenten stemde voor de
stelling. Volgens Marcel Vogelsangs ligt het plan
al enkele jaren klaar dus kan het zo ingepast
worden. “Voor zover bekend zijn inwoners en
ondernemers voor, tevens kan deze supermarkt
de dorpen Leunen, Veulen, Heide en Castenray
voorzien naast Venray zelf. Dus gaan zou ik zeg-

Bovenstaand zou geschreven
kunnen zijn door Jo.
Waarschijnlijk wat beter gespeld.
Want hoewel ik vloeiend dialect
praat, schrijven kan ik het niet.
Jo trad altijd op tijdens de zittingsavond voor de ouderen. Met een
leuk gedicht op rijm sneed ze dan
zaken aan over gebruiken, over
gebeurtenissen en over mensen
in ons dorp. Vaak voorzien van de
nodige woordspelingen, humor
en soms zelfs een kritische blik.
Zoon Henk heeft het van geen
vreemden. Toevallig is Jo ook de
echtgenote van Thei, die dus niet
langer meer mee speelt bij de fanfare. Als ik goed geïnformeerd ben
dan blijft hij wel lid. Ik verwacht zelfs
dat hij al erelid is en anders wordt
dat tijd. Thei is namelijk al meer dan
zeventig jaar bij de vereniging maar
heeft onlangs aangegeven te willen
stoppen als actief muzikant. Leeftijd
en conditie beginnen de tol te eisen
en hij vindt zelf dat hij met de ‘jongeren’ niet meer mee over kan.

Graag tot ziens bij:

43% KORTING T.O.V. LOSSE TICKETS
TOEGANG TOT #VVVPSV & #VVVFOR
VASTE PLEK IN HET STADION

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

vs

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Ingezonden brief

Toegankelijkheid Venrayse schouwburg
Vanuit de politiek heb ik al eens eerder melding gemaakt van de ‘toegankelijkheid’ van onze verbouwde
schouwburg. Het verbaasde mij dat er een sticker op de deur zat dat het een volledig toegankelijk gebouw
was sinds de verbouwing, want dat bleek niet zo te zijn.
Ik heb hier regelmatig contact over
gehad met de directeur van de
schouwburg en een collega van
mij met de verantwoordelijk wethouder. Op verzoek van ons aan de
wethouder, of men de schouwburg
tegemoet kon treden met een extra
bijdrage voor aanpassing van met
name de lift, welke geen automatische deur had, bleef het angstvallig
stil. De directie van de schouwburg

zag echter wel de noodzaak van die
aanpassing in; men heeft de benodigde kosten hiervoor opgenomen in
de begroting zodat deze aanpassing
kon worden doorgevoerd. Op uitnodiging van de schouwburg ben ik half
december 2019 nogmaals op bezoek
geweest. De hoofdingang van de
schouwburg zal een probleem blijven, volledige aanpassing brengt
zoveel kosten met zich mee dat dat

niet haalbaar is. Wel heeft men via
waarschuwingsstickers zo duidelijk
mogelijk proberen te maken dat de
deur naar buiten toe opent en dat
men enige afstand dient te houden.
Het probleem van de lift is nu verholpen, er is een prachtige nieuwe
deur welke automatisch opent en
sluit, fantastisch! Er zijn nog wat
kleine zaken welke men op zo kort
mogelijke termijn probeert op te los-

sen, onder andere een spiegel op de
achterwand van de lift.
Wij zijn blij dat de directie van de
schouwburg in ieder geval moeite
heeft gedaan om onze schouwburg
voor iedereen beter toegankelijk te
krijgen! Verder hoop ik dat de inclusieve samenleving wat beter tussen
de oren van met name architecten,
ambtenaren en alle anderen die hier
tijdens hun werk mee te maken krijgen, neer zal dalen.
Leonie O’Garro
Wanssum

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Mensen als Thei en Jo
maken een dorp mooi
Knap, zoveel jaar lid van een vereniging, nauwelijks repetities, uitvoeringen of serenades missen en dan
zeggen dat het genoeg is geweest.
De eer aan je zelf houden, daar kunnen veel mensen nog wat van leren.
Mensen als Thei en Jo maken een
dorp mooi om in te leven. Het zijn
van die typische ‘durpsfiguren’ die
kleur geven aan het verenigingsleven en aan de leefbaarheid van een
kleine kern. Ook mooi om te zien
hoe ze, ondanks de wat hogere leeftijd (voorzichtig Willy) nog midden in
het leven staan.
Voor mij zijn ze deel van onlosmakelijke herinneringen aan een mooie
tijd tijdens het opgroeien en leven
in Ysselsteyn. Het heeft me gevormd
tot wie ik ben. Toch gaan er zaken
veranderen en krijgen de plannen
om te verhuizen steeds meer vorm.
Benieuwd of we in Venray ook een
Thei en Jo tegen gaan komen.
Willy
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Rechten
van de mens

Adelbert
lezing
Egbert Myjer
Adelbertvereniging
Venray heeft op maandag
13 januari de vijfde lezing
van het seizoen 2019-2020
in het Odapark, met
aanvang 20.00 uur.
De spreker is Egbert Myjer
en de titel van zijn voordracht luidt: Zijn de rechten van de mens wel
voldoende duurzaam?
Egbert Myjer (72) studeerde rechten in Utrecht.
Hij heeft in Nederland onder
meer gewerkt als rechter in
Zutphen en (hoofd)advocaatgeneraal bij het gerechtshof
in Amsterdam. Daarnaast is
hij emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens
aan de Vrije Universiteit.
Van 2004 tot en met 2012
was Myjer de Nederlandse
rechter in het Europese Hof
van de rechten van de mens
in Straatsburg. Na zijn vertrek uit Straatsburg werd hij
benoemd tot Commissioner
van de International
Commission of Jurists in
Geneve.

Prins C.V. De Hedsbuülen Jeugdprins en jeugdprinses de Spurriemok
Roy Kleeven is zaterdag 4 januari in de Gelderkoel in Heide uitgeroepen
tot prins Roy I bij C.V. De Hedsbuülen in Heide. Voor deze avond werd de
Gelderkoel omgetoverd tot een politiebureau. Tijdens de ondervragingen van verschillende personen is naar bovengekomen dat Roy en zijn
twee handlangers Niek Gielens en Eddy Cornelissen ingebroken hebben
bij voormalig Prins Jos III en daar het Buüleke hebben ontvreemd.
Roy gaat samen met prinses Silvie en zijn adjudanten Niek Gielens en
Eddy Cornelissen dit seizoen in Heide voorop. Hun leus is: ‘Mit dees
daag laat ik de vrachtwagen staon, um same mit Niek en Ed vol gas te
gaon’. De prinsenreceptie vindt plaats in de Gelderkoel op zaterdag
8 februari om 19.49 uur. / Beeld: Saskia Hoedemaekers

De twaalfjarige Pepijn Janssen werd op zondag 5 januari
geïnstalleerd als nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging de
Spurriemök in Oirlo. Zijn spreuk is: ‘Dwars d’r ien mit veul joeks en
gein, vastelaovend 2020 vierde mit jeugdprins Pepijn’.
De dertienjarige Janne Wennekers kwam uit als jeugdprinses met
de spreuk: ‘Blief nie stil zitte op ow plek, dans lekker mit en doe
biestig gek.’ De receptie van het jeugdduo vindt plaats op zondag
9 februari.
/ Beeld: Marieta Vlemmix Fotografie

JC De Kemphaan

Alzheimer
Café Venray
Alzheimer Café Venray is
op maandag 13 januari
weer open. Het café vindt
plaats in De Kemphaan in
Venray. Inloop is vanaf
19.00 uur en aanvang van
het programma is om
19.30 uur. De avond wordt
uiterlijk 21.30 uur
afgesloten. Het thema
luidt dit keer: ‘hoe betrek
je de buurt’.
Alzheimer Café Venray is
een maandelijkse informele
bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden
elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten om
ervaringen uit te wisselen
en te leren over dementie
en aanverwante thema’s.
Buren, vrienden en familieleden willen allemaal helpen als je te maken krijgt
met dementie, maar weten
niet hoe. En hoe vraag je zelf
hulp aan anderen? Het thema
‘hoe betrek je de buurt?’
reikt in een kort programma
handvatten aan hoe je hulp
kunt aanbieden of vragen.
De toegang is gratis.

Nieuw prinsenpaar
de Spurriemök

Nieuw jeugdtrio
Ut Dartele Veulen

Fabian Voermans (46) werd op zondag 5 januari 2020 om 15.11 uur
geïnstalleerd als nieuwe prins van carnavalsvereniging de
Spurriemök in Oirlo. Samen met zijn vrouw Lonneke VoermansPeters (39) regeert hij met de spreuk: ‘Lach, Fiëst en geniet, laot zien
dat gej enne echte Spurriemök ziet’. De receptie van prins Fabian
vindt plaats op zaterdag 8 februari.

Het nieuwe jeugdtrio van carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen
kwam zondag 5 januari tevoorschijn. Als heersers kwam naar voren
jeugdprins Martijn Roos en jeugdprinses Kris van de Munckhof en
jeugdnar Trent Gerritsen. De receptie vindt plaats op vrijdag
17 j anuari om 19.11 uur in de Hoefslag in Veulen.

/ Beeld: Marieta Vlemmix Fotografie

/ Beeld: Marieta Fotografie
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Erwin Janssen prins van de Piëlreuzen
Nieuwe heersers in
Veulen

Op het prinsenbal is zaterdag 4 januari Erwin Janssen uitgeroepen tot prins van de Ysselsteynse Piëlreuzen.
Erwin is bestuurslid bij carnavalsvereniging de Piëlreus en een van de drijvende krachten achter Pruuf Mar.
Ook is hij voorzitter van het dorpsforum in Ysselsteyn. Prins Erwin I gaat deze carnaval voorop samen met
zijn adjudanten Mark Swinkels en Jelle Claessens met de leus: ‘Vier voluut vastelaovend, gaef gas en mak
plezier. Laot os same viere, dan belaeft de Piëlreus ut hier.’ / Beeld: Fotohuis Venray

In de Perdsstal in Veulen kwam zondag 5 februari de 66e prins van
Ut Dartele Veulen uit. Deze jubileumprins gaat nu door het leven als
prins Nico I (Knapen) en wordt terzijde gestaan door z’n prinses
Yvonne. Deze 36-jarige geboren en getogen Veulennaar is al jarenlang
bij de raad van elf maar dit jaar mag hij zelf voorop in de polonaise.
Dit gaat hij doen met de leus: ‘Laef, lách, geniet, viēr mit òs de vastelaovestied.’ De receptie vindt plaats op zaterdag 18 januari om 20.11 uur
in de Perdsstal in Veulen.
/ Beeld: Marieta Fotografie

Liedjesfestijn Leunen gewonnen door
moeder en zoon
Het Liedjesfestijn in Leunen, georganiseerd door CV ’t Knölleke uit Leunen, is zaterdag 4 januari gewonnen
door moeder en zoon, Margret van den Heuvel en Dennis van den Heuvel met het liedje ‘Verânderd’.
De tweede plaats ging naar Zoeë doen weej dat met hun nummer ‘Los’. Knolbeat zag hun liedje ‘Samen’
bekroond worden met een derde prijs. Er waren negen inzendingen voor het Liedjesfestijn.

Prins Wim II van de
Zagewetters
In Zaal het Anker in Merselo is zaterdag 4 januari Wim van Tilburg
(34) uitgeroepen tot prins Wim II van de Zagewetters. Wim is geboren in Merselo en woont samen met Anouk Flinsenberg en hun zoon
Loek en dochter Janne. Nar is Niels Versteegen (19) geboren in
Merselo en zoon van Martien en Anja Versteegen. Leus van prins
Wim II en nar Niels: ‘Weej schöppe d’n bal àn de kant, en knalle mit
òwlie dur ’t Zagewettersland.’ / Beeld: Femstudio
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Agenda t/m 16 januari 2020

do
09
01

Dorpsraadvergadering Vredepeel

Theehuisconcert het Osiris Trio

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Loef Vredepeel

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis Odapark Venray

za
11
01

Vastelaovesmernt

GoaldeHedsbuul uitreiking

Henry van Loon

Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Basisschool De Keg Venray

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Gelderkoel Heide

Tijd: 20.15-21.55 uur
Locatie: Rabozaal Schouwburg Venray

Prinsenbal
Tijd: 19.45 uur
Locatie: De Baank Leunen

zo
12
01

wo
15
01

Café Venray
ma Alzheimer
Tijd: 19.00 uur
13 Locatie: De Kemphaan Venray
01

do
16
01

Muzikaal huiskamerconcert Marvin
Dee Band

Uitnodiging vergadering Wijkraad
West-Midden

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Huiskamer Wim Baltussen Castenray

Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Natuurwandeling Leunse Paes

Lezing Egbert Myjer

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Werkgroep Wandelpaden Leunen
Locatie: Dorpsplein Leunen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Adelbertvereniging Venray
Locatie: Odapark Venray

Presentatie Rob Timmerman

Dorpsraadvergadering SmaktHolthees

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Pelgrimshuis Smakt

Schrijfcafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: ‘t Trefpunt Geijsteren

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

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

Adver torial

“ Vastelaovend Same”
kumpt er wer án
Het Radioprogramma van Omroep Venray dat u opwarmt met de laatste informatie
over het Volksfeest nr 1, ook wel genoemd; het 5e jaargetijde. Al vele jaren is Rob
Claessens samen met Ad van Zwol het vaste Vastelaoves Duo geweest bij Omroep
Venray dat samen veel live uitzendingen verzorgde, waaronder de Prinsenproclamatie,
de Prinsen Installaties op het gemeentehuis en dit programma.
Een bijzondere dag was de jubileum dag van de Vorsten Raad tijdens het 33 jarig
bestaan, gevierd in 2000. Er werd een leuke en ludieke uitzending verzorgd. Verder
was er in “Vastelaovend Same” een item te beluisteren, genaamd “uut de alde
doos” met veel momenten uit de historie van Circus Mök van V.V. de Piëlhaas. In de
beginjaren hadden Rob en Ad ook veel aandacht voor de Jeugd van JVR.
Sinds 2010 presenteert Rob “Vastelaovend Same” alleen. Met verschillende items
zoals; een Top 3 met bekende personen uit de Venrodse Vastelaoveswereld,
waaronder; zangers, bestuursleden en oud Prinsen.
De komende weken komen voorbij: Theo Nellen (Buut Finalist 2020), Marcel Holtackers
(Schrijver/Zanger), Brechtje Jeucken (Ontwerpster Hazestekt 2020), Cor Vervoort
(Wethouder), Arno Lucassen (Bestuurslid Vorsten Raad) en natuurlijk het Prinselijk
Trio 2020 van de Piëlhaas. De laatste jaren schuiven ook het Boerenbruidspaar,
het Jeugdtrio van de Hazekeutel en de halve finalisten van de verschillende
liedjes wedstrijden zoals TVK, LVK en CMC Alaaf aan. Dit alles wordt aangevuld
met Venrodse Vastelaovesmuziek van nu en weleer. In het Vastelaoves-seizoen
zal Rob van 8 januari tot 19 februari, elke woensdagavond om 18.00 uur het
programma presenteren .
Informatie heeft kunt u sturen naar: vastelaovendsame@omroepvenray.nl

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl

Het verhaal van
Sandra Geurts
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen
verhaal. Neem het verhaal van Sandra Geurts. Sandra is al jaren een
gewaardeerd collega bĳ NLW Groep en werkt sinds kort als
Meewerkend voorvrouw bĳ Dentsply Sirona in Sevenum waar ze een
team bestaande uit acht medewerkers aanstuurt. Iedere werkdag
vertrekt het NLW team vanuit Panningen richting Sevenum waar ze
verpakkingswerkzaamheden van diverse tandheelkundige producten
verricht. Medewerkers die al jarenlang op één van de werklocaties
van NLW zitten, vinden de stap naar een externe werkplek vaak
moeilĳk. Het is een uitdaging om mensen met een arbeidsbeperking te
laten inzien dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Werken op locatie
kan vervolgens een opstap zĳn naar structureel werk. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Prijsuitreiking schrijfwedstrijd
Raadselige Roos
De Raadselige Roos, een schrijfwedstrijd van Literair Café Venray, kreeg vorig jaar 51 gedichten en 29 prozaverhalen toegezonden door 42 mannen en 30 vrouwen. Door een vakjury’s zijn drie winnaars in de categorie
poëzie en drie winnaars in de categorie proza vastgesteld. Een publieksjury heeft de winnaar van de Rooje
Roos-prijs voor poëzie gekozen. De bekendmaking van de winnaars en genomineerden in de beide categorieën
vindt plaats op zondag 19 januari om 11.00 uur in de foyer van de Venrayse Schouwburg.

Boerebruidspaar
‘t Knölleke
Tijdens het Liedjesfestijn van ’t Knölleke uit Leunen werd op 4 januari
het boerenbruidspaar van 2020 bekend gemaakt. De toeschouwers in
de Baank kregen een boksgala voorgeschoteld waarbij na afloop van
elke ronde enkele leden van het gezelschap werden voorgesteld. Toen de
twee belangrijkste kemphanen van de avond, Rob Thijssen en Anneke
Thijssen, lijnrecht tegenover elkaar stonden, bleek dit het nieuwe
boerenbruidspaar te zijn. Rob en Anneke worden op carnavalsdinsdag
25 februari om 16.00 uur met elkaar in de onecht verbonden. Rob en
Anneke zijn in het dagelijks leven ook een stel en hebben drie zonen.

De eerste prijswinnaar ontvangt een
beeldje van een roos, het juryrapport, de bundel Raadselige Roos
2019, een boekenbon en boeket rode
rozen uit Venrayse teelt. De tweede
en derde prijswinnaars worden een
boeket rozen, het juryrapport, de
bundel, een boekenbon en boeket
rozen overhandigd. De genomineer-

Tsjaikovski in het Odapark

VVV Venray en Venray Bloeit
organiseren fotowedstrijd

Het derde concert van het seizoen 2019-2020 van de Stichting
Theehuisconcerten vindt plaats op zondag 12 januari om 15.30 uur
in het Odapark. Het Osiris Trio speelt muziek uit 1881 en 2002.
Uitvoerenden zijn Peter Brunt (viool), Larissa Groeneveld (cello) en
Ellen Corver (piano).

den, die niet in de prijzen vallen,
maar wier gedichten en proza-verhalen het vanwege hun literaire kwaliteit verdienen om eveneens in de
bundel opgenomen te worden, ontvangen het juryrapport, de bundel
en een Venrayse roos.
Ook in 2019 hebben cursisten van
Marlies van Zeben, onafhankelijk

en op grond van hetzelfde thema
Bevrijd beeldend werk gemaakt.
Aan elk gedicht en prozaverhaal, dat
in de bundel is opgenomen, is een
van deze beeldende kunstwerken
gekoppeld. Deze schilderijen worden
bij het gedicht of prozaverhaal in de
bundel met de naam van de maker
afgedrukt.

VVV Venray en Venray Bloeit organiseren een fotowedstrijd waarbij mensen tot en met donderdag 30 april hun
mooiste foto’s van Venray kunnen insturen. Uit alle inzendingen worden de mooiste foto’s geselecteerd en
ingezet als promotiemateriaal voor Venray.
“Het doel van deze fotowedstrijd is
om ook mensen buiten de gemeente
Venray te laten zien waarom Venray
de moeite waard is om te bezoeken”, zegt André Tonen, voorzitter
van Venray Bloeit en VVV Venray.
“Venray is een veelzijdige gemeente.

Het kent stadse levendigheid, maar
ook het dorpse karakter kenmerkt de
gemeente.”
Die veelzijdigheid hopen VVV Venray
en Venray Bloeit terug te zien in de
foto’s. Deelnemers maken onder
andere kans op een Action Cam of

een verrekijker. De hoofdprijs is een
waardebon ter waarde van 350 euro.
Als aandenken ontvangen de prijswinnaars een afdruk van hun eigen
ingestuurde foto’s. Stuur een foto naar
fotowedstrijd@venraybloeit.nl

VACATURE
Ben je op zoek naar een afwisselende en uitdagende functie binnen een sterk
groeiend en internationaal opererend bedrijf met leuke, enthousiaste en
professionele collega’s, een prettige werksfeer, ruimte voor eigen initiatief en
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen?
Plantenkwekerij De Kemp is op zoek naar nieuwe collega’s:

Het concert begint met afwisselende muzikale miniaturen die door
componist Ron Ford in 2002 speciaal voor het Osiris Trio zijn geschreven. Hij noemde het Brandelli.
Het tweede stuk is in meerdere
opzichten een contrast met het eerste. Niet alleen omdat het in 1881
werd gecomponeerd maar ook
omdat het zo’n 50 minuten duurt.
Het Osiris Trio bestaat al sinds 1988

en is uitgegroeid tot een ensemble dat thuis is in twee eeuwen
trio-repertoire en daarbij muziekprijzen, zoals de Kersjesprijs, in
de wacht sleepte. Het ensemble
geeft regelmatig opdrachten tot
het componeren van nieuw werk.
Dat wordt onder meer uitgevoerd
op het Limburgse Orlando Festival
waar het trio elk jaar kamermuziek
uitvoert en ensembles coacht.

Logistiek medewerker
Accountmanager
Teeltmanager
Voor uitgebreide functiebeschrijvingen, kijk op onze website:
http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures.
Jouw CV met motivatie kun je sturen naar Esther Litjens-Keijsers:
e.keijsers@dekemp.nl.

Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM 50%
UITVERKOOP!

42%

38%

50%
49%

44%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-35%

-38%
295 x 200 cm

€2.597,-

Grayson

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

185 x 335 cm

€4.199,-

295 x 200 cm

€2.597,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

Bellmer

€9.149,-

180 + 250 x 95 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Valentina
187 x 285 cm

-32%
€9.499,-

,
7
9
9
.
5
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€6.497,-

Franchetti

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

310 x 305 cm

-48%

-45%
Sorrento Plus

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€3.097,-

€7.999,-

245 x 245 cm

€4.997,-

,
7
9
4
.
3
€
-25%

-38%
Beethoven

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

Livorno

-31%

-37%
€6.299,-

€6.499,-

Beethoven
275 x 295 cm

50%

38%

,
7
9
2
.
3
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
MET 5

Nardini

€3.997,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

300 + 190 cm

ELKE ZONDAG
GEOPEND!

44%

50%

