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Carnaval met Lucky Luc
Burgemeester Luc Winants werd tijdens de sleuteloverdracht zaterdag 22 februari als cowboy Lucky Luc gearresteerd door de wethouders die als Daltons verkleed waren.
Voor Winants was het de eerste carnaval in Venray. De vorstenraad van Venray overhandigde hem dan ook zijn inburgeringscertificaat. Met een linedance werd de sleutel
overdracht afgesloten. Met de installatie van prins Jeroen I van VV De Piëlhaas uit Venray kon de ‘vasteloavend in Rooy’ beginnen. / Beeld: Rianne Verbong

College wil bibliotheek in AH-pand
Het College van B&W van Venray stelt voor om de vestiging van BiblioNu aan de Merseloseweg in Venray te
verplaatsen naar het voormalige AH-pand in het centrum. Op deze locatie zijn ook een speelotheek en
nieuwe fietsenstalling gepland. De huidige locatie van de bibliotheek aan de Merseloseweg krijgt een
andere invulling.
In eerste instantie heeft het college
zes locaties onderzocht. Het college
schakelde een architect, die naar verwachting 45.000 euro in totaal kost,
in die schetsontwerpen maakte van
deze locaties. Vervolgens is gevraagd
om het voormalige AH-pand en het
huidige pand aan de Merseloseweg
nader te onderzoeken op geschiktheid voor de bibliotheek en eventuele
alternatieven als de bibliotheek zou
verhuizen.
Uit de zes verschillende scenario’s die
vervolgens zijn uitgewerkt, kwam
de bibliotheek in het voormalige

AH-pand als beste uit de bus. Als de
raad het advies van het college overneemt, komt het pand Merseloseweg
vrij. Hiervoor zijn twee alternatieve
scenario’s uitgewerkt: vestiging van
de charitatieve instellingen en het
realiseren van appartementen. Indien
de charitatieve instellingen een plek
krijgen, dan is jaarlijks een bedrag
van 80.000 euro beschikbaar voor
deze instellingen. Dit kan ingezet
worden voor de verbouwing waarmee (een deel van) de kapitaallasten
gedekt kunnen worden.
Het college stelt dat een nieuwe, klei-

nere bibliotheek tegemoet komt aan
(landelijke) ontwikkelingen op het
gebied van cultuureducatie en bibliotheekwerk. Daarnaast biedt de locatie, die tegen het kernwinkelgebied
ligt, volgens het college meer kansen
om de bibliotheek tot een succes te
maken en mensen uit te dagen om
hieraan deel te nemen. Wethouder
Anne Thielen: “Door de grote glazen
wanden zien langslopende mensen een mooie aangename ruimte
waar huiswerk wordt gemaakt, een
kop koffie wordt gedronken of overleg plaatsvindt. Inwoners worden

uitgedaagd om een kijkje te komen
nemen. De mogelijke verhuizing naar
het centrum is een goed moment
om de bibliotheek in een nieuw jasje
steken en zo klaar te maken voor de
toekomst.”
Ook BiblioNu, de organisatie die de
bibliotheek runt, geeft de voorkeur
aan een verhuizing naar het voormalige AH-pand. De nieuwe directeur,
Fons Steggink, is enthousiast over de
plannen: “Een nieuwe locatie betekent voor ons dat we een bibliotheek
kunnen vormgeven van deze tijd, een
BiblioNu. Hierdoor kunnen we meegaan met de landelijk trend waarin
we een bibliotheek voor mensen creëren. Een plek waar mensen elkaar
ontmoeten, kunnen ontspannen en
van elkaar kunnen leren.”

Volgens het college zijn er wel kanttekeningen aan de locatie. Zo zijn er
geen gehandicaptenparkeerplaatsen voor de deur. Indien er woningbouw wordt ontwikkeld aan de
Merseloseweg, zijn er onvoldoende
parkeerplaatsen voor bewoners bij
het pand.
Op dinsdag 31 maart bepaalt de
gemeenteraad of de verhuisplannen
voor de bibliotheek verder worden
uitgewerkt. In het provinciale subsidiebesluit staat de voorwaarde dat
voor 1 januari 2021 de nieuwe invulling van het AH-pand gerealiseerd
moet zijn. Vertraging van besluitvorming leidt er zeer waarschijnlijk toe
dat de provincie minder of zelfs geen
subsidie verleend.
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Trajectcontroles Heide en Ysselsteyn starten dit najaar
De trajectcontroles op de
Deurneseweg (N270) in Heide en op
de Peelweg (N277) tussen
Ysselsteyn en Vredepeel gaan
komend najaar van start. De appa
ratuur is al ruim een jaar geleden
geplaatst maar bevindt zich nog in
de testfase.
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft
twintig provinciale wegen uitgekozen
om trajectcontroles te gaan houden.
Dit zijn wegen waar veel ongevallen gebeuren en waar vaak te hard
wordt gereden. Afgelopen maandag
had de N414 bij Bunschoten in provincie Utrecht de primeur. Het is de
eerste provinciale weg in Nederland
met trajectcontroles. Op de andere
negentien provinciale wegen, waarvan vier in provincie Limburg en
twee in gemeente Venray, worden de
komende maanden de trajectcontrolesystemen een voor een in werking
gesteld.
Een trajectcontrole berekent de
snelheid van de voertuigen over
een langere afstand. De controles
zijn in beide rijrichtingen en het
systeem werkt zeven dagen per
week, 24 uur per dag. Volgens het
Openbaar Ministerie is het aan de
buitenkant niet te zien of het systeem
aanstaat. ‘Normaal gesproken staat
de apparatuur altijd aan. De pakkans
is dus 100 procent’, meldt het OM.
De ervaring is dat weggebruikers zich
bij trajectcontroles goed aan de snelheid houden. Op wegen waar vaak

te hard werd gereden, is het aantal
overtredingen na de plaatsing van de
apparatuur sterk verminderd. Tot nu
toe werden trajectcontroles alleen
gehouden op rijkswegen.

Bij een trajectcontrole hangen
camera’s op verschillende punten
langs de weg. Ze maken opnames
van ieder voertuig dat voorbijrijdt.
Een computer berekent de gemid-

delde snelheid. Ligt die hoger dan de
toegestane snelheid, dan krijgt de
weggebruiker een bekeuring thuisgestuurd. Als de bestuurder zich aan
de snelheid houdt, dan worden de

foto’s weer vernietigd. Een trajectcontrole is bedoeld als aanvulling op
de bestaande snelheidscontroles met
laserguns, flitspalen, mobiele radarapparatuur en videosurveillance.

Aanleg dijk tussen Geijsteren en Wanssum
Aannemerscombinatie Mooder Maas start maandag 2 maart met de aanleg van een dijk tussen Geijsteren en Wanssum. De Wanssumseweg en
Geijsterseweg zijn vanwege de werkzaamheden tot half juli afgesloten voor alle verkeer.

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

Oplage 19.500 exemplaren

De dijk is een groene kering die vanaf
de Sint Wilbertsweg en Alde Pasterie
in Geijsteren door de weilanden loopt
in de richting van de Wanssumseweg.
Bij zorgboerderij de Geijsterse Hoeve
wordt de dijk aangesloten op de weg
die daardoor deels opgehoogd moet
worden.
Na het verleggen van de kabels en leidingen wordt de dijk aangelegd en de

Wanssumseweg opnieuw geasfalteerd.
Mooder Maas verwacht half juli de
werkzaamheden te kunnen afronden.
Tot die tijd zijn de Wanssumseweg
en Geijsterseweg afgesloten tussen de bocht bij het kruispunt met
de Maasheseweg in Geijsteren en de
rotonde bij het bedrijventerrein in
Wanssum. De omleidingen in beide
richtingen lopen via Geijsteren, de

Zomp en de Venrayseweg (N270).
Het fietsverkeer wordt omgeleid via
de Meerlosebaan.
Mooder Maas is woensdag 26 februari
begonnen met de reconstructie van de
Veerweg in Blitterwijck. De Veerweg
is tot 10 april afgesloten voor alle verkeer vanaf ’t Kloosterpoortje tot aan
horecazaak Tante Jet aan de Maas. De
aannemer gaat hier een dijkovergang

aanleggen waarvoor een stuk van
de Veerweg moet worden verlegd.
Het is een onderdeel van de dijkring
die de inwoners van Blitterswijck
straks beschermt tegen hoogwater.
Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Ooijenseweg.
Voor bewoners blijft de Veerweg
bereikbaar vanaf het bedrijf Walkro.

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
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.

DTP’er
Wij zoeken een

kempencommunicatie.nl/vacature

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.
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Leefbaarheidsprojecten

Geijsteren en Oostrum mogen
sparen van gemeente
Dorps- en wijkraden mogen niet meer geld in kas hebben dan
tweemaal de jaarlijkse subsidie die ze van gemeente Venray
ontvangen. Als het gespaarde bedrag hoger is, dan kan de
gemeente een korting toepassen op de subsidie. De dorpsraden van
Geijsteren en Oostrum en de wijkraden Vlakwater en West-Zuid
hebben echter ontheffing gekregen van het College van B&W.
Ze mogen hun spaargeld inzetten voor leefbaarheidsprojecten.
Dorpsraad Geijsteren heeft een
schenking van 5.000 euro ontvangen van baron De Weichs de
Wenne. De dorpsraad mag deze gift
vrij besteden in het dorp. Het college vindt dat deze schenking niet
onder het vermogen van de dorpsraad valt, waardoor het bedrag
geen belemmering is voor de subsidie.

Dorpsplein
Dorpsraad Oostrum wil het dorpsplein vernieuwen. Op 10 december
vond een thema-avond plaats om
bij bewoners ideeën op te halen
over de herinrichting. De dorpsraad
heeft 17.500 euro gereserveerd
voor de verfraaiing en aankleding
van het plein. Dit project wordt

Melkveebedrijf kan
uitbreiden in Geijsteren
Het melkveebedrijf van de familie Litjens aan de Wanssumseweg
in Geijsteren wil gaan uitbreiden. Om het bedrijf toekomstbesten
dig te maken, zijn een nieuwe ligboxenstal voor melkkoeien, een
mestopslag en enkele voeropslagen nodig. Het College van B&W
werkt mee aan de wijziging van het bestemmingsplan.

Ligboxenstal
Om de uitbreidingsplannen te kunnen uitvoeren is een uitbreiding
van het bouwvlak van 7.500 vierkante meter naar 18.900 vierkante meter nodig. Het bedrijf
bestaat nu uit twee rundveestallen
voor melkkoeien en jongvee met
voeropslagen en een inpandige
bedrijfswoning.
Het plan is de bouw van een
nieuwe ligboxenstal voor melkkoeien, een mestopslag en enkele
voeropslagen. De nieuwe stal voldoet aan de eisen op het gebied
van milieu, dierenwelzijn, diergezondheid en werkomstandigheden.
Tevens wil Litjens de bestaande
woning vervangen door een vrijstaande bedrijfswoning.

Proef extra buitenschoolse
opvang bij De Keg
Gemeente Venray start vanaf 1 april 2020 een proef voor extra ondersteuning tijdens buitenschoolse opvang
(BSO) voor kinderen van de basisschool. De gemeente werkt hierin samen met kinderopvang ’t Nest en zorg
aanbieder PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) uit Roermond. Het tweejarige project BSO+ wordt gehouden bij
basisschool De Keg in Venray.

samen met gemeente Venray uitgevoerd in 2020 en 2021.
Wijkraad Vlakwater wil de wijk in
overleg met de gemeente verfraaien met speelplekken en ontmoetingsplaatsen. De wijkraad
wil het opgespaarde bedrag van
5.000 euro dit jaar inzetten voor
het plaatsen van bankjes en het
inrichten van picknickplekken.
Wijkraad West-Zuid heeft
twee projecten op de planning staan. Voor de inrichting
van de speelplaats van school
Focus is 10.000 euro gereserveerd. Daarnaast wil de wijkraad
3.000 euro inzetten om dit jaar
samen met de wijkbewoners een
omgevingsvisie voor de wijk op te
stellen.

Nieuwe stal

De bedrijfslocatie, op 500 meter van
de dorpskern van Geijsteren, ligt
deels in het gebied van de hoogwaterbescherming die aannemerscombinatie Mooder Maas momenteel
uitvoert. Het melkveebedrijf heeft
ook percelen grond moeten afstaan
voor de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. Er verandert veel
in het gebied tussen Geijsteren en
Wanssum. Vlak bij de bedrijfslocatie
wordt een groene waterkering door
middel van een dijk aangelegd.
Al deze ontwikkelingen zijn ook
aanleiding om de melkveehouderij
opnieuw in te richten.
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Er is een vergunning via de Wet
Natuurbescherming verleend voor
186 melkkoeien, 140 stuks jongvee
en 17 fokstieren. In de bestaande
stallen worden het jongvee en de
fokstieren gehuisvest. Ook gaat
een stal dienst doen als bergingsplaats van machines waardoor
de buitenopslag kan verdwijnen.
De gevels van de oude stallen
worden gerenoveerd en afgestemd op de uitstraling van de
nieuwe ligboxenstal. Na het hoogwater van 1993 en 1995 is langs
de Wanssumseweg een aarden
wal aangelegd. De begroeide wal
vormt een rommelig beeld en
ontneemt het zicht op het bedrijf
vanaf de weg. Dat zijn redenen om
de wal te verwijderen.
De bedrijfslocatie ligt in een agrarisch gebied op 200 meter afstand
van een burgerwoning. De vestiging van nieuwe veehouderijen is
hier niet mogelijk. Het college vindt
dat het melkveebedrijf zich op
een duurzame locatie bevindt die
past binnen de visie veehouderij
van gemeente Venray. Een grondgebonden rundveehouderij veroorzaakt minder overlast voor
de omgeving dan een intensieve
veehouderij met kippen of varkens,
stelt de gemeente. Het ontwerp
bestemmingsplan ligt vanaf
31 januari tot en met 12 maart te
inzage.

Buitenschoolse opvang is een veelgebruikte voorziening voor ouders die
werken. In de praktijk blijkt dat kinderen die extra ondersteuning nodig
hebben, vanwege ontwikkelings- of
gedragsproblemen, niet altijd goed
geholpen kunnen worden. De buitenschoolse opvang is er vaak niet op toegerust en de expertise ontbreekt ook.
Ouders doen dan een beroep op
specialistische jeugdhulp voor de
naschoolse uren. De kosten worden
volledig vergoed vanuit de Jeugdwet
en dit leidt tot oneigenlijke uitgaven, vindt de gemeente. Samen met
kinderopvang ’t Nest en zorgaanbieder PSW is gemeente Venray op
zoek gegaan naar meer maatwerk in
de buitenschoolse opvang. Dit heeft
geleid tot de opzet van de pilot BSO+
die bestemd is voor kinderen met
een ondersteuningsvraag. De tweejarige proef wordt gekoppeld aan de
reguliere buitenschoolse opvang van

basisschool De Keg in de wijk Veltum.
Tijdens de buitenschoolse uren gaat
PSW specialistische begeleiding inzetten voor vier kindplaatsen. Er kan
wellicht door meer dan vier kinderen
gebruik van worden gemaakt. Dit is
afhankelijk van het aantal dagen dat
een kind begeleiding van BSO+ nodig
heeft.
Gemeente Venray heeft als doel passende ondersteuning buiten schooltijd te bieden voor kinderen van 4 tot
12 jaar in de eigen leefomgeving. De
pilot moet uitwijzen of BSO+ aansluit
bij de hulpvraag van ouders en kinderen. Ook moet uit de proef blijken
hoeveel kinderen passen binnen het
maatwerk van BSO+.
Een ander doel van BSO+ is het voorkomen van de inzet van jeugdhulp.
Het betekent ook een kostenverlaging.
Ouders betalen een bijdrage voor de
BSO-uren aan kinderopvang ‘t Nest.
Dit in tegenstelling tot jeugdhulp die

volledig door de gemeente wordt vergoed. De opbrengsten uit de ouderbijdragen voor BSO+ vloeien terug naar
de gemeente en worden verrekend
met kinderopvang ’t Nest en PSW.
De inkomsten aan ouderbijdragen zijn
afhankelijk van de inkomenssituatie
van de ouders. Tweeverdieners met
recht op kinderopvangtoeslag betalen
een hogere bijdrage dan eenverdieners zonder kinderopvangtoeslag.
Gemeente Venray koopt bij PSW specialistische begeleiding in voor maximaal 38.400 euro per jaar voor 2020
en 2021. De eenmalige opstartkosten van 1.800 euro worden gedeeld
door kinderopvang ’t Nest, PSW en
gemeente Venray. Jeugdconsulenten
van de gemeente bepalen de toegang
tot BSO+. Als uit de evaluatie over
twee jaar blijkt dat de proefperiode
succesvol is verlopen, dan wordt BSO+
omgezet in een blijvende voorziening.

SPREKERSPLEIN OP 3 MAART

PRAAT MEE!
Meepraten over onderwerpen van de raad of de raadscommissies?
Of zelf een onderwerp aandragen? De gemeenteraad nodigt u uit voor het
volgende Sprekersplein op dinsdag 3 maart vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.
Agenda
Het Sprekersplein is dé plek om uw mening te geven over onderwerpen die in de komende
vergaderingen van de raad en de commissies worden besproken. Vanaf 27 februari zijn de
agenda’s van de commissies op 10, 11 en 12 maart te zien op
https://venray.raadsinformatie.nl
Eigen onderwerp
Wilt u praten over een onderwerp dat niet op deze agenda’s
staat? Dat kan. Let er wel op dat het een onderwerp moet zijn
waar de gemeenteraad over gaat. Geef uw onderwerp uiterlijk
2 maart, 17.00 uur door via www.venray.nl/sprekersplein.
Aanmelden
Aanmelden (uiterlijk 2 maart, 17.00 uur) en meer info:
zie www.venray.nl/sprekersplein
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‘Winkelaanbod Venray onder druk’
Het winkelaanbod in het centrum van Venray wijkt niet veel af van andere winkelcentra in Nederland.
Venray-centrum telt wel meer horecazaken die ook een grotere omvang hebben dan de horeca in vergelijk
bare winkelgebieden. Dat blijkt uit het onderzoek dat adviesbureau BRO uitvoerde in opdracht van gemeente
Venray en Venray Bloeit.

panden leegstaan zoals de voormalige winkel van Albert Heijn aan het
Henseniusplein.
BRO concludeert dat het winkelaanbod in Venray nog steeds onder druk
staat. Uit cijfers van het CBS uit 2018
blijkt dat de dagelijkse detailhandel in
Venray een omzet draait van 45 miljoen euro per jaar. De niet-dagelijkse
winkels behalen een vergelijkbare
jaaromzet. De horecaomzet bedraagt
zo’n 15 miljoen euro per jaar. Dit is een
stijging van 6,4 procent ten opzichte
van 2017. Cijfers van onderzoeksbureau Locatus tonen aan dat de vloerproductiviteit, dit is de omzet per
vierkante meter, van dagelijkse detailhandel veruit het hoogst is. Toch scoort
Venray hier veel lager (9 procent) dan
het landelijk gemiddelde. De vloerproductiviteit van niet-dagelijkse detailhandel ligt zelfs 15 procent lager.
Volgens BRO een teken dat Venray nog
te veel winkels telt.

Enquêtes

De leegstand is tussen 2017 en 2019
in het Venrayse winkelcentrum ongeveer gelijk gebleven. In 2017 stonden
36 panden leeg, dat waren er bij de
telling van vorig jaar 35. Enkele win-

kelpanden zijn, vooral rond de pleinen en in de Schoolstraat, de laatste
jaren opgevuld met horecazaken.
Desondanks is de leegstand in Venray
groter dan in vergelijkbare plaatsen.

Qua leegstand van het aantal panden
scoort Venray 13,1 procent. Uitgedrukt
in winkelvloeroppervlak valt het
percentage nog hoger uit: 16,4 procent. Dit komt doordat enkele grotere

BRO heeft in september en oktober
2019 op verschillende dagen en tijstippen enquêtes gehouden in het centrum van Venray. Het adviesbureau
spreekt van een representatief onderzoek. Aan bezoekers is gevraagd een
beoordeling te geven van het winkelcentrum. Het winkelaanbod krijgt het
cijfer 6,7. In vergelijkbare winkelcentra ligt deze beoordeling hoger: 7,5.
Als verbeterpunt wordt de leegstand
het vaakst genoemd. Bezoekers erva-

ren de leegstand als negatief.
Een ander punt van kritiek is dat er te
veel schoenwinkels en mode- en kledingzaken zouden zijn. De diensten en
voorzieningen in het centrum scoren
met 7,1 wel hoger dan het landelijk
gemiddelde (6,8). Ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum wordt als
positief ervaren. De horecazaken en
de openbare ruimte in het centrum
scoren vergelijkbaar met andere winkelgebieden.

Dagelijkse boodschappen
Het grootste deel van de bezoekers
zegt voor de dagelijkse boodschappen (46 procent) of voor niet-dagelijkse artikelen (51 procent) naar het
centrum te komen. Dit wijst op de
boodschappenfunctie van het centrum. Naast de winkels van HEMA en
Action worden bibliotheek, bioscoop
en schouwburg als trekkers genoemd.
Opvallend is dat de inwoners van
gemeente Venray gemiddeld meer
uitgeven dan bezoekers van buiten de
gemeente.
Venraynaren bezoeken relatief vaak
het winkelcentrum, 82 procent van de
bezoekers komt er een tot drie keer
per week. Ze geven aan dat het vaak
een combinatie is van boodschappen
doen en winkelen of horecabezoek.
De nabijheid van het centrum wordt
als een pluspunt ervaren. Ook de ontmoetingsfunctie en bezoek aan familie
of vrienden speelt een belangrijke rol
om naar het centrum te gaan.

‘Gemeente voert VN-verdrag niet goed uit’
Venray Lokaal is ontevreden over hoe gemeente Venray omgaat met het VN-verdrag ‘Rechten van personen met een handicap’. De gemeenteraad nam op 2 juli 2019 unaniem een
motie aan van Venray Lokaal. Omdat deze motie niet naar behoren zou worden uitgevoerd, heeft Venray Lokaal het VN-verdrag op de agenda gezet van de commissie Leven van
donderdag 12 maart.
Het College van B&W stuurde op
13 januari een brief naar de gemeenteraad. Hierin staan acties en stappen vermeld die de gemeente
ondernam om de Venrayse samenleving inclusiever te maken. Het college eindigt de brief met de
opmerking dat de motie over het
VN-verdrag, evenals de moties over

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.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Grote vlooienmarkt Tegelen.
Zo. 1 maart in C.C. Haandert.
Haandertstraat 6
van 10.00 tot 15.30 uur, +/- 120 kr.
Tel. 077 474 38 20.
www.niemans-markten

diversiteitbeleid en regenbooggemeente, daarmee zijn afgehandeld.
Venray Lokaal denkt daar heel
anders over. ‘Er komt niet in naar
voren wat de gemeente Venray zelf
nou eigenlijk doet’, stelt de lokale
partij. ‘In de lijst staan nauwelijks
zaken in die de gemeente onderneemt. Verder wordt er een zeer

globaal of helemaal geen tijdsbestek
aangegeven.’
De raadsbreed aangenomen motie
vermeldt ook dat de gemeente
verplicht is voor 1 januari 2020 een
lokale inclusie agenda op te stellen. In deze agenda staat wat de
gemeente concreet onderneemt om
belemmeringen voor gehandicapten

weg te nemen. Venray Lokaal wil
ook weten met welke belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen
hierover is gesproken.
In de commissie Leven van 12 maart
wil Venray Lokaal van de andere
fracties horen hoe zij denken over
de uitvoering van de motie die
zij allemaal hebben gesteund.

Ook vraagt de lokale partij aan de
commissieleden zich te verdiepen
in de materie en zich een beeld te
vormen hoe de inclusie agenda eruit
moet zien. ‘Wij hopen in ieder geval
op meer duidelijkheid. Wat er nu ligt
is zo vaag dat het eigenlijk niet te
toetsen is’, vindt Venray Lokaal.

Conferentie gezondheidszorg Venray
In het gemeentehuis van Venray wordt maandag 30 maart een conferentie gehouden over de toekomst van de gezondheidszorg in Venray.
De conferentie begint om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur. De organisatie is in handen van de Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0.
De titel van de conferentie luidt
‘Toekomstige gezondheidszorg in Venray’. De Kerngroep
Gezondheidszorg Venray 2.0 is
op zoek naar mogelijkheden en

kansen om meer verbindingen
te leggen tussen zorgaanbieders,
maatschappelijke instellingen en
lokale overheid. Het gemeentebestuur, VieCuri, Pantein, Huisartsen

Venray, Zorggroep en Porteion hebben aangegeven te willen deelnemen. Er vindt een forumdiscussie
plaats en de aanwezigen worden
in de gelegenheid gesteld om vra-

gen te stellen en in discussie te
gaan met de sprekers.

Openbare raadsavond supermarkten
De vastgoedmanager van de Aldi en de initiatiefnemers van De Brier in Venray mogen op donderdag 5 maart hun plannen presenteren tij
dens een openbare raadsavond in het gemeentehuis in Venray. Voor de raadsavond worden raadsleden en commissieleden uitgenodigd, de
betrokken ambtenaren en het college. De raadsavond is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

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

Op donderdag 6 februari
heeft de raadsavond over
supermarkten plaatsgevonden.
Op dinsdag 11 februari hebben
de fractievoorzitters met elkaar
gesproken over het vervolgproces.

In het presidium is besproken om
het proces los te laten. Dit betekent
dat de discussienota niet aan de
orde gesteld wordt in de commissie
Werken en Besturen van 11 maart.
Tijdens de openbare raadsavond

krijgt eerst de Aldi de kans
om het plan toe te lichten.
Daarna krijgen de raadsleden en de
commissieleden de kans om vragen
te stellen. Vervolgens mogen de
initiatiefnemers van De Brier hun

mening presenteren. Ook dan mogen
er vragen gesteld worden. In het
presidium van maandag 16 maart
wordt het vervolgproces besproken
en uitgelijnd.
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Geplukt

Geert Nelissen Venray
Zijn pensioen stond vanwege hartproblemen wat eerder voor de deur dan verwacht. Ondanks zijn lichamelijke klachten is Geert een sportief
persoon die graag lange fietstochten maakt en erop uit gaat. Ook zit hij in het bestuur van drie verenigingen, houdt hij van puzzelen en muziek
maken. Deze week wordt Geert Nelissen (73) uit Venray geplukt.

Na de middelbare school volgde
Geert een informatica opleiding.
Daar leerde hij systemen te ontwikkelen. “Uiteindelijk ben ik in de
logistiek terecht gekomen waarbij
ik de leiding had over het bedrijfsbureau waar productieplanning
en voorraadbeheer plaatsvonden.
Vanaf mijn 47-jarige leeftijd heb ik
niet meer kunnen werken, omdat
ik toen een hartinfarct kreeg.
Mijn leven stond op zijn kop.”
Door het hartinfarct raakte Geert

de helft van zijn hartcapaciteit kwijt.
“Daar kun je alsnog 100 jaar mee worden. Maar omdat ik grote kans op een
hartstilstand had, kreeg ik tien jaar
geleden een ICD, een pacemaker met
een shockfunctie. Ik loop nu dus op
een batterij”, lacht Geert.
Tijdens het revalideren kreeg Geert
van de arts de opdracht om elke
dag wandeltochten van 6 kilometer
in marstempo te maken. “Dit heb ik
ook echt elke dag gedaan, ik voelde
me daar goed bij. Nu doe ik dat niet

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.

3
7

4
2

8

8

9

1

2
1

6

5

7

4

3
3
5
8

6

8

6

9

1

5

4

3

2

7

8

8

2

3

9

7

1

5

6

4

7

5

4

2

8

6

9

1

3

2

1

7

9

3

5

8

4

2

6

5

6

8

1

2

4

3

9

7

4

3

4

2

6

9

7

8

5

1

2

1

7

4

3

9

6

8

5

4

8

5

7

6

2

1

3

9

9

3

6

8

1

5

7

4

2

8
7

6

om eens tussendoor een terrasje te
pikken.”
Geert leerde zijn vrouw, die in VortumMullem woonde, kennen tijdens een
dansavond in Vierlingsbeek. Toen hun
tweede zoon werd geboren verhuisde
het gezin naar Venray. “Mijn vrouw en
ik hielden van reizen en hebben veel
landen in Europa bezocht. Ook gingen
we elk jaar op wintersport; dat vonden
we prachtig. Samen met twee stellen
gingen we elk jaar op dezelfde plek
langlaufen. Dat is een teken dat het
bevalt.” Tegenwoordig gaat Geert, die
werd geboren in Oirlo, één keer per
jaar op ‘studiereis’ met het Koninklijk
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (LGOG) Kring Venray.
“Meestal gaan we een week naar
plaatsen in Engeland, Frankrijk of
Duitsland waar een gids ons alles vertelt over de geschiedenis van die plek.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

VLOER- EN WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL

1650

2095

BARCELONA 15 X 60 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM

Oplossing vorige week:

4
5

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

meer, omdat ik artrose in mijn knie
heb. Ik hou het nu bij fietsen. Met een
‘zooitje ongeregeld’ heb ik ook vanaf
1977 gevolleybald, maar omdat ik met
volleyen mijn knie te veel belast, ben
ik daar onlangs mee gestopt. Dat vind
ik wel jammer.”
Daarom richt Geert zich nu vooral
op fietsen en maakt hij in de zomer
tochten van 70 kilometer. Hij vindt
het met name leuk om langs een
rivier te fietsen. Zo deed hij onder
andere de Moezel, de Aar en de
Donau aan. “Je fietst stroomafwaarts over prachtige paden. Ik kan
het iedereen aanraden. Mijn vrouw
en ik hebben heel wat fietstochten
gemaakt in die jaren. Helaas is mijn
vrouw in 2011 gestorven en fiets ik
nu meestal alleen. Soms nodig ik
alleenstaande vrouwen uit om mee
te gaan, want ik vind het ook leuk

Volgens Geert ontstond zijn interesse
voor geschiedenis in zijn jongere
jaren. “Ik vond geschiedenis een leuk
vak op school. Vooral de historie van
Limburg interesseert me.” Twaalf jaar
geleden ging Geert meerdere malen
naar een lezing van LGOG Kring Venray
en dat werd opgemerkt door een
bekende van hem. “Hij was destijds
penningmeester en heeft mij lid van
de vereniging gemaakt. ‘Dat is fraai’,
zei ik tegen hem. Zodoende ben
ik daar terecht gekomen en ben ik
inmiddels acht jaar secretaris. Dit jaar
treed ik af, omdat ik al twee periodes
erop heb zitten.”
Geert zit ook in het bestuur van
vereniging de Hangmat, een groep
gepensioneerden die zich hebben verenigd. “Met zo’n vijftig leden, die allen
gewerkt hebben bij Andeno in Blerick,
organiseren we activiteiten zoals uitstapjes met de bus, fietstochten of
wandeltochten. Het is gezellig om contact te hebben met oude maten die
verspreid over de regio Roermond tot
Gennep wonen.”
De derde bestuursfunctie die Geert
bekleed is de rol van voorzitter bij
stichting Hard voor Hart. De stichting
beheert de AED’s in gemeente Venray.
“Via via werd ik voor deze functie
gevraagd en ik vond het een goede
zaak om daaraan mee te werken.
Ik ben één van de zeshonderd vrijwilligers in Venray die opgeroepen kan
worden voor een reanimatie. Gelukkig
heb ik nog nooit iemand hoeven te
reanimeren.”
Daarnaast houdt Geert van puzzelen,
met name het oplossen van sudoku’s
en cryptogrammen. “Dan neem ik altijd
de moeilijkste.” Jarenlang was muziek
maken ook een grote hobby van hem.
Vanwege artrose in zijn handen heeft
hij de gitaar onlangs neer moeten leggen, vertelt Geert. “Vroeger kwam de
muziekleraar met de scooter naar ons
huis. Gitaar spelen heb ik altijd graag
gedaan. Samen met een meisje die
accordeon speelde, heb ik aan meerdere talentenjachten meegedaan,
maar we hebben nooit wat gewonnen. Ook zat ik in IC-Collegeband op
de middelbare school, waarmee we
vooral Franstalige muziek maakten.
Naast gitaar spelen kon ik ook zingen. In mijn jeugd zong ik samen met
de koster de mis in de kerk. In die tijd
kreeg je daarvoor een cijfer op je rapport en was het normaal om elke dag
naar de kerk te gaan.”
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VVD Venray

Hoog tijd voor een helder beleid
Binnenkort staat de financiering van sportaccommodaties op de
agenda van de gemeenteraad. Dat werd tijd ook, want het beleidsplan
wat er nu ligt is al erg oud. Daarnaast is het erg onduidelijk.
Mede daardoor bekruipt ons het
gevoel dat er momenteel met meerdere maten wordt gemeten en dat
leidt weer tot de nodige onrust.
VVD Venray vindt het belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen, maar zeker
alle kinderen in Venray toegang hebben tot een breedtesport om actief
te sporten. En dan maakt het niet uit

Venray Lokaal

welke sport dat is. Het uitgangspunt
daarbij is dat de bijbehorende sportaccommodaties moeten voorzien in
behoeftes van de inwoners. Daarbij
gaan we zeker uit van een stukje eigen
verantwoordelijkheid van de verenigingen. Maar gezien het gemeenschappelijke belang moeten alle vitale
sportverenigingen weten wat voor

ondersteuning ze van de gemeente
kunnen verwachten. En met vitaal
bedoelen we in deze context dat deze
vereniging voor een actieve groep
leden sport organiseert op een toekomstbestendige manier en daarmee bijdraagt aan een behoefte in de
gemeente. Dat begint met een transparant en eenduidig accommodatiebeleid waar verenigingen letterlijk op
moeten kunnen bouwen als het gaat
om de ondersteuning die ze mogen
verwachten voor de basisvoorzienin-

gen van hun club. Voor onze gemeente
is het daarbij ook essentieel dat daarbij
een evenwichtige verdeling tussen alle
woonkernen tot stand komt. Zoals bij
alle gemeentelijke subsidies geldt dat
deze doelmatig en doeltreffend moeten worden ingezet, het blijft immers
het belastinggeld van de inwoner van
Venray. Mede daarom pleiten wij erg
voor samenwerking tussen (sport)verenigingen.

mensen aan te gaan en hun verhalen aan te horen. Soms gaat dit
gepaard met een traan, soms met
een lach.
Na het uiteindelijke verlies van hun
dierbaren vallen deze mensen vaak
in een gat. Wat zou het dan zinvol zijn wanneer we deze mensen
de mogelijkheid bieden om hun
jarenlange opgebouwde mantelzorg expertise over te dragen aan
mensen in de zorg. Of hun ervaring
tegen een vergoeding omzetten in

werk in zorgcentra. Er is hier tenslotte een nijpend tekort. Ook de
vergrijzing blijft toenemen. Zijn er
in de toekomst nog wel voldoende
mensen die mantelzorg kunnen
geven? Wat Venray Lokaal betreft
verdienen onze mantelzorgers in
ieder geval een standbeeld, en wel
midden in ons centrum, als symbool
voor naastenliefde.

John Willems

Mantelzorgers: onze nieuwe helden
Mantelzorger, een raar woord eigenlijk. Het blijkt in 1972 bedacht
door Professor dr. Johannes Hattinga-Verschure, een arts én schei
kundige. Hij sprak over zorg die je in een kleine groep aan elkaar
verleent. Zorg die je, net zoals een mantel, warmte, beschutting en
veiligheid biedt. Zoals een moederkip haar vleugels als een bescher
mend manteltje over haar kuikentjes heen legt. Gewoon, omdat ze van
haar kuikentjes houdt.
Mantelzorgers bieden hun dierbaren dus liefde, warmte, aandacht,
beschutting, veiligheid. Wát een
nobele taak is dat. Het vereist een
stukje toewijding, dienstbaarheid,

opoffering. Een voorbeeld van naastenliefde. Venray Lokaal zet zich
in om onze mantelzorgers in hun
nobele taak te ondersteunen. Al is
dat maar door het gesprek met deze

Harold Stevens, commissielid

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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Lenssen Trading Company BV is een internationaal
opererend handelsbedrijf voor gebruikte machines
voornamelijk bestemd voor de voedingsmiddelen
industrie.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Nederland moet maatregelen
nemen tegen Corona-virus
In de regio Wuhan in China startte in december een uitbraak van een nieuw Corona-virus. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en
luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten op dit moment het coronavirus.
Zij zoeken ook naar de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Inmiddels heeft
het virus ook in Noord-Italië voor slachtoffers gezorgd. Het RIVM vindt het onnodig om Nederlandse kinderen na een vakantie in Noord-Italië
naar de huisarts te sturen.
Pas zodra er ziekteverschijnselen zijn is iemand
besmettelijk, stelt het RIVM. Wanneer iemand
klachten heeft, vooral aan de luchtwegen, kan
de huisarts in overleg met de GGD beslissen
of het nodig is om de patiënt te testen op het
virus. Vooralsnog zijn er geen besmettingen in
Nederland, dus waarom zou het RIVM preventief

maatregelen moeten nemen? Er is geen vaccin voor
het virus, dus behalve goed je handen wassen is er
nog weinig tegen te doen. Tegenstanders van de
stelling kunnen vinden dat preventief maatregelen
treffen bangmakerij is.
Aan de andere kant verspreidt het virus zich ook
in andere landen en is het wachten tot Nederland

geteisterd wordt. Moeten we dit voor zijn en
maatregelen nemen? Een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Als maatregelen treffen ervoor kan
zorgen dat het aantal potentiële besmette mensen
kleiner wordt, dan kan het geen kwaad om meteen
te beginnen.

Bespreking poll week 08

Met carnaval gelden andere regels, ook voor wethouders
Ook mensen die in het dagelijks leven een voorbeeldfunctie hebben, vieren carnaval en dat is hun goed recht. Tijdens deze drie dagen gelden
nu eenmaal andere regels. Je drinkt gezellig een biertje met je docent aardrijkskunde terwijl de wethouder verkleed als clown in de polo
naise meeloopt. Aan de andere kant: wie een publieke functie vervult moet daar altijd aan denken, ook tijdens carnaval. Is een wethouder na
wat pilsjes nog wel in staat om zijn of haar functie uit te voeren bij een crisis? De stelling luidde: Met carnaval gelden andere regels, ook voor
wethouders.
53 procent van de respondenten was het oneens met de stelling. Deze groep vindt dat wethouders ook tijdens carnaval zich aan de regels
moeten houden, zij hebben immers een publieke
functie. Cees van Elswijk reageerde op Facebook
op de stelling: ‘Jezelf als wethouders de Daltons

noemen is mijn inziens nu niet bepaald handig.
De Daltons is een criminele groep van vier uit de serie Lucky Luke. Zeker niet handig als je weer de belastingen voor burgers ongekend weet te verhogen,
je maakt je naam als Daltons dan wel waar.’
47 procent van de respondenten vindt het wel kun-

nen als mensen met een publieke functie tijdens
carnaval een drankje drinken. Carnaval is een feest
voor iedereen. De respondenten vinden dat er best
een uitzondering gemaakt mag worden tijdens deze
dagen.

Kempen creëert

creatieve ideëen

Tijd voor jezelf

Column

Van harte!
Veertien mensen om een grote
tafel. Na bulderend gelach is het
weer even stil. Zo rustig als het
in een eetcafé kan zijn. Iedereen
is geconcentreerd, schrijft.
De meesten met pen en papier.
Een enkeling op de laptop.
Als vanzelf komt er tekst.
Grammatica en spelling doen
er niet toe. Een d, een t of dt is
niet van belang. Aan de ei/ij
stellen we geen eisen. Plezier in
het schrijven staat voorop.
Acht jaar geleden vroeg ik me
af of ik dat wel zou kunnen.
Maandelijks een Schrijfcafé organiseren. Bemoedigd door mijn
opleider zocht ik een plek die goed
voelde en sprak met mezelf af
het een kans te geven. Op proef.
In Geijsteren maakte mijn hart
een sprongetje. Meermaals kreeg
ik de vraag of een ‘stad’ niet veel
beter was. Maar ik wist het zeker:
Limburg zou haar eerste Schrijfcafé
krijgen en wel juist in Geijsteren.
Zo startte ik het 33e Nederlandse
Schrijfcafé.
Intussen zijn er meer dan
65 collega-Schrijfcafés. En zit in
Geijsteren de tafel elke derde
woensdag van de maand gevuld,
met wie zin en tijd heeft. Steeds
een wisselend gezelschap. In maart
al voor de 91e keer.
Laat de organisatie me nou moeiteloos af gaan. Een nieuw thema
waait altijd aan. Voorjaar of vakantie, om maar iets te noemen. Soms
ver tevoren, soms op de nipper.
Maar het komt, altijd. Daarbij passende schrijfopstapjes volgen
vanzelf.
Het thema deze week was ‘van
harte!’. Maak maar eens zo snel
je kunt een lijstje van vijf dingen
die je daarbij te binnen schieten.
‘Feest, beterschap, post, energie,
vieren’, bijvoorbeeld. Heel wat
anders kan ook. En vijf keer ‘feest’
maakt ook een volle lijst. Nergens
naar streven is de kunst. Zien wat
als vanzelf ontstaat. Alles is per
definitie goed. Zo kom je vanzelf bij
dingen die nu belangrijk zijn voor
jou. Die gewoon liggen te wachten.
Ontstaan teksten waar je ademloos
naar luistert, die raken. Wat een
geluk dit werk te mogen doen.
Wat doe jij echt van harte?

#kempencreëert
Karin Janssen
Trainer/coach
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15-vragen aan

Britt Jans-Beken Wanssum
Hoi

Column

Carnaval
Deze week even geen taboe,
maar carnaval. O, wat was het
leuk, elke dag feesten tot diep
in de nacht en dan vroeg weer
op, om alles opnieuw te doen.
Dansen, drinken en meedoen
met de polonaise. Het was er
allemaal bij. Dit jaar heb ik
veel carnaval gevierd.
Op zaterdag, zondag en
maandag was ik van de partij
in Venray en op dinsdag
middag kon je me vinden in het
geliefde dorpje Veulen.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Wat is er zo leuk aan motorcross?

Britt Jans-Beken
15 jaar
ROC Nijmegen
Wanssum

Waarom ben je begonnen met
motorcrossen?
Op mijn 6e kreeg ik een motor voor
mijn verjaardag. Ik vroeg al heel
lang om een motor, maar mam zei
altijd: ‘Als ze dat op haar 6e nog
wil, dan krijgt ze er een.’ En ik wilde
dat nog steeds op mijn 6e. Toen ik
eindelijk 6 werd, stond er een motor
in de garage.

Wanneer ben je begonnen met
wedstrijdcrossen?
7 jaar was ik toen ik begon. Ik was
al veel aan het trainen en ik wilde
gewoon meemaken hoe het voelt
om achter een starthek te staan.
En dat pakte goed uit de eerste
wedstrijd.

Het ligt eraan welke wedstrijd het
is, maar meestal geeft het een fijn
gevoel als je een overwinning hebt
behaald. Als ik een belangrijke
wedstrijd win, bezorgt dat me wel
kippenvel. De sport kost natuurlijk
veel geld, maar met veel geld word je
niet beter. Als je een goede conditie
hebt, gecombineerd met sterke
spieren, dan kan iedereen het leren.
Als je op een jongere leeftijd begint,
is het makkelijker om te leren, omdat
je dan veel meer lef hebt.

Wat wil je nog bereiken in de
sport?
Ik wil over een paar jaar wereldkampioen worden.

Hoe zie je jouw toekomst?
Ik zit nu nog op school, maar over
drie jaar ben ik klaar en dan ga ik mij
volledig op de cross focussen. Ik zou

nog graag het wereldkampioenschap
willen winnen en daarnaast
natuurlijk een gezond en gelukkig
leven leiden.

Zijn er dingen die je moet laten
omdat je je volledig focust op
motorcross?
Jazeker, ik ga nooit uit en ik drink
geen druppel alcohol. Daarnaast
zie ik mijn vrienden niet heel vaak,
maar als ik ze zie, voelt dat wel weer
heel fijn.

Hoe combineer je school met de
sport?
Op school werken ze heel goed
mee. Ik zit op de sportopleiding in
Nijmegen op de Talentenacademie
dus ik krijg heel veel vrij voor het
trainen. Ik denk dat ik acht uur in
de week op school ben. Ik heb een
leuke klas met meerdere topsporters
in de klas. Dus dat is wel superleuk.

Heb je tegenslagen gehad in de
sport? En welke waren dit?

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

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

Ik heb wel eens blessures gehad,
waardoor ik een meestal rond de
vier tot zes weken niet heb kunnen
crossen, maar dat hoort erbij.

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

paar jaar met haar kan strijden om
de wereldtitel. Het is leuk om als
meisje de sport te beoefenen.

Hoe is de band met je familie?
Leuk, mijn familie steunt mij
en probeert zoveel mogelijk bij de
wedstrijden aanwezig te zijn.

Wat zijn de mooiste prijzen
die je tot nu toe hebt behaald?
In 2017 ben ik Nederlands kampioen
geworden en dat was een van mijn
mooiste momenten. Dat moment zou
ik nog wel eens een keer opnieuw
willen beleven. Dit jaar ben ik ook
nog tweede geworden van Europa bij
de dames en eerste 125-rijder ooit
die een Europese wedstrijd heeft
gewonnen.

Wie is volgens jou je concurrent
en waarom?
Concurrent was vorig jaar bij het
Europees kampioenschap Brenda
Wagemans. Zij is mijn concurrent,
omdat we veel duels hadden in de
wedstrijden die we gereden hebben.

Hoe was dat om genomineerd
te worden voor sporttalent van
het jaar?
Ja, was wel leuk. Ik was in 2017 en
2019 genomineerd.

Mijn trainer Edward van de Berk zegt Waar zouden mensen, die jou niet
altijd: ‘Blijf hard trainen voor het doel kennen, zich het meest over
dat je voor ogen hebt’.
verbazen als ze dat over jou te

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn voorbeeld is Courtney Duncan.
Zij rijdt zo netjes en zo hard. Zij is
ongeveer de Jeffrey Herlings van de
dames en ik hoop dat ik over een

weten zouden komen?

Veulen viert nu 6x11 en had
een supermooie wagen.
Jammer genoeg hebben wij niet
gewonnen en ik snap echt niet
waarom. Heel het Veulen vond
het vreselijk. Zelf vond ik het ook
raar, die van Ysselsteyn was lang
niet zo mooi. Nu kan ik natuurlijk
alleen maar hierover praten,
maar dat is lang niet zo leuk.
Gelukkig was de rest van de
carnaval fantastisch. Op zaterdag
ging ik met mijn vriendinnen
naar Superfout. Zondag en
dinsdag hebben ik en mijn
vriendinnen carnaval gevierd in
de foije. Het was supergezellig
en ik lag voor vier uur niet in
mijn bed. We hebben gedanst en
gedronken, de een met alcohol
en de ander zonder. Het was een
fantastisch weekend en daardoor
ken ik nu weer een paar nieuwe
mensen. Dinsdag was nog de
optocht in Veulen, nou ja de dag
waarop ik dit schrijf. Daar had
ik zin in en natuurlijk daarna
nog even in ‘ut’ Voäle mee te
vieren. Dinsdagavond vier ik dan
weer geen carnaval, want dan
ga ik oppassen. Volgend jaar
gaan we weer en dan sleur ik en
mijn vriendinnen iedereen van
onze vriendinnengroep mee.
Toch moet ik eerlijk zeggen
dat onze carnavaloutfits erg
opvielen. De meiden hadden
allemaal een rokje aan dat
licht gaf, ik en een vriendin
waren de ‘galaxy’ en andere
vriendinnen waren bloemen.
Voor volgend jaar weet ik nog
niet wat ik ga doe met mijn
kostuum, misschien hou ik wel
hetzelfde of doe ik weer iets
compleet anders. Dat is gelukkig
een probleem voor volgend jaar.
Dus tot volgende week en alaaf!

Veel mensen weten niet dat ik op
hoog niveau doe motorcrossen,
omdat ik het er niet vaak over heb.
Beeld: Truus Tax

Jacky
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Vieren van 75 jaar vrijheid

Theaterproductie Wies in Venrayse Schouwburg

Theaterproductie Wies is woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 maart te zien in de Venrayse Schouwburg.
“Met een knipoog naar het stilstaan en vieren van 75 jaar vrijheid, maar ook naar onze eigen vrijheid van
daag de dag en het gebrek hieraan”, zo beschrijft de organisatie het evenement.
Door middel van de disciplines zang,
dans, toneel, muziek en poëzie maken
mensen kennis met het karakter Wies.

“Wies is de rode draad door de voorstelling heen en kampt met een grote
diversiteit aan wensen, uitdagingen

en problemen. Ervaar de verschillende
kanten van vrijheid en het gebrek
hieraan in een pure en soms confron-

Voorstelling in Rooyse Wissel

behandelen, over de angst voor herhaling en over vooroordelen en incidenten die samenleven in de weg
staan. De voorstelling, die wordt
gespeeld in de kliniek, heeft het
doel te verbinden en mensen aan
het denken te zetten. Regisseur Jos
Spijkers tekende voor het script en
de regie en realiseerde samen met
de medewerkers en patiënten de

Froxx uit Horst. Daarnaast is er medewerking verleend door de historische
platformen uit Venray en Horst, Wim
Moorman uit Horst en Ad Welten uit
Venray. Ook is er door de medewerking van een fotograaf/kunstenaar
een indrukwekkende fotocompilatie.

Lokale artiesten

Forensisch Psychiatrisch Centrum Rooyse Wissel in Oostrum voert in maart het theaterstuk
‘Samenleven’ op. Dit in navolging van het stuk ‘van kwaad tot erger’ dat in 2015 is opgevoerd door patiën
ten en medewerkers. Dit keer zal de voorstelling worden gespeeld door patiënten, medewerkers én omwo
nenden en gaat over ‘Samenleven’, vrijheid en verdraagzaamheid rondom een tbs-kliniek.
‘Samenleven‘ is een confrontatie en
een ontmoeting tussen de samenleving en een tbs-kliniek. Vanuit het
perspectief van patiënten, medewerkers, slachtoffers en omwonenden wordt belicht wat terugkeer in
de samenleving oproept. Staat de
samenleving wel open voor een tbspatiënt? En wat als er iets mis gaat?
De voorstelling gaat over de zin van

terende vorm”, aldus de organisatie.
De productie is een samenwerking
tussen verschillende disciplines en de
regio. Er komen verschillende acteurs
uit onder andere Deurne, Horst en
Venray, doen er Venrayse muzikanten mee en wordt er gedanst door

voorstelling.
De Rooyse Wissel organiseert tussen 8 en 26 maart twaalf voorstellingen, die 1,5 uur duren in de
kliniek. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om met elkaar
en de acteurs na te praten over wat
samenleven van ons vraagt.

Venrays koppel
wint Jeu de Boules toernooi
Het Jeu de Boules Carnavals toernooi is zaterdag 22 februari voor de achtste keer op rij georganiseerd.
Het evenement kende 72 deelnemers en vond plaats bij het versierde Bouledrome in Venray.

Optredens The Lions Sings
De organisatie van The Lions Sings heeft het programma van
zondag 8 maart bekendgemaakt. Tijdens deze avond zullen
acht bandjes en artiesten op het podium staan in Zaal BRL in
Venray.
De act tijdens The Lions Sings
Tonight 4 komen uit alle
(muzikale) windrichtingen van
Venray en omgeving. Jesper
Albers bijt het spits af. Jesper
is drummer van alternatief
rocktrio Paceshifters, waarmee
hij de halve wereld afreisde.
Zijn tweede liefde is americana
en rootsrock. Jesper speelt eigen
werk en een enkele cover en
begeleidt zichzelf op gitaar.
Atelier Jerusalem biedt een
repertoire met drie zangstemmen
en slechts één gitaar als
begeleiding. Slipstream, een
coverband die vorig jaar de kat
uit de boom keek tijdens The
Lions Sings 3 en meldde zich

vervolgens dit jaar weer aan.
Ook Stef en Tamara, bekend als
vastelaovesduo Pruuf Mar zullen
hun carnavalsrepertoire aan de
kant schuiven en covernummers
spelen die begeleid worden op
de gitaar. De band Reminder, die
pop en rock gitaarcovers speelt,
neemt het stokje van We Are
The Message bij The Lion over.
Toxido wordt ook verwacht op
het podium. Toxido is een trio
dat gitaar, bas en drums speelt.
TLST4 sluit af met BlueBottle,
eigen werk dat geworteld zit in
de blues met meerstemmige
zang, gitaarwerk en een
mondharmonica.

Drie finalisten

Senna Conejo wint
voorleeswedstrijd
Senna Conejo van de Kruudwis uit Venray en Lynn Takken van
Basisschool de Heggerank uit Heijen hebben de regionale voorlees
wedstrijd gewonnen. Ook Jet Everts van de Horizon uit Sevenum
behoorde tot de winnaars. Op 19 februari vond in Nieuw-Bergen de
regionale ronde plaats van de Nationale Voorleeswedstrijd.

Om 10.30 uur werd het startschot
gegeven. Ieder doublet moest vier
wedstrijden spelen, steeds tegen een
ander doublet. Er waren vijf koppels met drie gewonnen wedstrijden.
Uiteindelijk waren er vier koppels

die alle partijen gewonnen hadden.
Negen koppels wonnen drie wedstrijden en negen koppels wonnen
twee wedstrijden. Tussen de eerste
en tweede prijs was maar een punt
verschil. Nico Philipsen en Wim van

den Voorn uit Venray gingen met de
eerste prijs aan de haal. Toon van den
Pas en Sraar Arts uit Ysselsteyn werden tweede.
Beeld: Jan Derikx

Schoolkampioenen uit het werkgebied van BiblioNu en Biblioplus
namen hieraan deel. De voorlezers werden, aangemoedigd door
hun supporters, om de beurt door
de presentator naar voren gehaald
en lazen voor uit een door henzelf
gekozen boek.
De drie winnaars stromen door naar
de provinciale finale in Roermond.
De winnaar wordt Limburgs

Voorleeskampioen en zal in mei
onze provincie vertegenwoordigen
bij de Landelijke Voorleeswedstrijd.
De Nationale Voorleeswedstrijd
is een initiatief van Stichting
Lezen in samenwerking met
het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken (SIOB). De Nationale
Voorleeswedstrijd wordt financieel
mogelijk gemaakt door Stichting
Lezen.
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Carnaval 2020

Plaatjes kijken Optochten Venray
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray

Blitterswijck

Oostrum

Venray

Castenray

Wanssum

Heide

Veulen

Leunen
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/ Beelden door: Rob Beckers, Henk Willemssen, De Zagewetters, Pim Verberkt, Gerton Peeters, Petra Raijmakers, Theo Hendrix en Patrick Marcellis
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Carnaval 2020

Plaatjes kijken Optochten Venray
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallovenray
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/ Beelden door: Rob Beckers, Henk Willemssen, De Zagewetters, Pim Verberkt, Gerton Peeters, Petra Raijmakers, Theo Hendrix en Patrick Marcellis
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Agenda t/m 05 maart 2020

do
27
02
vr
28
02
za
29
02
zo
01
03

Informatiebijeenkomst over de WAB
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Lokaal FNV Limburg Noord
Locatie: Wijkcentrum De Kiosk Venray

Kienen Wijk-Zuid
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Beukenlaan 4, Venray

Maandelijkse dansavond
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dansvereniging Amusement
Locatie: Partycentrum ANNO ‘54 Venray

Café
ma Tablet
Tijd: 15.00-17.30 uur
02 Locatie: Bibliotheek Venray
03
bijbel, van kaft tot kaft
di De
Tijd: 20.00 uur
03 Locatie: Kelderruimte, Grote Kerk Venray
03
website bouwen
wo Workshop
Tijd: 14.00 uur
04 Locatie: DOEN! Activiteitencentrum Venray
03

Rondleiding in het Odapark

Wies

Tijd: 14.00-15.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Zin in zingen
Tijd: 19.30-22.30 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

do
05
03

Jens Dendoncker
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Wies
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Taalcafé

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

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

Lezingen en rondleidingen

Activiteiten in Museum Psychiatrie
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid organiseert in het Museum Psychiatrie twee activiteiten in het kader van ‘Venray Vrijheid Verdraagzaamheid – 75 jaar Vrijheid’.
Jan Min geeft een lezingencyclus en er worden rondleidingen georganiseerd in het gangenstelsel van het huidige dienstencentrum.
In september en oktober 1944 vonden
ongeveer 4.500 mensen een schuilplaats in de kelders en het ondergronds
gangenstelsel van het toenmalige
psychiatrisch ziekenhuis Sint Servatius.
Niet alleen patiënten en broeders,
maar ook veel burgers uit Venray en
omgeving verbleven hier voor hun
veiligheid. Inmiddels is een groot deel
van het ondergronds gangensysteem
verdwenen.

Onder de oude keuken en kapel, het
huidige Dienstencentrum van Vincent
van Gogh, is het gangenstelsel echter
nog intact. In een deel van dit gangenstelsel is speciaal voor de viering
‘75 Jaar Vrijheid’ een expositie ingericht. Samen met de permanente expositie ‘Kelderleven’ in het vernieuwde
museum Psychiatrie, geeft dit een
goed beeld van de situatie in die laatste periode van de oorlog. De rondlei-

dingen vinden plaats op zaterdag 7, 14,
21 maart en starten respectievelijk om
14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur.

Lezingencyclus
Jan Min, amateurhistoricus en vrijwilliger van het Museum Psychiatrie,
geeft verdeeld over drie avonden een
lezingencyclus. In de eerste lezing is er
aandacht voor het oorlogsgeweld tijdens de Duitse bezetting, het verzet en

de bevrijding van Venray. De tweede
lezing heeft als centraal thema het
kelderleven, bij zowel particulieren in
Venray als in de kelders van Sint Anna,
Sint Servatius, Sint Joseph, Jerusalem
en Sint Paschalis. De cyclus wordt afgesloten met een derde lezing waarin de
evacuatie, de bevrijding en de wederopbouw van Venray en de genoemde
instellingen aan bod komen. “De lezingencyclus geeft een indruk van het

oorlogsgeweld en de verschrikkingen
waaronder de Venrayse bevolking
heeft geleden en wordt ondersteund
door uniek beeldmateriaal”, aldus de
organisatie. De lezingen vinden achtereenvolgens plaats op donderdag 5,
12 en 19 maart in het Dienstencentrum
van Vincent van Gogh vanaf 19.00 uur.
De lezingen duren tot 22.00 uur. Voor
meer informatie ga naar
www.75-jaar-vrijheid-venray.nl

Tribute Festival
Sporthal de Wetteling in Venray is zaterdag 4 april het decor van
het Legends of Rock Tribute Festival. Onder andere internationale
tributes van AC/DC, Metallica, Guns N’ Roses en Foo Fighters
komen voorbij. De zaal opent om 19.00 uur haar deuren, waarna de
show om 19.30 uur aanvangt.

“Het wordt een Metal/Rockspektakel met AC/DC door ACinDC,
Metallica door Present Danger,
Guns N’ Roses door Slash N’ Roses
en Foo Fighters door Monkey
Wrench”, zo laat de organisatie
weten. Alle nummers zoals Whole
Lotta Rosie, Nothing Else Matters,

Paradise City, The Pretender en de
beste albumsongs van genoemde
wereldbands worden door deze
tributebands gespeeld voor het
publiek. Het optreden wordt ondersteund door een spectaculaire
lichtshow en dynamische speciale
effecten.

Cheque voor ‘Leunen viert 75 jaar vrijheid’
De werkgroep ‘Leunen viert 75 jaar vrijheid’ heeft woensdag 25 februari een cheque van 2.000 euro ont
vangen. Leo Philipsen van de ledenraad van de Rabobank Horst-Venray kwam deze uitreiken. Het bedrag
dient als bijdrage in de kosten van de manifestatie ‘Leunen viert 75 jaar vrijheid’ die op zondag 6 oktober
heeft plaatsgevonden. De werkgroep ‘Leunen viert 75 jaar vrijheid’ is een samenwerkingsverband tussen
de Stichting dorpsraad Leunen en de Werkgroep Historie Leunen.
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Concertprogramma
Black Angels
In het kader van Venray Viert 75 jaar Vrijheid presenteren het
Ragazze Quartet, het Videocollectief 33 1/3 en zangers van
het Nederlands Kamerkoor op zondag 8 maart het
concertprogramma Black Angels. Het concert begint om 15.30 uur
in Schouwburg Venray.
Op een muzikale wijze wordt uitdrukking gegeven aan het verhaal
van bedreiging, destructie,
opbouw en verzoening tijdens de
oorlog. Na afloop kunnen de gasten in de foyer op de eerste etage
over de inhoud van het concert in
gesprek gaan. De uitvoerenden
zijn daarbij aanwezig.
Het Venrays Museum en
het Limburgs Geschied- en

Cheque voor Into Music voor kinderen
Kiwanis Schieëpersland reikte op woensdag 19 februari een cheque ter waarde van 3.875 euro uit aan
Into Music voor Kinderen. Into Music voor kinderen is gestart met een initiatief om weer blokfluitlessen te
introduceren op de Venrayse basisscholen. In het huidige en en komende schooljaar kunnen kinderen zo
laagdrempelig kennismaken met hun eerste muziekinstrument.

Schouwburg van Venray

Informatieavond luisterkindwerker
Anke van Leeuwen geeft vrijdag 6 maart in Schouwburg Venray een informatieavond over de halfjaar
durende opleiding tot Luisterkindwerker. De avond start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.
De opleiding start in juni in Overloon en in oktober in Venray.
“Als Luisterkindwerker maak je op
zielsniveau contact met een kind of
volwassene. In de energie stem je je
af op een persoon door middel van
zijn naam, geboortedatum en foto.
Op zielsniveau ga je met de persoon in
gesprek waardoor vragen verhelderd

worden, praktische handvatten aan
bod komen en energetische blokkades
worden opgeheven. Dit energetische
gesprek vertaal je op papier en zo ontstaat er een Luisterkind-afstemming
die toegestuurd wordt naar de desbetreffende persoon. Tijdens de informa-

tieavond vertelt Anke alles over wat
je kan verwachten van deze opleiding, welke mogelijkheden je hebt
als Luisterkindwerker en wat het werk
inhoudt”, aldus de organisatie.

Duitse oorlogsbegraafplaats

Voorstelling Vannacht naar Dag
De voorstelling Vannacht naar Dag wordt op zaterdag 7 maart op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn
voorgedragen. Het is een muzikale vertelling over oorlog en vrede van zangeres en actrice Quirine Melssen.
De performance begint een uur
voordat de zon opkomt en speelt zich
grotendeels af in het schemergebied
tussen nacht en dag.
De oorlog kent vele verhalen.
Quirine Melssen vertelt er enkele
zoals de geschiedenis van haar

moeder bij de slag om Arnhem, van
Montgomery en het leger, van het
Joodse kind dat gered wordt, van de
Duitse beul en zijn kleinkind en van
de Italiaanse partizaan die afscheid
moet nemen van zijn geliefde.
De vertellingen zijn vervlochten met

liederen. De verhalen trekken een
parallel tussen heden en verleden.
De ontvangst is om 06.00 uur, waarna
de performance om 06.12 uur,
exact een uur voor zonsopkomst,
zal aanvangen.

Werkgroep Wandelpaden

Ommetje Leunen Veltum

Oudheidkundig Genootschap
Kring Venray, ondersteunt door
Kunst in de Kamer kring Venray
en Theehuisconcerten Venray,
initiëren dit concert. Literair Café
Venray, Adelbert Vereniging
Venray en Schouwburg Venray dragen mede het initiatief. De uitvoering wordt mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de gemeente
Venray.

Programmering
Omroep Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat

Vrijdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Tempo Dulu
19:00 Rock & Roll All Flavours
20:00 Vrij laat
23:00 Rooj laat
Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Werkgroep Wandelpaden Leunen organiseert op zondag 1 maart een wandeltocht langs het Ommetje Leunen
Veltum. Tijdens de wandeling informeren leden van WWL de deelnemers over het Ommetje.
De start is om 09.30 uur vanaf het
informatiebord bij MFC de Baank in
Leunen. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is 6,5 kilometer lang.
Neem voor meer informatie contact op

met wwl@dorpsraadleunen.nl
Werkgroep Wandelpaden Leunen
(WWL) is een vrijwilligersorganisatie
voor het beheer en organisatie van
wandelroutes in het dorp Leune. Het

is ontstaan uit de dorpsraad Leunen.
In de werkgroep zit één lid van de
dorpsraad en meerdere belangstellende inwoners uit Leunen.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Jij maakt ‘m super

4.299,compleet met
apparatuur

Breitner Ebony
Deze Breitner in rechte uitvoering past in
elk interieur en is van alle gemakken voorzien.
Hier uitgevoerd in een donkere houtstructuur,
gecombineerd met zwarte apparatuur en
een betonlook werkblad, wat zorgt
voor een moderne keuken met
landelijke elementen.
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HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

