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HAPPY
BEURS DAY!
• Back to the Sixties Café • 350 stands • Thema-paviljoenen
• Indoor belevingsfietspad • Leuk dagje uit
• Gezellige terrassen en proeverijen
WWW.HILTHO.NL

KOM KIJKEN, LAAT JE VERRASSEN! ONTDEK HET OP DE HILTHO!

6 T/M 11 OKTOBER

7

KASTEELPARK TER HORST HORST AAN DE MAAS

Koop je kaarten met korting online!
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Meer Singellopers
dan ooit
In en rondom het centrum van Venray vond op zondag 1 oktober voor de vierde keer de Rühl Haegens Molenaar Venrayse Singelloop plaats. Meer deelnemers dan ooit
liepen of renden dit jaar hun rondjes. In totaal deden 1.723 mensen mee aan de verschillende onderdelen. Naast het sporten, richtte de organisatie zich dit jaar extra op de
sfeer rondom het evenement. Michel Thomassen van de organisatie: “Dankzij de bands en dansgroep die optredens gaven, hebben we meer bezoekers gehad. Er waren meer
mensen en die zijn ook langer gebleven. We kunnen wel spreken van een geslaagde editie.” Het evenement haalde 4.000 euro op voor Stichting Leergeld, het goede doel
van dit jaar. Volgend jaar is de lustrumeditie van de Singelloop op zondag 7 oktober.

Dorpsraad Leunen:
zorgen om viaduct
Dorpsraad Leunen maakt zich grote zorgen om de ontwikkelingen in het project ViaVenray, de herinrichting
van de provinciale weg N270. Zij geeft in een brief aan haar inwoners aan dat de twijfels van hun afvaardiging in
de klankbordgroep niet voldoende gehoord worden en verwijten gemeente en provincie tunnelvisie.
Gemeente Venray en provincie
Limburg willen de doorstroming op
en rond de provinciale weg N270
verbeteren. Zij zetten daarbij in
op verkeersveiligheid en willen
de Venrayse economie stimuleren
door bereikbaarheid te bevorderen.
De twee overheidsinstanties beslissen
binnenkort over fase 1 van het
project. De dorpsraad maakt zich
zorgen over onderdelen die in deze
eerste fase aan bod komen, zoals

het viaduct tussen Leunen en Venray.
Dat wordt in de plannen van gemeente
en provincie gesloopt om plaats
te maken voor een ovatonde, een
eivormige rotonde.

Verbetering?
Een afvaardiging van de dorpsraad
heeft in klankbordbijeenkomsten
aangegeven niet blij te zijn met
dit plan. Zij maken zich zorgen om
veiligheid en doorstroming. In het

Dorpsradenoverleg van maandag
2 oktober uitte dorpsraadvoorzitter
Jeroen van de Leur zijn zorgen en
frustratie. “Het is niet zo dat we
geen verbeterpunten zien in de
huidige situatie. Maar is dit wel een
verbetering? Het lijkt op tunnelvisie
van provincie en gemeente: de sloop
van het viaduct is bijna een doel op
zich geworden.”
Lees verder op pagina 06

VDNS Hansen
Keizersveld 2, Venray
Tel. 0478 – 514 315

www.kia-vdns.nl
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Aanleg glasvezel start in Ysselsteyn

Glasvezel: Dorpen mogen eerst
Je ziet het vaak: nieuwe
ontwikkelingen starten eerst in de
stedelijke gebieden en daarna pas
zijn de kleinere dorpen aan de beurt.
Het aanleggen van glasvezel in
Venray gaat, mede op verzoek van
gemeente Venray, precies andersom:
eerst de dorpen, daarna de wijken
van Venray. Op maandag
11 december gaat na lang wachten
de schop in de grond voor de
eerste aanleg van het netwerk in
Ysselsteyn.

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Els Hekkenberg
Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Rob Dieleman en Anne Jakobs
Fotografie
Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorging@hallo-venray.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of kom langs
op ons kantoor voor een exemplaar.

Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a
5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Ysselsteyn ligt het dichtste bij
de landelijke glasvezelaansluiting,
dus krijgt het dorp als eerste in het
zogenoemde Groene Gebieden Model,
een glasvezelnetwerk. Daarna zijn
Merselo en Vredepeel aan de beurt,
gevolgd door Leunen, Heide en Veulen
en uiteindelijk Castenray en Oirlo.
In deze dorpen heeft in ieder geval
30 procent van de huishoudens binnen
de bebouwde kom en 50 procent
daarbuiten zich aangemeld voor
een glasvezelaansluiting. Dit is het
minimale benodigde aantal huishou
dens in een dorp om de glasvezel
verbinding economisch haalbaar te
maken. In Geijsteren, Holthees en
Smakt zijn de benodigde percenta
ges inmiddels behaald. In de dorpen
Oostrum, Wanssum en Blitterswijck
hebben nog niet genoeg huishoudens

of ondernemers zich ingeschreven
voor het netwerk. “Maar we hebben
alle vertrouwen dat dit nog gebeurt”,
aldus projectleider Anita Emonts van
GlaswebVenray.

‘De wijken blijven
achter’
Gemeente Venray staat garant voor
een lening van GlaswebVenray bij de
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
van 8,5 miljoen euro. Het oorspronke
lijke plan om de hele gemeente Venray
tegelijkertijd van glasvezel te voorzien,
vond de gemeenteraad te risicovol.
Om er zeker van te zijn dat er ook echt
behoefte is en betaald wordt voor de
aansluitingen, gaat het plan daarom nu
gefaseerd van start. Daarbij mag het
netwerk pas aangelegd worden in een

Ysselsteyn is als eerste dorp in Venray aan de beurt voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. De meeste Ysselsteynse ondernemers uit het buitengebied zijn blij met deze ontwikkeling.
“Als er glasvezel komt, dan
k unnen de ondernemers in Ysselsteyn
eindelijk worden aangesloten op de
digitale snelweg. Vergelijk de komst
van het netwerk met de komst van de
A73 naar Venray: dat maakte het werk
voor bedrijven veel g
 emakkelijker”,
aldus Martin Houben, voorzitter van
de coöperatie Glasweb en zelf ook
ondernemer in het buitengebied van
Ysselsteyn. Hij is één van de vele
ondernemers daar die problemen
heeft met de kwaliteit van het
internet in het buitengebied. Ook Dirk
Scheepens, wiens transportbedrijf
gevestigd is in het buitengebied, is

verheugd over de komst van glasvezel.
“Het internet dat we nu hebben, bevalt
zeker niet. Zelf woon ik in de kern van
Ysselsteyn en het verschil tussen de
kwaliteit van het internet thuis en op
het bedrijf is abnormaal. In het dorp zelf
is het internet prima, maar daarbuiten
is het ontzettend slecht.” Zijn bedrijf
heeft veel last van internetstoringen en
een trage verbinding. “En omdat alles
tegenwoordig via internet gaat, is dat
natuurlijk helemaal niet handig. Nu
kunnen we vaak grote bestanden pas
’s nachts downloaden en als we meer
dere mails achter elkaar willen verstu
ren, hebben we daar ook problemen

mee. Met de komst van glasvezel gaat
onze werksnelheid hopelijk stukken
vooruit.”
Ook andere bedrijven uit het buiten
gebied hebben last van slecht internet.
“Het is ontzettend langzaam”, vertelt
één van deze ondernemers. “We krijgen
zeker niet de snelheid waar we voor
betalen. Mailen gaat ontzettend traag,
dat is heel lastig voor een bedrijf. En het
gaat natuurlijk nog veel verder dan
dat, alles hangt tegenwoordig af van
het internet.” Een ander bedrijf, ook
in het buitengebied, heeft dezelfde
problemen: “Het internet is heel lang
zaam en we hebben geregeld storing.

Petra Duijkers
uitvaartverzorging

Uitvaartonderneming Duijf

HAN-MARK
ARENDSE

Voor een waardevol
afscheid en een
persoonlijke begeleiding

U I T VA A R T Z O R G

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

aanleg van de eerste fase van het plan,
een netwerk in alle dorpen en een
aansluiting met het landelijke glasve
zelnetwerk, gaat zo’n 10,5 miljoen euro
kosten. Glasweb leent 8,5 miljoen euro
van de BNG en het overige gedeelte
hoopt zij onder andere te financieren
met obligaties, die inwoners voor 100
euro kunnen kopen, te financieren. Tot
nu heeft Glasweb ruim één derde van
de benodigde obligaties verkocht. In
de wijken van Venray, de tweede fase
van het plan, kan op dit moment nog
geen glasvezel worden aangelegd,
omdat het deelnamepercentage nog
niet is behaald. “Hoe de financiering
en eventueel benodigde garantstel
ling voor fase 2 geregeld wordt, is op
dit moment nog niet aan te geven”,
meldt een woordvoerder van de
gemeente desgevraagd.

‘Verschil internet in kern en buiten
gebied Ysselsteyn abnormaal’

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

dorp of wijk als daar ook daadwerkelijk
het benodigde percentage aansluitin
gen behaald is. De dorpen zijn hierdoor
als eerste aan de beurt.
Emonts: “Normaal gesproken zijn
de wijken van Venray altijd als eerste
aan de beurt, maar wij doen het nu
dus andersom.” Geschat wordt dat de
kern Venray pas na 2019 aan de beurt
is, mits daar dan wel voldoende animo
is voor het netwerk. “Tot nu toe blijven
de wijken achter”, vertelt Emonts.
“Waarom weten we niet precies.
Misschien zijn de meeste mensen nog
tevreden met hun huidige provider.”
Toch verwacht Glasweb dat uiteindelijk
ook Venray glasvezel wil. “Als straks
de dorpen wél snel internet hebben
en de wijken nog niet, dan komen zij
ook wel over de streep. Sneller internet
wordt toch steeds belangrijker.” De

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Blitterswijck
(0478) 53 32 26 / 06 23 61 13 50
www.petraduijkers.nl

Wij gaan zeker over op glasvezel.”
Arie Sterk van Camping Berkhorst, ook
in het buitengebied van Ysselsteyn,
weet nog niet zeker of hij ook gebruik
gaat maken van het nieuwe netwerk.
Hij ziet ook nadelen bij het nieuwe
glasvezelnetwerk. “Het internet van
KPN dat we nu hebben, werkt eigen
lijk altijd goed”, legt hij uit. “Daarbij
komt er ook een hoop kijken bij het
veranderen van netwerk. Alle sys
temen zoals de wifi-verbinding, onze
slagbomen en het emailprogramma
moeten bijvoorbeeld opnieuw worden
geïnstalleerd. Financieel gezien maakt
dat het overstappen dus best duur.”

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

24 uur bereikbaar

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442
Kantoor Venray
Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

VOOR ROUWBLOEMWERK
persoonlijk en naar uw eigen wensen
Tel. 06-12 58 20 63
Meterikseweg 94 Horst
www.flox-bloemenatelier.nl
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De eerste editie nieuwsblad HALLO

Hier is hij dan, nu ook in Venray
De allereerste editie van HALLO Venray is uit; vol met hét actuele nieuws en achtergronden uit de gemeente.
Maar wat is HALLO Venray nou eigenlijk?

HALLO_Venray via Instagram en
facebook.com/nieuwsbladHALLOVenray.
Voor mensen met een NEENEE-sticker op hun brievenbus, die
wel nieuwsgierig zijn naar HALLO,
is het mogelijk om wél HALLO te
ontvangen. Vraag bij de redactie een
HALLO-sticker aan. Deze sticker wordt
thuisgestuurd en mag naast de NEENEE-sticker worden geplakt. Het adres
wordt dan doorgegeven aan de
bezorger. Die zal de brievenbus de
volgende keer niet overslaan, maar

alleen een exemplaar van HALLO
Venray in de brievenbus stoppen.

NEE-NEE-sticker
Voor vragen, opmerkingen, tips of
het aandragen van mensen voor de
rubriek Geplukt kunt u terecht bij de
redactie op Albionstraat 3a in Leunen.
Telefonisch is de redactie bereikbaar
via 0478 74 55 01 en via e-mail op
redactie@hallo-venray.nl
Kijk voor meer informatie op
www.hallo-venray.nl

Weinig inzicht
fietsongelukken
Gemeente Venray kan geen antwoord geven op vragen van
 emeenteraadsfractie InVENtief over fietsveiligheid. De ongevallen
g
registratie was een aantal jaren onder de maat, waardoor trends
signaleren voorlopig nog onmogelijk is.

Commercieel adviseur Mojghan Adil en redacteuren Kris Wijnands en Els Hekkenberg
Nieuwsblad HALLO Venray wordt
uitgegeven door Kempen Media en
valt elke donderdag op de deurmat in
alle veertien dorpen van de gemeente.
HALLO Venray is het derde nieuwsblad
van de uitgever, die ook al HALLO
Horst aan de Maas en HALLO Peel
en Maas heeft. Een onafhankelijke
redactie brengt het laatste nieuws en
achtergronden uit de regio en schrijft
over politiek, sport, jongeren, vereni
gingen en winkel&bedrijf. Daarnaast
vind je ook familieberichten zoals
geboorte- en overlijdensadvertenties,

opinie, columns en de jongerenrubriek
in HALLO. In het blad worden verhalen
verteld, groot of klein, over mensen
uit de gemeente. In de terugkerende
rubriek ‘Geplukt’ worden mensen uit
de gemeente Venray geportretteerd
en vertellen ze over zichzelf, hun
familie, vrienden, werk en hobby’s.
Laagdrempelig, persoonlijk en dicht bij
de lezers, dat is wat HALLO Venray is.
HALLO garandeert dat de
verhouding tussen redactionele
artikelen en advertenties altijd goed is,
zowel voor de lezer als de adverteerder.

De commerciële afdeling gaat graag
met lokale ondernemers aan de slag.
De redactie van HALLO vindt ook
het verenigingsleven van Venray
belangrijk. Stichtingen, verenigingen en
sportclubs zijn vrij om agendapunten
en persberichten of sportverslagen van
hun eerste teams aan te leveren voor
het blad.
Volgt u HALLO Venray al op
Facebook, Twitter en Instagram?
Ben als eerste op de hoogte van het
laatste nieuws via de sociale media:
@HALLO_Venray via Twitter,

Onderscheiding met de zwaarden

Lintje voor luitenantkolonel Van Broekhoven
Luitenant-kolonel René van Broekhoven (59) uit Berkel-Enschot heeft vrijdag 29 september een
koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van de Venrayse burgemeester Hans Gilissen. Hij kreeg het
lintje tijdens de viering van zijn afscheid van defensie op de kazerne in Vredepeel.
Burgemeester Hans Gilissen
mocht de koninklijke onderschei
ding uitreiken namens burgemees
ter Peter Noordanus van Tilburg,
de gemeente waar Van Broekhoven
woont. De Tilburgse burgemeester
vierde op dezelfde dag zijn eigen
afscheid en vroeg Gilissen daarom
hem te vervangen.

Uitzonderlijke inzet
In de officiersmess van
het Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando in
Vredepeel roemde Hans Gilissen
luitenant-kolonel Van Broekhoven
voor zijn uitzonderlijke inzet binnen
defensie én daarbuiten. Zo heeft hij
zich tijdens zijn hele dienstperiode
structureel en ook buiten werktij
den uitzonderlijk intensief ingezet,
onder andere bij uitzendingen naar

Bosnië en Turkije, waarneming van
diverse commandanten en bij de
oprichting van het Opleidings- en
Trainingscentrum Grondgebonden
Lucht- en Raketverdediging.

Ook verdienstelijk
als vrijwilliger
Hij heeft vijf grootschalige
r eorganisaties geleid, waaronder
de oprichting van DGLC in Venray.
Het meest opvallend, gaf de burge
meester aan, was zijn “niet aflatende
inzet bij de invoering van het Army
Ground Based Air Defence System
(1997-2006) waarbij hij zorgde voor
de invoering van dit nieuwe wapen
systeem en een verandering in de
filosofie over de wijze van inzet van
deze systemen.” Ook buiten zijn
werk heeft René van Broekhoven

zich v erdienstelijk gemaakt als
vrijwilliger, bijvoorbeeld als voorzitter
van de Personeelsadviesraad
Luchtdoelartillerie en voorzitter
van de Stuurgroep viering 100 jaar
Grondgebonden Luchtverdediging in
2017. Hij was tussen 2002 en 2007
actief als voorzitter van de jeugd en
hoofd Technische Zaken bij voetbal
vereniging RKVV Jong Brabant, heeft
zich ingezet als hockeycoach bij Mixed
Hockey Club Berkel-Enschot en als
wiskundebegeleider voor middelbare
scholieren.
René van Broekhoven is benoemd
tot Ridder in de Orde van OranjeNassau met de zwaarden. Militairen
krijgen bij een onderscheiding de
toevoeging ‘met de zwaarden’.
Het lintje van Van Broekhoven heeft
daarom geen gouden lauwerkrans,
maar twee gekruiste zwaarden.

InVENtief vroeg in raadsvragen
geïnformeerd te worden over
de locaties en slachtoffers van
ongevallen met fietsers sinds
2012. De partij wil inzicht in de
gegevens om over de kwaliteit
van fietsvoorzieningen te kunnen
beoordelen.
Gemeente Venray kan niet alle
vragen beantwoorden, geeft ze
aan. Haar cijfers zijn gebaseerd op
de ongevallenregistratie van de
Nationale Politie, en daar schort het
aan, stelt het college. “Mede als
gevolg van organisatiewijzigingen
bij de Nationale Politie, was de
registratie in de jaren 2012 en 2013
onder de maat”, geeft het college

aan. Ook de locaties van ongevallen
zijn vaak niet juist geregistreerd.
“Bij de registratie van de ongevallen
wordt de exacte locatie niet goed
opgenomen. Hierdoor is slechts een
beperkt deel van de ongevallen weer
te geven op de kaart.”
De registratie is sinds 2014
overigens wel verbeterd, stelt
de gemeente. Dat is met name
te danken aan de inzet van
verzekeringsmaatschappijen. Omdat
de cijfers van 2016 nog niet bekend
zijn, stelt zij geen trends te kunnen
herkennen of conclusies te trekken
op cijfers van slechts twee jaren.
Daarvoor wil zij ten minste cijfers van
drie jaar hebben.
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Vele jaren actief voor KBO en politiek

Koninklijke onderscheiding Henk de Klerk
De 73-jarige Venraynaar Henk de Klerk is op zondag 1 oktober benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Burgemeester Hans Gilissen overhandigde de onderscheiding aan Henk tijdens de Dag van de Ouderen,
die plaatsvond in de schouwburg in Venray.

op. Toen had ik wel in de gaten wat er
zou gaan gebeuren. Een zeer aange
name verrassing mag ik wel zeggen. En
een hele leuke ervaring.”
Henk kreeg zijn onderscheiding
vanwege zijn vele vrijwilligerswerk bij
met name de KBO. In 2000 begon hij
als voorzitter van de Venrayse afdeling.
“Ik ging met de vut en was vanwege
mijn eerdere werk bij de wonings
tichting al vaak bezig geweest met
ouderenhuisvesting. In 2000 stopte
de voorzitter van KBO Venray en ze
besloten mij te vragen als opvolger.
Toen heb ik de functie aangenomen.”

Voorzitter KBO

“Ik was totaal verrast”, vertelt
Henk. “Het was bij de Dag van de
Ouderen en het is vanzelfsprekend

dat ik daar bij zou zijn. Ze hadden me
gelokt met de taak om te zorgen dat
als iemand een speech moest houden,

ik ervoor moest zorgen dat hun stoel
onbezet bleef. Maar toen riep de
burgemeester mij ineens het podium

Naast zijn rol als voorzitter van
KBO Venray werd Henk in 2008 voorzit
ter van de regionale KBO Horst-Venray.
In 2010 werd hij ook nog bondsbe
stuurder en in 2013 trad Henk toe als
lid van het dagelijks bestuur van KBO
Limburg als secretaris en vicevoorzitter.
Als bondsbestuurder was hij verant
woordelijk voor het opzetten van het
beleid en zag hij toe op de uitvoering
hiervan. Henk vertegenwoordigde
samen met de voorzitter van KBO
Limburg de provinciale belangen van
de ouderenorganisatie in de landelijke
Unie KBO. “Inmiddels heb ik een aantal
functies naast me neergelegd”, vertelt

Henk. “Soms is vernieuwing nodig en ik
had mijn termijnen er op zitten.”

In politiek gericht
op ouderen
Mede vanwege zijn rol bij de
KBO raakte Henk ook betrokken in de
politieke wereld. Hij was lid van het
bestuur van diverse politieke commis
sies in de gemeentes Venray en Horst
aan de Maas. Henk is nu nog lid van de
CDA Venray- fractie. “Ik heb nooit in de
gemeenteraad gezeten, maar vooral
in commissies en werkgroepen. Daar
richtte ik me met name op de oude
ren”, vertel hij.
Naast de KBO en het politieke
leven is Henk in zijn spaarzame vrije
tijd ook nog columnist en bestuurs
lid van Omroep Venray geweest.
Daarnaast was hij ook bestuurslid
van het Nederlands Instituut voor
Volkshuisvesting. “Ik heb mijn werk
als vrijwilliger altijd heel prettig
gevonden”, vertelt Henk. “Met name
vanwege de ontmoetingen met zoveel
andere mensen die zich ook inzetten
voor anderen. Voorzitter zijn is maar
een titel, zonder al die andere vrijwilli
gers kun je weinig. Ik ben dankbaar dat
ik zoveel mensen heb ontmoet in al die
jaren.” (Foto: Saskia Hoedemaekers)

kia.com

SPECIALE INTRODUCTIE
BIJ VDNS HANSEN VENRAY
Bewonder als eerste de Kia Stonic!

5 oktober
18:00 - 21:00 uur
Wij heten u van harte welkom in onze
showroom. Onder het genot van een hapje
en een drankje kunt u kennismaken met de
nieuwe Kia Stonic!
an?

Zien we u d

Meld u aan via info@vdnshansen.nl en ontvang een leuke attentie op deze avond!
VDNS Hansen: Keizersveld 2, Venray, Tel. 0478 – 514 315, www.kia-vdns.nl
Gem. brandstofverbruik: 4,2 – 5,2 l/100km, 23,8 - 19,2 km/l. CO2-uitstoot: 109 – 118 g/km.
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Opknapbeurt

Geen veilige plek meer om te skateboarden
Skatepark Venray is in samenwerking met Jongerenwerk Synthese bezig om het skatepark bij sportpark
De Wetteling in Venray op te knappen. Deze is op dit moment namelijk levensgevaarlijk voor jongeren, stellen de
skaters.

pen. Dan willen we natuurlijk wel
inspraak hebben, zodat het weer
een skatepark voor de skateboarders
kan worden.” Behalve de skatebaan
bij De Wetteling kan ook de andere
baan in Landweert een opknap
beurt gebruiken. De gemeente heeft
5.000 euro beschikbaar gesteld voor
het opknappen van beide banen.
Kleisterlee: “We proberen zo efficiënt
en goedkoop mogelijk te werken, maar

dat bedrag is bij lange na niet genoeg.
De jongeren zullen ook nog andere
fondsen moeten werven en zijn daarom
gestart met een crowdfundingsactie om
geld op te halen.” Er wordt geschat dat
er zo’n 20.000 tot 25.000 euro nodig
is voor alle geplande werkzaamheden
aan de skatebanen.
Kijk voor meer informatie op
de facebook-pagina van Skateboard
Venray.

Te veel nieuwe woningen

Voorwaardes
startersleningen
aangepast

Gemeente Venray heeft de voorwaarden aangepast voor startersleningen. De leningen worden alleen nog verstrekt voor bestaande
woningen van maximaal 200.000 euro en nieuwbouw met een aankoopsom van maximaal 150.000 euro. Hiermee wil de gemeente stimuleren
dat er niet te veel nieuwe woningen bijgebouwd worden.

De skaters uit Venray hebben
onlangs bij gemeente Venray aan
de bel getrokken, want het skate
park bij sportpark De Wetteling is
volgens hen levensgevaarlijk en
onbruikbaar geworden. In 2016 is
het park gerenoveerd, maar niet op
de juiste manier. “Het bedrijf was
niet gespecialiseerd in skateba
nen”, geeft jongerenwerker Patrick
Kleisterlee aan, die de jongeren
van het skatepark begeleidt vanuit
Synthese. De renovatie werd niet
juist u
 itgevoerd, waardoor het park
nu onbruikbaar is geworden. Er zit
ten lasnaden in de skate-attributen,
waardoor je er niet overheen kan

skaten en de obstakels zijn ver
keerd in elkaar gezet met onveilige
uitstekende m
 etalen delen. “Op deze
manier k unnen er ernstige ongeluk
ken g
 ebeuren op de baan”, aldus
Kleisterlee. De baan wordt inmiddels
niet meer gebruikt.

Kans op ongelukken
“Je kunt er niet meer relaxt skate
boarden”, aldus skateboarder Jeffrey
Heuts. “Er zijn nog geen echte onge
lukken gebeurd, maar het levert wel
gevaarlijke situaties op.” Ze hebben een
veilige plek nodig om te skateboarden,
geven de skaters aan. “We willen onze
skatebaan weer nieuw leven in blazen

en onszelf zo weer een plek geven om
onze passie uit te voeren.”
Nadat de skaters een officiële
klacht hebben ingediend bij gemeente
Venray, is Synthese ook betrokken
bij het opknappen van de skatebaan.
“Wij zijn met de jongeren om tafel
gaan zitten. Het grootste gedeelte van
de geplande opknapbeurt gaan zij zelf
verzorgen, maar het Jongerenwerk
van Synthese ondersteunt hen in
het proces.” Heuts hoort samen met
zo’n zeven andere skaters tussen de
16 en 24 jaar bij het groepje dat zich
bezighoudt met de opknapbeurt van
het skatepark. “De gemeente zou
het park met of zonder ons opknap

De gemeente verstrekt sinds
2007 startersleningen aan inwoners
die voor het eerst een huis kopen,
om zo koopwoningen bereikbaarder
te maken. Deze lening wordt voor
25 procent gefinancierd door de
gemeente en het overige deel komt
voor rekening van provincie Limburg.
De starterslening die voorheen
30.000 euro bedroeg, wordt nu
verhoogd naar 37.000 euro.

Alleen nog voor
bestaande woningen
Eerder werd ongeveer 25 procent
van de startersleningen gebruikt
voor de aankoop van een nieuw
bouwwoning. Om investeringen in
duurzaamheid te stimuleren en om

is op zoek naar een
•
•
•
•

zoveel mogelijk de bestaande voor
raad aan koopwoningen te benutten,
heeft de gemeente nu besloten
dat de startersleningen alleen nog
gelden voor bestaande woningen van
maximaal 200.000 euro. “Een van
onze grootste uitdagingen ligt in onze
bestaande woningvoorraad, onder
andere in het verduurzamen van deze
woningen”, geeft de gemeente aan
in het besluit. “We willen bevorde
ren dat starters juist deze woningen
kopen.” Omdat onderzoek aan
geeft dat er ook behoefte is onder
inwonersvan Venray aan goedkope
en kleine nieuwbouwwoningen, is de
starterslening ook beschikbaar voor
nieuwbouwwoningen van maximaal
150.000 euro. Een standaard gezins
woning valt buiten dit budget.

C2C
chauffeur

m/v

Het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
De werktijden zijn in dagdienst.
Wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
Fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29

Vier generaties
Met de geboorte van Pip Wijnands zijn vier generaties in haar familie compleet. Mama Karlien
Dinghs uit Horst is dolgelukkig met haar dochter Pip. Superoma Nel Schatorie-Moorren uit Horst en oma
Ria Dinghs-Schatorie uit Castenray zijn ook apetrots en komen regelmatig even knuffelen met haar.
HALLO Venray feliciteert de vier generaties.

VO OR AL UW

r dan
verhuurt mékéra
en!
alleen markt T 06 25m05 18 94

FS
TH U IS- & BEDRIJ

FEESTEN

Vlasvenstraat 51,
5962 AC Melderslo
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Dorpsraad Leunen: z orgen om viaduct
dinsdagavond 3 oktober, alvast een
extra toelichting aan een aantal leden
van de dorpsraad. Zowel de provincie
als dorpsraadslid Sjaak Rongen noemde
het ‘een goed gesprek’. “We hebben
ze op het hart gedrukt maandag
goed d
 uidelijk te maken waarom
ze het viaduct eruit moeten halen”,
vertelt Rongen. “Ze werken nu aan een
presentatie waarin alle knelpunten
worden besproken. We kregen het idee
dat we nu toch worden betrokken om
mee te denken over verbeterpunten.”
Voordat de stuurgroep van p
 rovincie
en gemeente op 26 oktober een
besluit neemt, leggen gedeputeerde
Eric Geurts van provincie Limburg,
wethouder Jan Loonen van Venray
en leden van het projectteam tijdens
de informatieavond op maandag
9 oktober uit wat de stand van zaken
is rond de herinrichting. “Nogmaals:
provincie Limburg en gemeente Venray
hechten veel aan het verkrijgen of
verdienen van draagvlak voor dit
project. We hopen dat ook aanstaande
maandag begrip te creëren voor het
“Vergelijkbaar met het arbeidsmi
gedane werk tot nu toe (alle varianten
grantenhotel, lijkt het dat ook in dit
die zijn uitgewerkt) en zullen vragen en
project maar zeer beperkt geluisterd
bezorgdheden graag beantwoorden”,
wordt naar de burgers en dat het
woordje ‘draagvlak’ binnen de Venrayse aldus de provinciewoordvoerder.
De informatiebijeenkomst is
politiek geen enkele b
 etekenis meer
maandag 9 oktober van 19.00 tot
heeft”, stelt de dorpsraad in de brief
21.00 uur in het gemeentehuis
aan de inwoners. Het projectteam
in Venray.
van de provincie gaf na de brief, op

over veilig rijden als het gevoel van
veiligheid in de fietstunnel.”
Ook de transparantie van de
stuurgroep laat te wensen over, geeft
Van de Leur aan. “Wij weten niet wie
welke invloed heeft.” Opdrachtgever
provincie Limburg heeft ingenieurs
bureau Royal Haskoning DHV in de
arm genomen voor inhoudelijke
ondersteuning. “Welke opdracht
Haskoning precies heeft gekregen,
is ook niet bekend”, zegt Van de
Leur. “Hier is zeker geen sprake van
tunnelvisie”, reageert de provincie
woordvoerder. “Duidelijk mag zijn
dat het slopen van het viaduct zeker
geen doel op zich is. Het heeft juist de
voorkeur, omdat dit ruimte biedt om
nagenoeg alle knelpunten op en rond
de N270, Leunseweg en de ontsluiting
naar bedrijventerrein De Brier op
te lossen.”

Extra gesprek
met provincie
prima doorstroomt en waar fietsers
ongehinderd onderdoor kunnen rijden.
Echter, het is juist de complexiteit en
diversiteit van verschillende knelpunten
die hier opgelost dienen te worden.”

Sloop als doel op zich
Van de Leur pleit ervoor dat
ook alternatieven bekeken worden,

waaronder het in stand houden
van het viaduct. “We moeten
met open vizier kijken naar alle
oplossingen. Het lijkt nu alsof de
geformuleerde opdracht het afbreken
van het viaduct lijkt. Wij zijn niet
per se gehecht aan het viaduct,
maar hebben wel vragen over de
veiligheid in het voorstel, zowel

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Van de Mortel

Pastoor Wijnhovenpark 5-7
5801 BZ Venray
T 0478 584 888
E info@vande-mortel.nl
I www.vande-mortel.nl

Vechtpartijen en rommel

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Een woordvoerder van de provincie
reageert desgevraagd: “Het is
moeilijk voor de burger te begrijpen
dat de voorkeursvariant de beste
oplossing is en deze het meest recht
doet aan de projectdoelstellingen.
Het is ook moeilijk te begrijpen
waarom je een viaduct gaat slopen,
waarbij verkeer over de N270

Maatregelen na
overlast speelplekken Brukske
De nieuwe speelplekken in de wijk Brukske in Venray zorgen
behalve voor veel speelplezier ook voor overlast. Dat constateren
Wijkplatform Brukske en gemeente Venray. In overleg met de buurt zijn
er maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan.
In het voorjaar heeft gemeente
Venray in samenwerking met het
wijkplatform en de kinderen en hun
ouders uit de wijk samen nagedacht
over nieuwe speelplekken in de wijk.
Het resultaat was de aanleg van
nieuwe speeltoestellen op verschil
lende plekken langs het Zwarte Pad,
waar ouders en kinderen elkaar kun
nen ontmoeten en samen spelen.
Helaas zorgen deze nieuwe
speelplekken ook voor overlast, heeft
de buurt gemerkt. “De toestellen
die eigenlijk voor de wat jongeren
kinderen bedoeld zijn, worden ook
veel door oudere jeugd tussen de 10
en 17 jaar gebruik”, geeft Petra van
Duijnhoven, voorzitter van wijkplat
form Brukske, aan. “Die grotere kin
deren zijn minder goed aan te sturen
en zorgen soms voor rommel, herrie
en ruzie met de jongere kinderen.”
De ruzies tussen de kinderen leidde
weer tot enigheid in de hele buurt,
toen ook de ouders zich ermee
gingen bemoeien. “Het werd een
grote chaos in de buurt, er hebben
zelfs vechtpartijen tussen kinderen
en ouders plaatsgevonden”, vertelt
Van Duijnhoven. In overleg met de
buurt hebben het wijkplatform en de

gemeente een aantal maatregelen
genomen. Zo komen er extra speel
toestellen in de Chopinstraat en wordt
onder andere de glijbaan hiernaar
toe verplaatst. De pannakooi wordt
verplaatst naar de Henri Dunantstraat,
naar het voormalige voetbalveld.
Op deze plek staan geen huizen in de
buurt, waardoor er minder overlast
zal zijn, verwacht het wijkplatform.
De mandschommel, die voor overlast
zorgde doordat het er te druk was,
wordt vervangen door een gewone
schommel. In de wijk worden ook
straatcoaches ingezet door gemeente
Venray. Deze coaches bezoeken steek
proefsgewijs moeilijke plekken in
Venray. Van Duijnhoven: “We merken
meteen al dat dit ook weer rust geeft.
De straatcoaches houden de kinderen
in de gaten en spreken hen of hun
ouders aan als ze zien dat het mis
gaat.”
De beslissing om de toestellen te
verplaatsen heeft weer voor veel rust
gezorgd in de wijk, geeft de voorzit
ter van het wijkplatform aan. “Er zijn
goede gesprekken geweest met de
buurt en de gemeente en we hebben
ergere onrust voorkomen. Op deze
manier komt alles weer goed.”
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Dertien afspraken voor verenigingsleven Oostrum

Verbinden is het toverwoord
Er zijn genoeg verenigingen in Oostrum, maar hoe houden we die bruisend? Die vraag stelde het Oostrumse initiatief Kick-off zichzelf en de clubs in
het dorp. Samen met de RegioBank organiseerde zij eind september een inspiratiebijeenkomst voor alle inwoners en verenigingen uit het dorp met het
doel zoveel mogelijk verbindingen te leggen en zo een bruisend verenigingsleven voor de toekomst veilig te stellen. De oogst? Dertien concrete afspraken
tussen verenigingen.

hoeft vrijwilligerswerk niet altijd te
betekenen dat je iedere week een
vaste avond bardienst draait, dat kan
ook incidenteel zijn.”
Ook werden verenigingen tijdens
de inspiratiebijeenkomst gemotiveerd
om vooral meer samen te gaan
werken. “Verbinden is het toverwoord.
Zo heb je in Oostrum bijvoorbeeld het
Oranjecomité, dat zoekende is naar hoe
ze het financieel moeten bolwerken.
Als zij nu samen gaan werken met
het Decembercomité, dan kunnen ze
elkaar weer ondersteunen. Uiteindelijk
richten de clubs zich allemaal op
dezelfde inwoners van Oostrum,
waarom zou je dan niet dingen samen
oppakken? Zo kun je weer kosten
voor bijvoorbeeld bankrekeningen en
accommodaties delen.”

Bruisender
dan voorheen

Tijdens de inspiratiebijeenkomst van Kick-off in Oostrum
De voetbalvereniging en de har
monie gaan hun trainingsavonden en
repetitieavonden op elkaar afstem
men, zodat de jeugd niet langer hoeft
te kiezen bij welke vereniging zij lid
wil worden, vanwege overlappende
avonden. Er wordt een Oostrum App
gebouwd waar inwoners diensten
kunnen aanbieden en vragen.
Verenigingen gaan verzekeringen en
bankrekeningen meer delen, zodat
ook de kosten kunnen worden gedeeld
en er komt een Linked In-groep van
heel Oostrum, zodat mensen elkaar

 emakkelijker kunnen vinden. Dit is
g
zomaar een greep uit de dertien
afspraken die alle verenigingen van
Oostrum samen gemaakt hebben
tijdens de inspiratiebijeenkomst.
Het Kick-off initiatief startte
eind 2015 met het idee van een
aantal inwoners van het dorp om
verenigingen dichter bij elkaar te
brengen, legt mede-initiator en voor
zitter van de dorpsraad van Oostrum,
Bas Künen uit. “We organiseerden
een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie,
maar we wilden daarna meer

concreet iets bereiken. Vandaar dat
we ondersteund door Van de Mortel,
zelfstandig adviseur van RegioBank,
een bijeenkomst hebbengeorganiseerd
voor verenigingen waar we ook echt
afspraken hebben gemaakt voor
samenwerkingen.”

Veertig verenigingen
Een enquête onder de inwoners
van Oostrum gaf aan dat bijna
95 procent van de Oostrumnaren het
aanbod van verenigingen voldoende
vindt. In totaal heeft het dorp bijna

veertig verenigingen. “Twee derde van
het dorp is ook lid van een vereniging,
maar slechts één derde geeft aan
actief vrijwilliger te zijn. Dat kan in
de toekomst een probleem worden.”
Het Kick-off initiatief stelt dat de oude
organisatiestructuren van verenigingen
misschien wel aan vernieuwing toe
zijn. Künen: “Je hoeft niet per se een
voorzitter, penningmeester en secreta
ris te hebben. Dat kan ook parttime, je
deelt dan bijvoorbeeld een functie. En
een voorzitter kan bijvoorbeeld ook van
buiten de vereniging komen. Daarnaast

De dertien afspraken worden
over een paar maanden geëvalueerd.
“Uiteindelijk wil het Kick-off project zich
weer terugtrekken, omdat de vereni
gingen zélf aan de slag gaan. We zijn
hier voor de inwoners en we willen dat
het project ook echt iets van Oostrum
zelf wordt”, aldus Künen. Uiteindelijk
krijgt het idee met de beste uitvoering
een Samenwerkingsaward namens
Kick-off. “Maar als maar drie van de
dertien afspraken helemaal worden
uitgevoerd, dan ben ik ook al heel
tevreden. Ons plan is echt geslaagd als
het verenigingsleven bruisender wordt
dan voorheen. Als clubs verder gaan
kijken dan hun eigen organisatie en het
komend boekjaar. Hopelijk is het enige
dat wij daarvoor hoeven te doen, hen
prikkelen om anders te denken.”

Winkeldief
aangehouden
Politie Venray-Gennep is op zoek naar twee mensen die een winkeldiefstal hebben helpen voorkomen. Zij hielpen een winkelmedewerker
met het aanhouden van een dief.
In een winkel aan de
Plataanstraat in Venray vond
op maandag 2 oktober rond
20.00 uur een winkeldiefstal plaats.
Een winkelmedewerker wist een
persoon aan te houden. De mede
werker werd daarbij geholpen
door twee onbekende personen.

De gegevens van deze personen
zijn echter niet bekend, geeft de
politie aan. Politie Venray-Gennep
komt graag in contact met de twee
personen die geassisteerd hebben
tijdens de aanhouding. Zij hoopt dat
deze personen contact opnemen met
de politie via 0900 88 44.

Taskforce
voor fruitbedrijven
Een Taskforce Limburgse Fruitteelt gaat inventariseren hoe de
Limburgse fruitteeltsector weerbaarder kan worden. De situatie onder
fruittelers is nijpend, blijkt uit een enquête.
Ruim 80 procent van de fruittelers
heeft geen opvolging of is daar nog
niet zeker van. Van hen beoordeelt
40 procent zijn financiële situatie als
zorgelijk of slecht. Eerder al luidden
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB), de Nederlandse Fruittelers

Organisatie (NFO) en de Coöperatieve
Fruitveiling Zuid-Limburg de nood
klok. “Maar lang niet iedereen heeft
die gehoord”, zegt LLTB-bestuurslid
Jan Veltmans. Ook problemen op de
markt, de Ruslandboycot en hagel
schade droegen bij aan de problemen.

Financiële administratie
Belastingen
Bedrijfsadvies
0478 533 566

www.mkb-inbalans.nl

ds afgeprijsde
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* Geldt niet vo
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Oktober Woonmaand

stoffelhoeve.nl | facebook.com/DeStoffelhoeve

GEZOCHT: OPROEPCHAUFFEURS
en WEEKENDHULPEN

Wegens UITBREIDING van onze werkzaamheden zoeken wij
OPROEPCHAUFFEURS, mensen die gepensioneerd zijn, voor ons
koeriersbedrijf voor de dag, avond en nacht, voornamelijk BeNeLux
en Duitsland. Tevens zoeken wij WEEKENDHULPEN.

VAN VEGCHEL
EXPRESS

Houd je van auto rijden
en wil je wat bijverdienen,
neem dan contact op met
Van Vegchel Express 06 - 10 43 14 62.
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Project volmolen maakt kans op 50.000 euro

‘We bouwen een unieke molen’
Het wordt vrijdag 6 oktober een spannende dag voor Stichting Loobeek. Dan hoort de stichting of ze de
Molenprijs 2017 heeft gewonnen met haar project rondom een volmolen in Merselo, die nu alleen nog maar te zien
is als bouwtekening en schaalmodel. Met het prijzengeld van 50.000 euro zou de molen mogelijk al in 2018 klaar
kunnen zijn.

Het plan voor de volmolen maakt
deel uit van een groter project dat
Stichting Loobeek ontwikkelt in het
Loobeekdal en waar men al zo’n
tien jaar mee bezig is. Behalve de
molen is er een boerenschans, een
middeleeuws toevluchtsoord voor de
boerenbevolking tegen de rondtrek
kende plunderbendes en soldaten,
gebouwd in het beekdal en staat een
schaapskooi nog in de planning.

Herinrichting
Loobeekdal

Een afvaardiging van Stichting Loobeek Merselo bezocht
in 2011 een van de laatste nog bestaande volmolens, in Roemenië
Het project rondom de volmolen
in de Loobeek in Merselo is één
van de vier genomineerden van de
Molenprijs 2017. Samen met molens
in Arnhem, Hellendoorn en op Texel,
allen bestaande windmolens, maakt
de volmolen kans op de hoofdprijs.

Een jury selecteerde deze vier finalisten
uit alle aanmeldingen en een maand
lang kon iedereen stemmen op zijn
favoriete molen. Degene die vrijdag
de meeste stemmen heeft veroverd,
wint. “Ondanks dat de molen nog niet
bestaat, zijn wij genomineerd, omdat

we een unieke molen willen bouwen”,
legt Theo Zegers van Stichting Loobeek
uit. “Gewone wind- en watermolens
zijn er genoeg, maar volmolens vind
je in heel West-Europa nergens meer.
De dichtstbijzijnde molen staat in
Roemenië.”

Een volmolen werd vroeger
gebruikt om vilt te produceren, wat
ook wel ‘vollen’ wordt genoemd.
“De molen drijft met waterkracht
houten blokken aan die wol pletten,
waardoor er vilt ontstaat. Vroeger werd
er in dit proces ook nog urine gebruikt,
dus die molens stonken een uur in de
wind”, aldus Zegers. “Dat gaan we
bij de nieuwe molen dus niet meer
gebruiken”, lacht hij. De molen wordt
aangedreven door het water van
de Loobeek. “Het waterschap heeft
toegezegd ons te helpen met middelen
en kennis om het water van de beek
ook bij het rad te brengen. Dat wordt
nog een moeilijk karwei, maar met die
steun kunnen we dat realiseren.”
In Venray stonden vroeger twee
van deze volmolens. “Vanaf de late
middeleeuwen tot de jaren 50 van de
negentiende eeuw verdienden mensen
hier hun brood mee. De inwoners van
Venray hadden toch al een stevige

band met de schapenhouderijen
vanwege de ligging aan de rand van
de Peel, dus bewerking van wol was
een voor de hand liggende nijverheid.
Maar waar zie je nu nog schaapskooien
en volmolens?” De stichting wil de
binding met de Peel en haar schapen
in beeld brengen door de historische
elementen weer in het Loobeekdal
te plaatsen en deze in te zetten
voor educatie. “De molen zal echt
vilt produceren om mensen te laten
zien hoe dat werkt. Daarnaast willen
we bijvoorbeeld workshops gaan
organiseren en ook de boerenschans
en de schaapskooi op een educatieve
manier inzetten. Zo willen we de
mensen laten zien hoe de historie van
Venray eruit ziet.”

Stroomversnelling
Het houtwerk en het mechanisme
van de molen zijn al klaar, maar de
behuizing moet nog gebouwd worden.
“Mochten we winnen, dan zullen we het
prijzengeld gebruiken om het materiaal
daarvoor aan te schaffen”, vertelt
Theo. De stichting schat dat het gehele
project uiteindelijk zo’n 150.000 euro
gaat kosten. Voor de realisering werkt
zij onder andere samen met gemeente
Venray, Waterschap Limburg en
Staatsbosbeheer. Met het mogelijke
prijzengeld kan de stichting waarschijn
lijk al in 2018 beginnen met bouwen.
“Als we winnen, dan komt het project in
een stroomversnelling. Zo niet, dan gaat
het allemaal wat langer duren. Maar de
molen, die komt er zeker.”

GehandicaptenPlatform Venray

Toegankelijkheid horeca
onder de loep
Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) organiseert op vrijdag 6 oktober activiteiten in het kader van
de Week van de Toegankelijkheid. Met het thema ‘Samen aan tafel’ hoopt de stichting op meer aandacht voor
toegankelijkheid van horecagelegenheden.
In een bijeenkomst in
Schouwburg Venray spreken leden
van het GehandicaptenPlatform
Venray met horeca-uitbaters over
toegankelijkheid. Zij presenteren
hier onder andere de flyer ‘Gewoon
(gelijk)’ met informatie over het
VN-verdrag voor mensen met een
beperking en de flyer ‘Samen aan
tafel’. “Bij toegankelijkheid gaat het
niet alleen om ruime doorgangen,
het ontbreken van obstakels als
drempels of de aanwezigheid van
een invalidentoilet. Het gaat ook
om duidelijke menukaarten, goede
tafelhoogte, goede verlichting,
aangepaste menu’s voor mensen met
een voedselallergie en om klant
gericht personeel”, geeft GPV aan.

We zijn op zoek naar een

Zelfstandig
werkende kok

(fulltime)

met ruime ervaring om ons team te versterken.
Heb je interesse?
Mail of bel dan naar pelgrimshuis@hetnet.nl
Pelgrimshuis | Sint Jozeﬂaan 52 | 5817 AD Smakt
T 06 51 27 78 40 | www.pelgrimshuis.nl

Kwestie van
bewustwording
Hoe dat zit in de Venrayse
horeca, is moeilijk aan te geven,
stelt Jac Haegens, voorzitter van het
Gehandicapten Platform Venray aan
(GPV). “Sommigen doen het heel

goed, anderen wat minder. De aan
wezigheid van invalidentoiletten laat
echter in de meeste gevallen te wen
sen over. Het is begrijpelijk dat dit een
investering is voor ondernemers, maar
het is wel een belangrijke wens.”
Na de bijeenkomst gaan leden
van het GPV in groepen langs diverse
horecagelegenheden om de flyers
te verspreiden. “Er is nog het een en
ander te doen”, vertelt Haegens. “Het is
een kwestie van bewustwording, dat is
de focus van dit jaar. We hebben een
flyer gemaakt, vooral gericht op de
horeca, die we na de bijeenkomst in de
schouwburg al wandelend uitreiken.”
Dit jaar hoopt de vereniging alle
horecagelegenheden in de gemeente
te bezoeken. “We hebben nog weinig
reacties ontvangen van de horeca”,
vindt Jac. “We hopen op de eerste
uitnodiging om een horecagelegenheid
te bezoeken.” Dat bezoek doen de
leden van de werkgroep van de
stichting en bestuursleden. “Daar zitten
ook een aantal ervaringsdeskundigen
bij, mensen in een rolstoel of
die blind zijn. Die kunnen echt

overbrengen waarom iets wenselijk
is. Bewustwording is denk ik wel het
belangrijkste.”

Eerste drie LTSvignetten
De drie horecagelegenheden
die aan alle wensen van de vereni
ging voldoen, krijgen als eerste een
‘LTS-vignet’, wat staat voor Lokaal
Toegankelijkheidssymbool. De richt
lijnen voor het eigen vignet zijn
gebaseerd op de landelijke normen
rondom bereikbaarheid, toegankelijk
heid en bruikbaarheid. De organisa
ties kunnen het symbool op de deur
plakken. Tijdens haar evenement
reikt GVP de vignetten uit aan de pas
verbouwde Schouwburg in Venray,
sporthal De Weert in Landweert en
gemeenschapshuis ’t Schöpke in
Veltum. Door komend jaar veel in
te zetten op bewustwording én alle
horecagelegenheden te bezoeken,
hoopt het GehandicaptenPlatform
Venray volgend jaar meer vignetten
uit te kunnen delen.
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Projectbureau
Ooijen-Wanssum
verhuist
Het kantoor van Projectbureau Ooijen-Wanssum verhuist. Vanaf
maandag 9 oktober is de opdrachtgever van de gebiedsontwikkeling te
vinden in een bouwkeet in Wanssum.
Sinds 1 maart 2010 was het
 rojectbureau gevestigd in een kantoor
p
in Meerlo. Nu de gebiedsontwikkeling
in uitvoering gaat, wil de opdracht
gever dichter bij de aannemer Mooder
Maas zitten. Bouwcombinatie Mooder
Maas, bestaande uit bouwbedrijven
Dura Vermeer en Ploegam, heeft
haar kantoor aan de Geijsterseweg
in Wanssum. Projectdirecteur
Theo Reinders: “Het past helemaal
bij onze gezamenlijke ambitie om als
één alliantie samen te w
 erken aan

Richten op danskunst

Danshuis Venray starter
van het kwartaal
Danshuis Venray is gekozen tot Starter van het Kwartaal. Danseres en danslerares Myrna van Rens uit Venray
wil zich met haar eigen nieuwe bedrijf vooral richten op de danskunst, met de nadruk op kunst.

dit grote project. We werken op vele
fronten nauw samen en dan is het
logischer om ook fysiek bij elkaar in
de buurt te zitten. Bovendien vindt
een groot deel van de werkzaamhe
den in Wanssum plaats. Dan zitten
we in Meerlo wel centraal in het
gebied, maar te ver af van waar het
gebeurt.” Het projectbureau v erwacht
tot het einde van het project in
Wanssum te blijven zitten. Dat is ten
minste tot 2022. Ook in Wanssum is
zij op afspraak te bezoeken.

Bedrijfsfilm

Rooyse Wissel wint
prijzen in Cannes
De bedrijfsfilm van centrum voor forensische psychiatrie de Rooyse
Wissel in Venray heeft op donderdag 28 september bij de Cannes
Corporate Media & TV Awards twee keer goud gewonnen. De film won de
eerste prijs in de categorieën Marketing Communication en Medical Films.
Met de bedrijfsfilm, waarvan de
opnames vorig jaar startten, wilde
de Rooyse Wissel de sfeer van het
centrum goed weergeven en laten
zien hoe het is om daar te werken en
verblijven. In de film vertellen een
patiënt en een aantal medewerkers
over hun leven en werk. Hoe ziet hun
dag eruit? Hoe is het om op verlof te
gaan? Wat maakt het werk zo bijzon
der? En wat is vrijheid? De film was

in mei klaar en werd door de makers
ingestuurd voor de Cannes Corporate
Media & TV Awards. Deze werden dit
jaar voor de achtste keer uitgereikt.
Uit de bijna duizend inzendingen werd
de film van de Rooyse Wissel gekozen
als winnaar in twee categorieën.
Directeuren Hyacinthe van Bussel
en Rose Schmitz hebben samen
met de filmmakers de twee ‘golden
dolphins’ in ontvangst genomen.

Rotaid wint kort
geding

Myrna van Rens volgde een
opleiding aan de ArtEZ dansacademie
en als docent dans. Met deze
achtergrond geeft zij al langer
danslessen aan groepen. Na de
overgang van het kunstcentrum naar
Cultura is het dansonderwijs gebleven,
maar ook kwam er de mogelijkheid
om dansles te geven vanuit een
kunstzinnig oogpunt in plaats van
dansen voor de sport of als prestatie.
“Op eigen benen staan als onder
nemer is misschien voor Myrna nog wel
moeilijker als op eigen benen dansen.
Dat is precies de reden waarom we de
Starter van het Kwartaal in het leven
hebben geroepen”, zegt wethouder
Jan Loonen. “Zij is een van de mensen

Rechtbank Limburg heeft Rotaid uit Venray op woensdag 27 september
in het gelijk gesteld in een kort geding tegen concurrent Global Technics
Medicare uit Zoeterwoude. GT Medicare beschuldigde het Venrayse bedrijf
van valse handelspraktijken en misleidende reclame.

Boomverzorging/
Venray Groen.nl

worden. Ze eiste een rectificatie,
aanpassing van de specificaties,
een directe stop van de verkoop
tot de specificaties zijn aangepast
en aanpassing van de al verkochte
kasten.
GT Medicare stelde dat de mede
delingen van Rotaid onjuist waren,
maar de voorzieningenrechter vindt
dat zij dat niet voldoende onder
bouwd heeft. GT Medicare zegt dat ze
zelf testen heeft laten uitvoeren naar
twee van de producten van Rotaid,
maar wilde in de rechtbank niet
vertellen door wie en onder welke
omstandigheden de tests waren
uitgevoerd. Omdat Rotaid de meet
resultaten van GT Medicare volgens
de rechter voldoende gemotiveerd
bestreden heeft, stelt de rechter het
Venrayse bedrijf in het gelijk.
De voorzieningenrechter wees de
eisen van GT Medicare af en veroor
deelde het bedrijf tot het vergoeden
van de proceskosten van Rotaid.

Snoeien of kappen
van (moeilijke) bomen
Versnipperen en afvoer

GT Medicare is een fabrikant van
kasten om automatische externe
defibrillators (AED) op een buiten
locatie op te slaan en te beschermen.
Ook het Venrayse bedrijf Rotaid maakt
dergelijke buitenkasten. Een van hun
producten is de Rotaid Solid plus Heat
buitenkast.
GT Medicare daagde Rotaid
voor de rechter. Het bedrijf uit
Zoeterwoude beschuldigde Rotaid van
oneerlijke handelspraktijken en mis
leidende reclame. Volgens haar zijn
de specificaties die Rotaid over haar
product geeft onjuist en misleidend.
De Rotaid Solid plus Heat buitenkast
zou volgens Rotaid beschermen tot
-25 graden en wel bescherming
bieden in direct zonlicht, maar
GT Medicare stelde dat dit niet zo is.
Volgens GT Medicare mogen
de buitenkasten van Rotaid niet in
direct zonlicht worden gehangen en
moet de AED bij temperaturen lager
dan -10 graden uit de kast gehaald

info@hermanjakobs.nl • 06 54 31 21 44

die nu als zelfstandig ondernemer haar
passie uitdraagt. Dat willen wij graag
een podium bieden.”

Samenwerking met
diverse verenigingen
Bij het danshuis kunnen kinderen,
jongeren en volwassen kiezen
voor een vorm van ballet of dans.
De filosofie van Danshuis Venray is
om kunst en onderwijs te verbinden
en zo de verbeelding een kans te
geven. Dit zorgt op zijn beurt weer
voor meer samenwerking, empathie
en begrip voor elkaar, stelt zij. Naast
danscursussen is Danshuis Venray
de samenwerking aangegaan met

Cultuurpad, Sportimpuls, Cultura Venray
en met diverse verenigingen. Samen
met gediplomeerde docenten Karin
Groenen en Eva Rutten verbindt het
Danshuis zich aan Venray.
“Kunstonderwijs is broodnodig voor
de samenleving en Danshuis Venray
zal door middel van mooie projecten
en diensten hun steentje hieraan
bijdragen”, aldus gemeente Venray.
De verkiezing van de Starter van het
Kwartaal is een initiatief van gemeente
Venray, Rabobank Horst Venray en
het Venrays Ondernemers Platform.
Met de verkiezing wil zij startende
ondernemers een steuntje in de rug
geven. Kijk voor meer informatie op
www.venray.nl/ondernemers

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

Is werken voor mensen jouw passie?
Kom dan bij ons werken!
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s:

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel: 077-3526885

Salon
Winkel
Boeken
9
standnr G2.1
Sieraden
Edelstenen
Etherische oliën
Bloesem remedies
Schüssler celzouten

Hiltho

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00
zaterdag 10.00 - 16.00

VERZORGENDE 3 IG
Naast een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden,
bieden wij jou een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet
opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities een kans
krijgen zich te ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl
Kom jij ons team versterken?
We heten je alvast van harte welkom!

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
T 077 - 355 56 56
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Gemeente Venray

Leegstand winkelpanden op 13 procent
In gemeente Venray is de leegstand groter dan de gemiddelde leegstand in de rest van het land. In totaal staat
13 procent van alle winkelpanden in de gemeente leeg. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium van
de Leefomgeving.

Het leegstaande pand in Venray-centrum
waar eerst de Albert Heijn gevestigd was
In 2016 en 2017 is het percen
tage leegstand in Venray 13 procent,
het hoogste percentage sinds het begin
van de metingen in 2004. Sinds 2004
liep het percentage op van 5,5 procent
naar 9,7 in 2008. Tot 2015 bleef
de leegstand schommelen rond de
10 procent om in 2016 weer te stijgen.

Ter vergelijking: in buurgemeente Horst
aan de Maas staat dit jaar 5,8 procent
van de winkels leeg. In gemeente
Venlo is dat 10,3 procent.

Centrum Venray
In het centrum van Venray is de
leegstand 13,8 procent, geeft Manus

Poels, voorzitter van Venray Centraal
aan. “Dat lijkt veel, maar bijna de helft
daarvan wordt al gevormd door de
leegstaande panden van de voor
malige Albert Heijn, Action en BCC.
Van de andere helft lege winkels in
het centrum vormen de twee overge
bleven panden van Houtbrox en Van

Oorschot Mode ook weer de helft.”
Daarnaast geeft Poels aan dat de laat
ste maandenjuist een aantal nieuwe
winkels b
 egonnen in het koopcentrum
van Venray. “Er zijn bijvoorbeeld een
paar nieuwe modezaken geopend en
sommige al bestaande winkels zijn
verhuisd naar een groter pand.”
Poels maakt deel uit van het
zogenoemde aanjaagteam van het
centrum van Venray. Samen met onder
andere de gemeente en vastgoedei
genaren wordt naar aanleiding van
de vorig jaar gepresenteerde cen
trumvisie geprobeerd het centrum
zo aantrekkelijk mogelijk te maken
voor de bezoekers. “De leegstand
invullen is onze grootste taak. We
willen het centrum transformeren,
zodat het koopcentrum wat com
pacter wordt en de winkels dichter
bij elkaar komen te liggen.” De visie
omschrijft daarnaast ook dat de
nadruk voor winkelenvooral moet
komen te liggen op de Grotestraat
en de Schoolstraat. Samen met de
verbindingsstraten Passage, Grote
Markt/Kapelaanspad en Henseniusplein
vormen deze het kernwinkelgebied.
“Andere straten in het centrum willen
we proberen te transformeren naar
een ander thema, zoals kunst- en
cultuur”, geeft een woordvoerster van
de gemeente aan. “Bijvoorbeeld het

Schoutenstraatje, waar nu al Cultura24,
Dylan Haegens, het kunstenaars
collectief, een d
 ansschool en een
tattooshop gevestigd zijn.” Ook wordt
er gekeken om naar transformaties
van de winkelfunctie van een straat
naar bijvoorbeeld een woonfunctie,
zoals in een stuk van de Bleek al
wordt gedaan.”

Landelijke trend
Gemiddeld staat in Nederland
zo’n 9 procent van de winkels leeg.
De verschillen per regio zijn groot.
Met name buiten de Randstad is er
relatief veel leegstand. Friesland,
grote delen van Groningen, Overijsel,
Limburg en Brabant hebben een leeg
standspercentage boven het landelijk
gemiddelde.Het Compendium voor de
Leefomgeving geeft bevolkingskrimp
aan als belangrijke oorzaak voor deze
leegstand. Het zijn juist de centrum
gebieden in kleinere kernen waarmee
het op dit moment het slechtst gaat in
verhouding met grotere binnensteden.
Het Compendium voor de
Leefomgeving is een website met
feiten en cijfers over milieu, natuur en
ruimte in Nederland. Het is een uitgave
het Centraal Bureau voor de Statistiek,
het Planbureau voor de Leefomgeving
en Wageningen Universiteit en
Researchcentrum.

Advertorial

Merkbaar Creatief - Aandachttrekkers

In tijden van aantrekkende economie is het belangrijk dat potentiele klanten u
(opnieuw) weten te vinden voor het kopen van uw product of dienst. In vele branches
neemt de concurrentie alleen maar toe en is het belangrijk u te onderscheiden van uw
concurrenten. Het is daarom verstandig om te investeren in de juiste visuele
communicatiemiddelen, waarmee u uw klanten weet te prikkelen.
U kunt zich op vele verschillende
manieren visueel onderscheiden en
voor ieder bedrijf zijn de benodigde
communicatie-items verschillend. Wat heeft
uw bedrijf op dit moment nodig? Welke soort
klanten wilt u bereiken? Waar valt nog winst
te behalen en welke reclame-items zijn toe
aan een update? Dit zijn belangrijke vragen
om uzelf te stellen en om actief mee bezig te
zijn… Echter is het niet altijd even eenvoudig
hier tijd voor vrij te maken. Wat is de eerste
stap en wie kan u hierbij helpen?
Aandachttrekkers is hierin
gespecialiseerd en weet u te voorzien
van een passend communicatieadvies.

Voor het ene bedrijf kan dit een opvallende
gevelreclame zijn. Voor een ander bedrijf is
dit een nieuwe huisstijl, website, beursstand,
autobelettering of narrowcasting-systeem.
Aandachttrekkers helpt u graag door middel
van visuele communicatie een maximaal
resultaat te behalen, wat dit voor u ook
mag zijn: meer naamsbekendheid, een
vernieuwde positionering, betere online of
offline vindbaarheid of het vernieuwen van uw
bestaande reclame-items, et cetera.
Wie is Aandachttrekkers?
Aandachttrekkers (voorheen DesignXpress)
is een full service reclamebureau in Venray
dat is onder te verdelen in drie verschillende

afdelingen: ‘Concept & Ontwerp’, ‘Digitale
Communicatie’ en ‘Reclameproducties’. Met
een uitgebreid team van grafisch ontwerpers,
web developers, beletteraars, printers,
spuiters, monteurs en adviseurs, kan er voor
iedere wens een creatief idee gecreëerd
worden, dat ook uitvoerbaar is.
Een groot voordeel van een reclamebureau
als Aandachttrekkers is dat het intern over een
productieafdeling beschikt. Lijnen binnen het
bedrijf zijn daardoor kort. Ontwerpers staan
in direct contact met collega’s van de
productieafdeling. Hierdoor kan er snel
geschakeld worden. In een kort tijdsbestek
wordt duidelijk of een idee ook realistisch
haalbaar is in de uitvoering en binnen het
gestelde budget blijft. Dit zijn grote voordelen
voor u als opdrachtgever.
Kortom, Aandachttrekkers zorgt voor de
juiste communicatiemix van mogelijkheden

en middelen. Opdrachtgevers die op zoek
zijn naar persoonlijke service, flexibiliteit,
prikkelende ideeën, realistische concepten
en nieuwe materialen, zijn hier aan het
juiste adres. Neem gerust contact op voor
een vrijblijvend gesprek of bekijk de website
voor een impressie van het portfolio.

De Hulst 20, 5807 EW Venray
T: (0)478-517430
E: info@aandachttrekkers.nl
I: www.aandachttrekkers.nl
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Meer vraag naar ecologisch natuuronderhoud

‘Niet zo’n romantisch vak als het lijkt’
Met 280 schapen in haar kielzog komt Tineke Camps (32) uit Venray aangelopen. Twee honden rennen achter de stoet aan om de schapen bij elkaar
te houden. Tineke heeft een begrazingsbedrijf. Met haar kudde schapen trekt ze door de regio Venray en onderhoudt ze de natuur.

Gijs zijn haar trouwe helpers als het om
schapen drijven gaat. “De honden zijn
bordercollies. Wiki is bijna 3 jaar oud
en is vreselijk snel. Ze is zo ontzet
tend enthousiast en wil heel graag
werken. Met het schapen drijven is ze
in helemaal in haar element. Gijs heb
ik nu één jaar. Hij is anderhalf. Ik heb
hem overgenomen van een gezin waar
hij de kinderen en de kat opdreef.
Hij wil heel graag aan het werk, maar
heeft nog wel wat training nodig. Dit is
een van de dingen die zo leuk zijn aan
mijn werk: dat de honden kunnen doen
waarvoor ze gemaakt zijn. Je kunt echt
aan ze zien dat ze gelukkig zijn.”

Trouwe helpers
Wiki en Gijs

Tineke rolde het schaapsherdervak
in op 28-jarige leeftijd. “Ik heb een
opleiding dierenverzorging en dieren
tuin gedaan. Na deze opleiding heb ik
eerst 10 jaar in een dierentuin gewerkt.
Daarna ben ik als assistent terecht
gekomen bij een dierenartsenpraktijk.
Daar kwam ik erachter dat binnen
zitten en administratief werk doen
echt niets voor mij zijn. Ik begon na te
denken over wat ik dan eigenlijk wel
wilde doen en precies op dat moment
kwam er een schaapsherder met zijn
kudde langs mijn raam lopen.

Meer kruiden
en bloemen
Ik ben meteen gaan solliciteren
bij begrazingsbedrijven en binnen
een week was ik aangenomen bij
Landschapsbeheer de Wassum in Venlo,
voor een kudde in Nijmegen. Hier
heb ik anderhalf jaar het vak geleerd.
Daarna heb ik de kudde in Venray over
genomen en ben ik mijn eigen bedrijf

gestart”, vertelt ze tijdens een wande
ling in de Boshuizerbergen in Oostrum.
“Dit jaar wordt het derde jaar dat ik
mijn eigen kudde heb. Met deze kudde
verricht ik natuuronderhoud.” Dat doet
ze onder andere voor Gemeente Venray
en Stichting Limburgs Landschap. “Het is
niet de bedoeling dat de schapen alles
helemaal kaal eten. Je kunt het meer
zien als een biologische grasmaaier.
Naast dat ze grassen en ongewenste
boompjes weg eten, vindt er ook
verzaaiing plaats. Omdat de schapen
alles wat niet wordt verteerd, uitpoe
pen en daarna meenemen in de wol
en onder hun klauwtjes, worden zaden
van planten verspreid over een terrein.
Je krijgt dan een ondergrond met veel
meer kruiden en bloemen dan wanneer
je het machinaal maait.”
Hoewel Tineke de hele dag buiten
is en wandelingen maakt, is haar
beroep niet zo romantisch als veel
mensen denken. “Je hebt dag en nacht
een verantwoordelijkheidsgevoel voor
de schapen. Daarnaast is het fysiek

heel zwaar werk. Zo moet ik mijn
dieren gezond houden en goed in de
gaten houden of de terreinresultaten
zijn zoals de opdrachtgever wil. Als de
opdrachtgever bijvoorbeeld bepaalde
boompjes van zijn terrein weg wil heb

ben en de schapen eten deze boompjes
niet, dan moet ik met een bosmaaier of
knipschaar achter mijn schapen aan om
deze boompjes toch weg te halen.”
Gelukkig hoeft Tineke niet al het
werk zelf te doen. De honden Wiki en

Volgens Tineke komt er steeds
meer vraag naar ecologisch natuur
onderhoud. Nu trekt ze met haar
schapen nog van project naar project,
maar ze verwacht dat ze in de
toekomst niet alle opdrachten met
maar één kudde aan kan. “Voor de
toekomst hoop ik mijn bedrijf uit te
kunnen breiden. Misschien met een
extra kudde, misschien dat we settelen
op een uitgebreide boerderij. Maar
dat zijn allemaal voor plannen voor
de toekomst, op dit moment ben ik
tevreden met de schapen die ik nu heb.
Daarnaast heb ik een lief gezin en doe
ik wat ik het liefst doe. Buiten zijn.”

Lezing omgaan met pijn
De Vakgroep Reflexzonetherapie Limburg houdt samen met vier Venrayse reflexzonetherapeuten
een presentatie over omgaan met pijn. Deze bijeenkomst vindt op dinsdag 10 oktober plaats in zaal Odeon
bij restaurant BRL in Venray en duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de lezing wordt ingegaan
op pijn en wat reflexzonetherapie
hierin kan betekenen. Aansluitend
kunnen bezoekers een behande
ling ondergaan. De Internationale
week van de Reflexologie staat dit
jaar in het teken van omgaan met
pijn. Pijn beïnvloedt het dagelijks
bewegen, kost energie en vaak
is er sprake van verhoogde spier

spanning. Hierdoor kunnen ook
negatieve gevoelens ontstaan. De
reflexzonetherapeut kan onder
steuning bieden bij het omgaan
met pijn en de gevolgen hiervan.
De deelnemende therapeuten van
de VNRT (Vereniging Nederlandse
Reflexzonetherapeuten) uit Venray
zijn Marijke Claessens, Karin Loonen,
Gerrie van den Munckhof, Carla

Pouwels, Marjo Kuypers en diverse
therapeuten van de Vakgroep
Reflexzonetherapie Limburg.
Aanmelden kan tot en met
zaterdag 7 oktober bij Karin Loonen
via info@voetreflex-mariposa.nl of
0478 58 48 70 en 06 13 33 55 94
of bij Marjo Kuypers via info@
praktijknatuurgeneeskunde-kuypers.nl
of 0478 63 01 71.

Zondag 8 oktober 09.00 - 15.30 uur

rommelmarkt
Manege Wieneshof,
Hagelkruisweg 25 te HORST

Open op woensdag t/m zaterdag 10:00 -17:30 uur
Leeuwstraat 2

| 5801 BA Venray | 06 44 10 92 96 | info@mandyvaneldonk.nl

r dan
verhuurt méé
en!
alleen marktkram

WWW.HH-MARKTKRAMEN.NL

12

opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

05
10

Geef ook uw mening

Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het
belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen.
Op onze Facebook-pagina staat elke week een poll klaar met aanvullende
informatie. Hier kunnen inwoners aangeven of ze het eens of oneens zijn met
de stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk.
Deze poll gaat over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente.
Denk hierbij aan milieuzaken, politiek of discussies over het uitgaansbeleid.

Maar ook zaken die te maken hebben met wonen, leven en werken in de
gemeente kunnen aan bod komen.
Elke week komt in de HALLO het resultaat van de stemming van
twee weken geleden te staan. Hierin worden ook de reacties verwerkt.
Geef ook uw mening op www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het is terecht dat leraren staken
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Basisschoolleerkrachten uit het hele land staken op donderdag 5 oktober.
Stakingsorganisatie PO in actie geeft aan dat er steeds minder leerkrachten
komen: er zijn te weinig studenten en het ziekteverzuim groeit. Zij eisen daarom
hogere salarissen en meer geld om de werkdruk in het primair onderwijs te
verlagen. Veel schoolbesturen staan achter hun personeel. Zij hebben aangegeven
geen salaris in te houden van docenten die meedoen aan de stakingsdag.
SPOVenray, de koepelorganisatie van de meeste Venrayse basisscholen, en
Dynamiek Scholengroep, waar basisscholen De Peddepoel in Wanssum en
St. Anna in Blitterswijck onder vallen, zeggen de docenten te ondersteunen.

Om ons team van medewerkers uit te breiden en onze klanten
optimaal van dienst te kunnen zijn, zoeken wij op korte termijn een

ERVAREN
KOELMONTEUR

(m/v)

Functie
• Zelfstandig reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan
koelinstallaties verrichten
• Zelfstandig verrichten van montagewerkzaamheden
• Periodieke onderhoudswerkzaamheden en controles uitvoeren
• Storingen analyseren, verhelpen en mogelijke oplossingen aangeven
Functie-eisen
• MBO-E/W of gelijkwaardig, aangevuld met
koel- en/of klimaattechnische opleidingen
• F-Gassen diploma
• Kennis van meet- en regeltechniek
• Rijbewijs BE
• Ruime werkervaring in de koeltechniek
• Flexibele instelling
• Zelfstandig kunnen werken
• Servicegericht, enthousiast, representatief en ambitieus
Wat bieden we?
Bij aangetoonde geschiktheid voor de functie bieden
wij een uitstekend pakket aan primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Een prettige flexibele en collegiale
werkomgeving. Mogelijkheid tot het volgen van aanvullende
opleidingen.
Meer weten?
Bent je geïnteresseerd, richt dan je schriftelijke sollicitatie
met cv aan Jos Janssen Koel- en Elektrotechniek
t.a.v. Jos Janssen, info@janssenkoeltechniek.nl

Het is terecht dat leraren staken. Het basisonderwijs is voor alle kinderen in
Nederland ontzettend belangrijk. Als docenten hun werk niet goed kunnen doen
door te hoge werkdruk, dan hebben wij daar allemaal last van.
Daarentegen: in veel sectoren is het nu hard aanpoten en bijna iedereen zou
wel wat bovenop zijn salaris willen. Daarbij veroorzaakt staken ook nog eens
overlast voor mensen die er niks mee te maken hebben. Ouders moeten een dag
vrij nemen of extra opvang regelen voor hun kinderen. En of het wat oplevert,
dat is altijd maar de vraag.
Het is terecht dat leraren staken. Wat vindt u?

INCARE BV, gelegen op het Keizersveld te Venray, is een bedrijf dat
vochtige doekjes ontwikkelt en produceert voor de Europese markt.
Als aanvulling op onze afdeling Techniek zijn we op zoek naar een:

Allround Technisch
Assistent (m/v)
Rechterhand van het Hoofd Technische Dienst
In deze afwisselende fulltime spilfunctie draag je zorg voor het
onderhoud van het machinepark, het gebouw en de gebouwgebonden installaties. Je lost zelfstandig storingen op. Je ondersteunt het productieproces en de machine-operators. Je voert naar
eigen inzicht en in overleg aanpassingen en verbeteringen uit aan
het productieproces.
Functie-eisen:
• mbo-niveau (bijvoorbeeld Mechatronica);
• kennis van Elektrotechniek is een must;
• aantoonbare (ruime) ervaring in een vergelijkbare functie;
• zelfstandig én in teamverband kunnen werken;
• bereid zijn oproepdiensten te draaien (2-ploegen);
• collegiale en flexibele instelling;
• oog voor schoon en veilig werken.
Wij bieden je een afwisselende, uitdagende baan in dagdienst in
een informeel bedrijf met ca. 50 medewerkers. Bovendien is er de
gelegenheid om verdere opleidingen te volgen. Incare kenmerkt
zich door korte communicatielijnen en maximale ruimte voor eigen
initiatief.
Indien je belangstelling hebt voor deze functie of graag
meer informatie wilt, neem dan contact op met:
Incare BV, Keizersveld 99, 5803 AP Venray
0478-553800, info@incarebv.nl t.a.v. Jack van Duren

WWW.WORLDOFWETWIPES.COM

Rimpel
loos oud
worden
Afgelopen week ving ik
in het leescafé in Venray het
volgende gesprek op: ”Heb jij
ook zoveel last van opkomende rimpels?” ”Ja, vooral in
de hals, die zijn het ergste...
We worden allemaal een dagje
ouder en je doet er niets aan.”
Nou, daar wil ik wel iets over
kwijt...
Het gesprek deed me denken
aan een situatie die ik zo’n zes
jaar geleden meemaakte, toen
ik in de wijkverpleging werkte.
Een binnenpretje kon ik daarbij
niet onderdrukken.
Tijdens een ochtenddienst
hier in regio moest ik een
hoogbejaarde dame, wiens
naam ik om meerdere redenen
maar niet prijsgeef, verplegen.
Ze had de ‘looks’ van iemand die
misschien net de zestig was
gepasseerd, haar gezicht was
vrijwel rimpelloos. Ik vroeg haar
verbaasd wat het ‘geheim’ van
haar eeuwige jeugd was.
Ze wees naar de wastafel en zei:
”Die grote pot dagcrème daar is
mijn goede vriendin Irma,
je weet wel, die uit Krommenie,
ooit vergeten mee terug te
nemen, en ik gebruik ze
dagelijks voor mijn gezicht.”
Ik keek naar het nauwelijks
nog leesbare, vergeelde etiket
en las tot mijn verbazing:
”Lidocaïne 3% vaseline”.
Heb het er verder maar bij
gelaten en niets gezegd over de
delicate aandoening waar
vriendin Irma waarschijnlijk mee
zat, óf waarschijnlijker, mee
rondliep. De échte kenners of
gebruikers van dit probate
smeersel weten natuurlijk dat
dit aambeienzalf betreft.
Elk nadeel heeft inderdaad
zijn voordeel.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Venray (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Vooruit en veranderen
VENRAY Lokaal feliciteert HALLO Venray van harte met de nieuwe editie
voor de gemeente Venray.
Dit gratis huis-aan-huisblad
heeft inmiddels in de gemeenten
Horst aan de Maas en Peel en Maas
bewezen een prima verspreider
van nieuws, advertenties en andere
lokale informatie te zijn. Het stevige
fundament zal inspiratie moeten
geven om HALLO Venray eveneens
uit te bouwen tot een graag gelezen

weekblad. VENRAY Lokaal, is uitermate
verheugd dat de politieke fracties in
de gemeenteraad redactionele ruimte
krijgen om aan de lezer te laten zien
welke belangen worden behartigd in
onze mooie gemeente Venray. Dat is
nieuw voor Venray!
De huidige lokale politieke partijen
PP2 en inVENtief doen samen onder

de nieuwe naam VENRAY Lokaal mee
aan de gemeenteraadverkiezingen
op 21 maart 2018. Beide partijen zijn
tot de conclusie gekomen dat er veel
politieke overeenkomsten zijn. In de
gemeenteraad is dat deze raadsperiode
duidelijk gebleken. De regelmatig
terugkerende vraag waarom inVENtief
en PP2 de krachten niet daadwerkelijk
bundelen om lokaal veel sterker te
staan heeft geleid tot de nieuwe partij
met de duidelijke naam VENRAY Lokaal.

VENRAY Lokaal ziet de verkiezingen
met vertrouwen tegemoet. Circa 35
procent van de stemmers kiest voor
een lokale partij. Als de kiezer VENRAY
Lokaal dit vertrouwen geeft dan zal het
ook verantwoordelijkheid nemen in
een nieuw te vormen college van B&W.
De lezer van HALLO Venray kan ons van
nu af aan goed volgen.
Tino Zandbergen (inVENtief)
en Carla Brugman (PP2),
VENRAY Lokaal

CDA-thema van de maand: ‘Eerlijke Economie’
Deze maand staat in het teken van ‘Eerlijke economie’. Discussieer mee
over dit thema en geef uw mening behoeve van het CDAverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Dat kan via gr2018@cdavenray.nl of via Facebook.
Wat kan het snel gaan. Enkele
jaren geleden was het nog kom
mer en kwel in de economie en
leek het nooit meer goed te komen
met bedrijvigheid en werkgelegen
heid in Nederland. De economie
laat zich lastig voorspellen. Op dit
moment draait alles weer op volle

toeren. Sterker nog, er worden waar
schuwingen gegeven voor een te hard
groeiende economie en de nadelige
gevolgen van deze ontwikkeling dienen
zich aan. Er dreigen te weinig mensen
te zijn om het werk wat er ligt te ver
richten. De filedruk in het land neemt
weer toe en milieudoelen worden later

en moeizamer bereikt. Meer aandacht
is nodig voor transitie, duurzaamheid
en veiligheid.
Wat goed is voor een ander, is
ook goed voor jezelf. Maar wel in die
volgorde. Vooral nu op het oog alles
goed lijkt te gaan, is des te meer
aandacht nodig voor zaken die dreigen
onder te sneeuwen. Goede arbeids
voorwaarden, geen ongebreidelde
groei van flexwerken en goede scholing
zijn enkele voorbeelden. In een eerlijke
economie die we voorstaan, is daar

zeker aandacht voor nodig. CDA Venray
vindt dat mensen in beginsel de plicht
hebben te werken. Daar staat tegen
over dat mensen ook recht hebben op
werk.
De discussie over arbeidsmigranten
is een ingewikkelde, maar daar moeten
we niet voor weglopen. We hebben ze
nodig, maar het mag geen legitimatie
zijn voor werk dat we niet meer wil
len doen. Duurzaamheid is een ander
belangrijk thema. Nu het goed gaat,
is er de ruimte om afwegingen maken

voor een bestendige toekomst.
Investeren in andere vormen van
onder andere mobiliteit, energie
opwekking en leefomgeving vraagt
om stevige keuzes. Willen we zorgen
voor een toekomst die nieuwe
generaties ook kansen biedt, dan
moeten we daar nu in investeren.
Dit is geen ver-van-mijn-bed-show
en iets voor later. Dit dient nu te
gebeuren. Te beginnen met onszelf
hier in Venray!
Jan Loonen, CDA Venray

visme in de in aantal groeiende afde
lingen. In 2006 kwam de SP in Venray
in de gemeenteraad met twee zetels
die in 2010 werdenbehouden. In 2014
verdubbelde het aantal zetels. Dan
terug naar de landelijke organisatie.
Aan het hoofd staat het partijbestuur,
bestaande uit onder meer partijvoor
zitter, partijsecretaris, fractievoorzit
ters Tweede Kamer, Eerste Kamer,
Europees Parlement en belangrijk: voor
59 procent uit regiovertegenwoordigers
die gekozen zijn door de afdelingen uit

die bepaalde regio. De afdeling Venray
maakt samen met Gennep, Horst aan
de Maas, Venlo, Roermond, Leudal en
Weert deel uit van de SP-regio Limburg
Noord. Het partijbestuur neemt beslui
ten die worden voorgelegd aan de
partijraad, samen met het congres het
hoogste orgaan van de SP. De p
 artijraad
bestaat voor 82 procent uit de voor
zitters van de 160 SP-afdelingen.
Het partijbestuur werd eerst gekozen
op het congres, dat voor 96 procent
bestaat uit afgevaardigden, één afge

vaardigde per vijftig SP-leden. Dit
gaat veranderen. Alle leden krijgen
een stem die zij tijdens de ledenver
gadering van hun afdeling uit kunnen
brengen, zoals dit ook al gebeurt bij
het kiezen van afdelingsbesturen en
kandidaten voor de gemeenteraads
verkiezingen. Conclusie: de SP is een
democratische partij in ontwikkeling.
Sterker nog: we worden alleen nog
maar democratischer.
Joep Gielens,
Raadslid en bestuurslid SP Venray

Kennismaken
Allereerst willen we als SP-afdeling Venray HALLO Venray welkom heten
en veel succes wensen in de hoop en verwachting dat zij een goede bijdrage
gaan leveren aan het lokale medialandschap van de gemeente Venray.
De SP is de laatste tijd niet
bepaald positief in het landelijke
nieuws. De berichtgeving is helaas
niet altijd gestoeld op feiten. Vandaar
deze hernieuwde kennismaking
met de SP. De SP is in 1972 ontstaan
uit het maoïsme dat in de jaren 80
definitief werd afgeschud en vervan
gen door een modern socialistische

inslag. Het begon als een vereniging
van lokale afdelingen die in 1994
landelijk doorbrak met twee zetels in
de Tweede Kamer. Afgezien van een
uitschieter van 25 zetels in 2006 maakt
de partij een gestage groei door van
twee naar vijf naar negen naar veertien
zetels nu. Dit is mede en misschien wel
vooral te danken aan het lokale acti

Let op!
REINTJESADVIES
REINTJES
ADVIES
Al jaren een betrouwbare partner voor
ondernemers en particulieren
• (loon)administraties • jaarrekeningen
• belastingzaken • bedrijfsadvisering • startende ondernemers
• ondernemingsplannen

Kwaliteit veeoorrlijke prijs
een
reintjesadvies.nl
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Sint Annapark

IVN organiseert wandeling voor ouderen
IVN Geijsteren-Venray organiseert op donderdag 12 oktober een rustige wandeling voor ouderen die slecht
ter been zijn, die lopen met een rollator of die zich in rolstoel of scootmobiel voortbewegen. De wandeling vindt
plaats in het Sint Annapark in Venray.

t oegankelijke locatie, vooraan in het
Sint Annapark, en eindigt met een
kopje koffie of thee. De insteek van de
wandeling is gezelligheid.

Gezelligheid
Het landschap van het Sint
Anna-terrein is voor een gedeelte
licht glooiend. Aan de bovenkant
van het gebied bevindt zich het dal
van de Loobeek. Het terrein van
Sint Anna ligt op het hogere gedeelte
aan de zuidzijde. De zijkanten
van het terrein bestaan voor een

belangrijk deel uit gemengd bos op
voormalige stuifduinen. Verder vindt
men hier kruidenrijke graslandjes,
een paradijs voor vlinders, en zelfs
de restanten van een oude akker.
Het middengedeelte is gecultiveerd
tot een parkachtig geheel en wordt
gedomineerd door monumentale
bomen en lanen, met een aantal
opvallende solitaire bomen.
De wandeling start om
14.00 uur bij de hoofdingang van
het Sint Annaterrein in Venray.
Deelname is gratis.

Hobbymarkt Venray
Reuma Patiëntenvereniging Venray en Omstreken (RPVVEO) organiseert op zondag 8 oktober haar jaarlijkse hobbymarkt. De markt is tussen
11.00 en 17.00 uur te bezoeken.

IVN Geijsteren-Venray organiseert
de wandeling voor ouderen omdat
zij ook ziet dat senioren die minder

mobiel zijn, ook willen genieten van
buiten in de natuur zijn. Een gids van
IVN Geysteren-Venray vertelt tijdens
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de wandeling over de natuur in het
Sint Annapark.
De wandeling start op een

Tijdens de hobbymarkt
 resenteren 27 standhouders hun
p
hobby’s. Ook worden demonstra
ties gegeven van onder andere
Fries houtsnijwerk, glas-in-lood,
sieraden maken, handletteren en
stempelkaarten maken. De dag
wordt muzikaal aangekleed door de
PCB Sixties band.

Het is de 23e keer dat de
patiëntenvereniging haar hobbymarkt
organiseert. Doorgaans vindt deze in
november plaats, maar op verzoek
van een aantal standhouders wordt
deze dit jaar vervroegd naar oktober.
De hobbymarkt vindt plaats in
hotel Asteria in Venray. Kijk voor meer
informatie op www.rpvveo.nl

bezorgers
gemeente
Venray m/v
Garçon is op zoek naar bezorgers
voor routes in de gemeente Venray
voor nieuwsblad HALLO Venray.
Een baan met leuke bijverdiensten.
Arbeidsvoorwaarden
Elke donderdag een paar uurtjes
beschikbaar zijn om het nieuwsblad
te bezorgen.
Interesse of informatie
Mail naar Mike van Kempen en
Hans Minten: venray@garcon.nl
T 085 071 10 90 • T 06 12 21 15 40
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Reünie: 41 jaar ATV Venray

‘We hebben het goed voor elkaar’
Veertig jaar atletiek in Venray was vorig jaar voor Atletiek Triatlon Vereniging Venray reden voor een bescheiden
jubileumfeestje en een bezoek aan het EK Atletiek in Amsterdam. Toen enkele oud-leden elkaar daar tegenkwamen
ontstond het idee voor een reünie geboren. Op zaterdag 7 oktober is het zo ver: dan viert ATV Venray haar 41-jarig
bestaan met alle oud-leden.

regende het heel hard en ’s ochtends
was het hele veld weggeveegd. Toen
zijn we naar de gemeente gestapt.
‘Zo kan het echt niet langer’, hebben
we gezegd. Er moest een atletiekbaan
komen.”
Die atletiekbaan kwam er. Eén
van de voetbalvelden op sportpark De
Wieën in Venray maakte plaats voor
een nieuwe gravelbaan. “Eindelijk kon
den we goed trainen en officiële wed
strijden organiseren. We waren heel
blij met de nieuwe baan, maar het was
nog steeds veel werk om de baan goed
te onderhouden.” In 1998 werd de
oude baan daarom vervangen door een
nieuwe, van kunststof. “Toen waren we
echt in de hemel”, lacht Crooijmans.
Een belangrijk voordeel van de nieuwe
baan was dat de middelbare school ook
gebruik kon maken van de accommo
datie. “Dat gaf een echte impuls aan
sport voor de jeugd. Niet alleen voor
de atletiek, maar ook bewegen in het
algemeen. En dat vinden wij als club
heel belangrijk.”

Teamsport
Na de fusie in 2008 met Triatlon
Vereniging Venray is de naam van de
vereniging gewijzigd in ATV Venray.
Rond die tijd had de club al zo’n twee

De organisatie van de reünie
Een bijzondere dag, noemt ATVerelid Wim Crooijmans het bezoek aan
het EK atletiek in Amsterdam ter ere
van het veertigjarig bestaan van de
atletiektak van de club. “Het bestuur
bood het dagje aan voor alle leden
en trainers. Het was prachtig om al
die coryfeeën, waaronder natuurlijk
Dafne Schippers, eens in het echt te
zien. Naar aanleiding van ons geplande
bezoek aan het EK heeft een groepje
onder alle oud-leden een oproepje
gedaan om ook dit EK te bezoeken.”
Tot hun grote verbazing reageerden
bijna veertig oud-leden op de oproep

en ontmoetten zij elkaar na jaren
weer voor het eerst in het Olympisch
stadion in Amsterdam. Crooijmans:
“Iedereen vond het zo leuk om elkaar
weer eens te zien, dat we besloten een
reünie te organiseren voor dit jaar.”
Op het programma staat een sportieve
ontmoeting tussen 16.00 en 18.00 uur
en vanaf 18.30 is er een feestavond.

‘Zo kan het niet
langer’
Waar nu de hockeyvelden in
Venray liggen, werd 41 jaar geleden,

in 1976, Atletiek Vereniging Venray
Regio opgericht. Wim: “Er lag een
groot gravelveld, waar allerlei sporten
werden gedaan. We begonnen echt
met niks. Voor iedere clubkampioen
schappen konden we met veel pijn en
moeite een ronde baan van 300 meter
aanleggen op het gravelveld.” Dat was
behelpen, maar het lukte de vereniging
een aantal jaren op deze manier te
sporten. “Totdat we in 1983 of 1984
een keer een hele zaterdag bezig
waren geweest om met kalk een baan
uit te zetten voor de clubkampioen
schappen van de dag daarna. Die nacht

Thema-avond Alzheimer Café
Tijdens de maandelijkse, informele bijeenkomst van het Alzheimer Café Venray op maandag 9 oktober wordt
deze keer gesproken over ondersteuning in de thuissituatie. Ook de mogelijkheden van ondersteuning op het
gebied van daginvulling komen aan bod.
Het Alzheimer Café Venray is
bedoeld voor mensen met dementie,
familieleden, hulpverleners en andere
belangstellenden. Zij kunnen elkaar in
een ongedwongen sfeer ontmoeten
om ervaringen uit te wisselen en te
leren over dementie en aanverwante
thema’s.

Het thema van de avond,
 ndersteuning in de thuissituatie, wordt
o
uitgedragen door gastspreker Pedro
Jacobs, trajectbegeleider bij Hulp bij
Dementie. Ook is er een infomarkt
met informatie van organisaties die
zich bezighouden met dagbesteding
en individuele begeleiding. Het

Alzheimer Café Venray vindt plaats
in ouderencentrum De Kemphaan
in Venray. Het programma begint
om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk
21.30 uur. Toegang is gratis. Bel voor
meer informatie de avondcoördinator
van Alzheimer Café regio Venray,
Joke Halmans, op 06 53 73 05 15.

Weerbaarheidscursus voor
jongeren
Het jongerenwerk van Synthese organiseert op de vier donderdagavonden in oktober een zelfverdedigings
cursus voor jongens en meiden tussen de 13 en 21 jaar. Het doel is om deelnemers meer weerbaar te maken.
Tijdens de training van Synthese
worden situaties nagebootst. Jongeren
leren hierdoor hoe ze kunnen reageren
op verschillende situaties en hoe zij
zichzelf in veiligheid kunnen brengen
als dat nodig is.
Door intensief met elkaar te
werken leren deelnemers zich beter
en gemakkelijker aan de groep aan te

passen en zullen toekomstige sociale
situaties voor hen minder spannend
worden. De deelnemer leert om
kalm te blijven in sociale maar ook
in bedreigende situaties. Ook is er
aandacht voor je (onbewuste) houding.
Wat straal je uit? Hoe kom je een
groep binnen en hoe kun je hier mee
‘spelen’?

De cursus vindt plaats in de kleine
gymzaal van het Vincent van Gogh
Instituut in Venray en duurt van 20.00
tot 22.00 uur. De eerste training vindt
plaats op donderdag 5 oktober.
Bel voor meer informatie of vragen
naar jongerenwerker Patrick Kleisterlee
op 06 17 15 75 51 of mail naar
p.kleisterlee@synthese.nl

honderd leden en in 2016 werd het
vierhonderdste lid verwelkomd. Behalve
triatlon en atletiek is er sinds een paar
jaar ook een wandelgroep toegevoegd
aan het aanbod van de club. Crooijmans:
“Mensen denken vaak ten onrechte dat
atletiek een individuele sport is. Maar je
traint samen en doet als vereniging mee
aan wedstrijden, dus het is wel degelijk
ook een teamsport. Natuurlijk is de ver
eniging wedstrijdgericht, maar vooral bij
de loop- en wandelgroep is gezelligheid
ook heel belangrijk. Er hangt hier altijd
een goede sfeer.”
Zelf is Wim al ruim 37 jaar lid van de
vereniging. “Ik ken dus veel oud-leden”,
vertelt hij. “Ik ben heel benieuwd hoe
het met hen gaat. Kennismaken met
elkaar en herinneringen ophalen zullen
zeker centraal staan tijdens de reünie,
maar daarnaast verwacht ik dat er ook
veel mensen benieuwd zijn hoe het
met de vereniging anno 2017 gaat.
We kunnen zaterdag goed laten zien
wat we allemaal bereikt hebben: een
eigen clubhuis, goede materialen en
een mooie, nieuwe baan.” Crooijmans
denkt dat velen nog verbaasd zullen
zijn over de vooruitgang van de club.
“Ik hoop dat iedereen denkt: ‘Moet je
eens kijken, dat hebben ze daar toch
maar goed voor elkaar’.”

VrijwilligersCollege

Leer je grenzen
kennen
Match, het informatieloket voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk in
Venray, organiseert op donderdag 12 oktober een VrijwilligersCollege met
als thema ‘Hoe herken je je eigen grenzen’. De bijeenkomst vindt van
19.00 tot 21.00 uur plaats op de Match-locatie in Venray.
Veel vrijwilligers merken dat het
soms lastig is om ‘nee’ te zeggen.
Ze staan altijd klaar om anderen te
helpen, maar vergeten daardoor
zichzelf en gaan over hun eigen
grenzen heen. Dit merken zij pas
achteraf doordat ze klachten krijgen
als hoofdpijn en vermoeidheid, stelt
Match voor vrijwilligers. Tijdens het

VrijwilligersCollege wordt ingegaan op
de vraag hoe je je eigen grenzen leert
kennen en aangeven.
Deze workshop wordt gege
ven door Nicole Wijnhoven van
Zin en Zelf. Deelname is gratis.
Neem voor meer informatie contact
op via 0478 51 69 95 of trainingen@
matchvoorvrijwilligers.nl

Ook in 2018
vrijwilligersmarkt
De Venrayse Vrijwilligersmarkt vindt ook in 2018 plaats. Dat besloot
de organisatie na evaluatie van de eerste editie van de markt. De
organisatie van de vrijwilligersmarkt heeft als doel vraag en aanbod van
vrijwilligerswerk samen te brengen.
De vrijwilligersmarkt werd
georganiseerd door Match voor
Vrijwilligers, Synthese Welzijn,
Gemeente Venray en Vitaal Kapitaal
Limburg. Zaterdagmiddag 16 septem
ber vond de eerste editie plaats in en
rond het Venrays Museum.
Tijdens de vrijwilligersmarkt
presenteerden ruim dertig organisa
ties zich in diverse marktkramen en
gingen in gesprek met bezoekers.
De organisaties kwamen uit diverse
hoeken: van de zorg- en welzijnsector
tot jeugd- en belangenorganisaties en

natuur- en cultuurorganisaties.
Na een korte evaluatie heb
ben deelnemende vrijwilligers
organisaties bij de organisatie van de
markt aangegeven dat zij bijzonder
enthousiast zijn over de markt en
dat ze er nuttige contacten hebben
gelegd met potentiële vrijwilligers en
met vertegenwoordigers van andere
organisaties.
De organisatie noemt de
vrijwilligersmarkt hierdoor succesvol
en besloot in 2018 een nieuwe editie
te organiseren.
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GEPLUKT Had Verheijen

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Had Verheijen (69) heeft niet de gemakkelijkste hobby’s uitgekozen. In zijn eigen domein, het atelier achter zijn
huis, vertelt de Veulenaar over hoe hij leerde schilderen, vliegvissen en hoe hij één van de beste pedal steel
gitaristen van Europa werd. “Ik ben niet bang om ergens hard voor te werken”, legt hij uit. Deze week wordt hij
geplukt.
“Hoe vader het gedaan heeft weet
ik niet, maar op de een of andere
manier wist hij een gitaar op de kop
te tikken voor mijn broer”, vertelt

Had. Het was begin jaren 50 en het
gezin met veertien kinderen uit het
Brabantse Maaskant kon maar net het
hoofd boven water houden. Die gitaar,

daar keek zijn broer amper naar om,
maar de 9-jarige Had was meteen
geboeid door het instrument. “Iedere
dag oefende ik erop, bovenaan de

trap. Totdat mijn broer zei dat ik te
veel lawaai maakte.” Op zijn twaalfde
begon hij zijn eerste bandje, dat covers
speelde van jaren 60-muziek. “Maar ik
wilde meer. Ik dook dieper in de
essentie van de muziek.”
Tijdens een concert van The Flying
Burrito Brothers hoorde Had een
pedal steel gitaar. “Dat wilde ik ook
kunnen.De volgende dag reed ik naar
Amsterdam en kocht er een. Ik had
geen idee hoe je het instrument moest
bespelen, maar ik heb erop gezwoegd
totdat ik het onder de knie had. Er ging
geen dag voorbij dat ik niet oefende.”
Uiteindelijk kwam de muzikant terecht
in de Ruud Hermans Band en later
Tulsa, waarmee hij over de hele wereld
optrad. In Nederland begeleidde hij
grote namen als The Everly Brothers en
Don Gibson en trad hij op met Johnny
Cash. Zijn hoofdinstrument is nog
steeds de steel gitaar. “Een ontzettend
ingewikkeld ding. Maar dat is juist de
uitdaging voor mij. Dat iets moeilijk is,
hoeft niet altijd een struikelblok te zijn.
Ik vecht mij daar gewoon doorheen.”
“Ik ben graag intens bezig met
dingen”, gaat hij verder. “Niet alleen
met muziek, maar ook met schilder
kunst. Die twee kunstvormen liggen
dicht bij elkaar. Voor mij zijn het
allebei eindeloze zoektochten. En ook
schilderen is hard werken, je moet
niet bang zijn voor een wit doek.”
Als klein jongetje tekende Had al
graag. “Mijn ouders hadden ooit een
vertrek in ons huis helemaal strak
wit geschilderd. Ik was nog klein en
vond dat wit zo uitnodigend, dat ik
de hele muur heb vol gekalkt met
tekeningetjes. Daar heb ik wel straf
voor gekregen, ja.” Hij volgde een
zesjarige opleiding aan de romantische
school der schilderkunst in Veldhoven.
“De laatste weken voel ik weer steeds
vaker dat ik moet schilderen. En dat
gevoel kun je niet tegenhouden.”

Zijn derde grote hobby, vliegvissen,
is de enige die hij niet kan uitoefenen
in het atelier achter zijn huis in Veulen.
Zijn viskoffertje gaat iedere reis of
tournee mee. “Het is een fascinerende
bezigheid”, aldus Had. “Maar ook
vliegvissen is een hobby met een
behoorlijke moeilijkheidsgraad.” Hij laat
een zelfgemaakt stuk aas zien in de
vorm van een muisje en vertelt verder.
“Het is niet makkelijk om goed te wer
pen. Maar als je daar in zo’n rivier staat
en je hengel werpt naar een vis, dan is
dat natuurlijk prachtig.”
Zijn vrouw Hennie ontmoette hij in
Veulen. “Ik zag haar staan, uitdagend
leunend tegen een muur. Dat beviel me
wel”, lacht hij. Na acht jaar verkering
trouwde het stel en de twee vestigden
zich in Veulen. Ze hebben geen
kinderen, maar ontfermen zich wel al
twintig jaar over Priscilla, die ze als
4-jarig meisje leerden kennen en die
tegenwoordig in een groepswoning in
Horst woont. “Priscilla komt uit een las
tig gezin en is verstandelijk beperkt”,
vertelt Hennie. “Een scheet van een
meid, ze belt me soms wel vier keer
per dag om te kletsen. Ze heeft het
niet gemakkelijk gehad en ik denk dat
ons huis de enige plek is waar ze zich
echt thuis voelt. Wij vinden het heel
fijn om voor haar te zorgen, hoewel het
natuurlijk ook wel eens zwaar is.”
“Ik heb veel meegemaakt, maar
ben inmiddels ook al bijna 70”, gaat
Had verder. “Er is nog heel veel dat ik
wil doen, maar ik weet niet hoeveel
tijd ik nog heb. Ik blijf altijd studeren,
anders ga ik roesten. Hobby’s als die
van mij zijn heel mooi, maar soms ook
slopend”, bekent de Veulenaar. “Als je
zo intens met iets bezig bent als ik, dan
kost dat ook veel energie. Hard werken
is voor mijzelf een eis.” Zijn vrouw
beaamt: “Alles moet perfect zijn voor
hem.” “Maar ik pluk er ook de vruchten
van”, aldus Had.

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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Vijftig achterkleinkinderen

1
9

6

8

Opa Handrie Classens heeft onlangs zijn vijftigste achterkleinkind mogen verwelkomen. De 96-jarige
inwoner van Castenray heeft veertien kinderen en 46 kleinkinderen. Met de geboorte van Tom heeft hij nu
ook vijftig achterkleinkinderen. Tom is de zoon van kleindochter Wilma en haar man Ronny Hoeijmakers.
Ook opa Wim, zoon van Handrie, staat op de foto. HALLO Venray feliciteert de familie Classens.
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Samenwerking zwemverenigingen

Waterpolojeugd SPIO samen met jeugd
HZPC Horst
De waterpolojeugd van de zwemverenigingen SPIO uit Venray en HZPC uit Horst werkt sinds het begin van dit
seizoen samen. Zo lossen beide verenigingen het probleem op dat er te weinig spelers zijn om een voltallig team in
een bepaalde leeftijdsklasse te creëren.

“Zij zijn heel nieuwsgierig naar de
andere vereniging. Ook qua rivaliteit
komt het goed, want er is alleen een
leuke rivaliteit.” Claassens beaamt dat:
“Een aantal herenspelers zat in hun
jeugd ook in het regionale team met
spelers van andere verenigingen. Als zij
nu tegen elkaar moeten spelen, is er
altijd wel herkenning en gezelligheid.”

Binding met eigen
club behouden
De verenigingen hebben nu
samen D-, C- en B-teams die alle
drie ongeveer evenveel SPIO- als
HZPC-leden hebben. De verenigingen
hebben samen afgesproken dat de
teams iedere vrijdag wisselen tussen
trainen bij SPIO in zwembad De Sprank
in Venray en bij HZPC in Horst. Wanneer
de B-jeugd in Venray traint, traint de

D- en C-jeugd in Horst en andersom.
Claassens: “De thuiswedstrijden
worden ook om en om bij beide
verenigingen gespeeld. Daar deed de
bond eerst moeilijk over. Zij wilden per
half jaar wisselen. Maar voor ons en de
ouders was het een belangrijk punt dat
het iedere thuiswedstrijd weer bij de
ander was. De binding met de club is
belangrijk en als je zo’n lange tijd niet
bij je eigen vereniging speelt, verlies je
die deels.”
De jeugd traint vanaf het begin
van dit seizoen samen. Dat doen ze
volgens Janssen zodat ze alvast aan
elkaar kunnen wennen. “We zijn twee
aparte verenigingen met verschillende
culturen, daarom begonnen ze meteen
met samen trainen.”
De eerste wedstrijd die de jeugd
samen speelde, vond plaats op
zaterdag 23 september in Venray.

Zwemvierdaagse
De Venrayse zwemvereniging Spio organiseert een zwemvierdaagse
van maandag 9 tot en met vrijdag 13 oktober. De vierdaagse vindt plaats
in Laco sportcentrum Venray.
SPIO en HZPC worstelden de
afgelopen jaren met het invullen van
jeugdteams. Beide moesten jeugd
leden buiten hun leeftijdscategorieën
plaatsen om teams kloppend te krijgen.
Marc Claassens, jeugdcoördinator en
speler van HZPC, legt uit: “We hebben
in de jeugd eigenlijk te veel spelers om
één team te maken, maar te weinig
spelers om twee teams te maken.”
Voorzitter van SPIO waterpolo,
Perry Brands, vult aan: “De leeftijds

Korfbalsters
Oranje Wit
verliezen
van Altior
Door: korfbalv. Oranje Wit
Het eerste team van Oranje
Wit verloor zondag 1 oktober in
een spannende wedstrijd nipt
van Altior uit Heeswijk-Dinther.
De thuisploeg wist één punt
meer te scoren dan de gasten
uit Leunen. De eindstand werd
12-11 in het voordeel van Altior.
Oranje Wit begon sterk
aan de wedstrijd en wist in de
eerste helft een ruime voor
sprong te pakken. Bij de rust
stond het 3-7 voor de gasten
uit Leunen. Altior kwam in de
tweede helft echter sterk terug
en Oranje Wit was minder scherp
in de aanvallen. Het werd een
spannende wedstrijd die pas in
de laatste seconden werd beslist.
Altior maakte toen de winnende
12-11. Janne Gellings werd
met vier doelpunten topscorer
aan Leunense kant.

verschillen waren ook groot. Voor
een speler van elf jaar is spelen met
iemand van zeventien jaar niet leuk,
en andersom is het ook niet leuk voor
de zeventienjarige. Voor kinderen is de
samenwerking dus absolute winst.”

Alleen leuke rivaliteit
Het probleem speelt al een langere
tijd, want net als op scholen en andere
sporten daalt het aantal jongeren
bij de zwemverenigingen. Trainer

Richard Janssen van HZPC: “Dan kun
je wel eigenwijs zijn en zeggen dat
je alleen bij je eigen club wil spelen,
maar dan schiet je jezelf in de voet.”
De verenigingen hebben het idee van
samenwerking eerst met de ouders
gesproken. Claassens: “Zij waren
positief, maar hadden nog wel veel
vragen. Met die vragen zijn we weer
bij elkaar gaan zitten en hebben we
het plan uitgediept.” Ook de eerste
reactie van de jeugd is positief. Brands:

Deelnemers komen in één week
vier dagen zwemmen. Het eerste
blok is van 18.00 tot 18.40 uur en
wordt gevolgd door een korte clinic
door één van de afdelingen van de
zwemvereniging, wedstrijdzwemmen,
synchroonzwemmen en waterpolo.
Het tweede blok start om
18.50 uur en duurt tot 19.30 uur.
Zwemmen kan over drie verschil
lende afstanden: 250 meter (tien

banen), 500 meter (twintig banen)
en 1.000 meter (veertig banen).
Het bezit van een zwemdiploma
is vereist en het gebruik van
zwemvliezen is niet toegestaan.
Deelnemers ontvangen de eerste keer
een deelnemerskaart. Wie vier keer
komt zwemmen, krijgt een medaille.
Wie wil, mag ook vijf dagen zwem
men. Kijk voor meer informatie of
inschrijving op www.zwem4daagse.nl

Dinsdag
Dinsdag t/m
t/m do
do 10.00-18.00
10.00-18.00
Dinsdag t/m
t/mZaterdag
do
10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00
do
10.00-18.00
Dinsdag
10.00-18.00
10.00-20.00
van 10.00-17.00.
10.00-17.00.
Vrijdag
Dinsdag
t/m
do
10.00-18.00
Zaterdag
van
Dinsdag
t/m
do
Vrijdag 10.00-20.00
10.00-20.00
Zaterdag
van
10.00-17.00.
Dinsdag
t/mZaterdag
do 10.00-18.00
10.00-18.00
Vrijdag
Vrijdag
10.00-20.00
van
10.00-17.00.
van
10.00-17.00.
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag
10.00-20.00
Zaterdag
van
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag 10.00-20.00
10.00-20.00
Zaterdag
van 10.00-17.00.
10.00-17.00.
Zondag
12.00-17.00
Dinsdag
t/m
do
Vrijdag
van
10.00-17.00.
Zondag
12.00-17.00
12.00-17.00
Dinsdag
t/mZaterdag
do 10.00-18.00
10.00-18.00
Zondag
12.00-17.00
Dinsdag
t/mZaterdag
10.00-18.00
Dinsdag
do 10.00-18.00
10.00-18.00
Zondag
12.00-17.00
Dinsdag
t/m
10.00-18.00
Dinsdag
do
Vrijdag 10.00-20.00
10.00-20.00
van
10.00-17.00.
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag
Zaterdag
van
10.00-17.00.
Dinsdag
t/m
do
10.00-18.00
Dinsdag t/m do 10.00-18.00
Dinsdag
10.00-18.00

Oktober

Dinsdag
do
10.00-18.00
Vrijdag
van
10.00-17.00.
Vrijdag
10.00-20.00
Zaterdag
van
10.00-17.00.
Dinsdag
t/m
10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00
10.00-20.00
van
Dinsdag
t/m
do
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag
10.00-20.00
van
10.00-17.00.
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag
van 10.00-17.00.
10.00-17.00.
Dinsdag
t/mZaterdag
do 10.00-18.00
10.00-18.00
Vrijdag
10.00-20.00
Zaterdag
van
Dinsdag
t/m
do
10.00-18.00
Vrijdag 10.00-20.00
10.00-20.00
Zaterdag
van
10.00-17.00.
12.00-17.00
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag
10.00-20.00
van 10.00-17.00.
10.00-17.00.
12.00-17.00
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag
10.00-20.00
Zaterdag
van
10.00-17.00.
Zondag
12.00-17.00
Vrijdag
10.00-20.00
Zaterdag
van
12.00-17.00
Vrijdag 10.00-20.00
Zaterdag
van 10.00-17.00.
10.00-17.00.
12.00-17.00
Zondag
12.00-17.00
Zondag
12.00-17.00
Zondag 12.00-17.00
12.00-17.00
Zondag

WOONMAAND
WOONMAAND AANBIEDINGEN
AANBIEDINGEN
WOONMAAND
AANBIEDINGEN

BANKEN,
MEUBELEN,
BOXSPRINGS
BANKEN,HOEKBANKEN,
HOEKBANKEN, (RELAX-)
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Drie Venraynaren naar WK aangepast judo

‘We gaan voor een podiumplaats’
Van de zeven judoka’s uit Nederland die van donderdag 19 tot zondag 22 oktober meedoen aan het WK
aangepast judo in het Duitse Keulen, komen er drie uit Venray. Jasper Holtackers (25), Jurgen van der Heijden (31)
en Ifeanyi Oguejiofor (17) zijn druk bezig met trainen en voorbereiden voor de wedstrijden. “Ze maken een goede
kans”, schat hun trainer Rudi Verhagen van Sportinstituut Verhagen uit Venray.

ters met een beperking, omdat ze laten
zien wat je allemaal kunt bereiken.
Een WK is echt het maximaal haalbare
voor sporters, waarom zouden zij daar
dan niet naartoe mogen?” Met een
groepje trainers trok hij daarom de
stoute schoenen aan en regelde met
de organisatie van het WK dat er tóch
Nederlandse judoka’s mee mochten
doen, niet als nationaal team maar
als individuele sporters. Zes van de
zeven Nederlandse judoka’s komen uit
voor Nederland, maar de uit Frankrijk
afkomstige Ifeanyi doet mee voor
Frankrijk.

Gecontroleerd
vechten

Ifeanyi, Jurgen en Jasper
Het is de eerste keer dat er een WK
wordt georganiseerd voor a angepast
judo, judo voor mensen met een
verstandelijke beperking. Bijna ging
de deelname niet door voor de

Nederlandse judoka’s. “Helaas besloot
Judobond Nederland om onduidelijke
redenen geen nationaal team naar
Keulen te sturen, waardoor onze
g-judoka’s niet mee konden doen”,

vertelt trainer Rudi. “Doodzonde, want
een eigen WK betekent eindelijk erken
ning voor het aangepast judo met een
eigen WK. En deze judoka’s zijn juist
echt een voorbeeld voor andere spor

Word jij onze
nieuwe collega?
faciliteiten en drang naar

Wegens uitbreiding van onze activiteiten in zowel binnen- als buitenland
zijn wij voor onze locatie in Grubbenvorst op zoek naar enthousiaste,
flexibele personen voor de functie van:

perfectionisme zorgen

Allround Heftruckchauffeur (fulltime)

Jarenlange ervaring,
moderne productie-

ervoor dat BVB Substrates
voorop loopt in het vak.
Een betrouwbare partner
met specialisaties in uiteenlopende markten zoals
professionele glastuinbouw,
natuurlijk en stedelijk groen,
hobbysector, champignonen fruitteelt.
Bij BVB Substrates wordt
alleen het beste substraat
geproduceerd. Geleverd
volgens afspraak op de
juiste plaats en tijd.
Dat is wat wij noemen een
succesvolle basis voor groei.

www.bvb-substrates.nl

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het orderpicken en laden en
lossen van vrachtwagens. Ook draag je zorg voor het beheer van het
WMS-systeem.

Operator Verpakkingsmachine fulltime)
In deze functie verricht je in een dynamische omgeving, zelfstandig
productiewerkzaamheden bij de verpakkingsmachines van onze
substraatproducten.
Shovelmachinist (fulltime)

In deze functie verricht je in een team van zes mensen allerlei werkzaamheden zoals het opslaan van grondstoffen, het samenstellen van
substraten en het laden van vrachtwagens, ondersteund door moderne
machines.

Chauffeur / Oproepchauffeur (fulltime)

In deze functie lever je onze producten bij onze afnemers in Nederland,
België en Duitsland, met vrachtwagens voorzien van een zelflossende
vloer.
Tevens zijn we op zoek naar chauffeurs die op oproepbasis inzetbaar zijn op
onze vrachtwagens.
Kijk voor de uitgebreide beschrijving van deze vacatures, op
www.bvb-substrates.nl/vacatures
Heb je interesse in één van deze uitdagende functies met uitstekende
arbeidsvoorwaarden, in een innovatieve organisatie? Graag ontvangen wij
dan uiterlijk vrijdag 17 oktober a.s., je sollicitatiebrief met een overzicht
van je opleiding(en) en je werkervaring.
Voor meer informatie kun je ook bellen: (077) 366 93 90.
BVB Substrates | Euroveen B.V.
Postbus 8551, 5970 AB Grubbenvorst
E-mail: vacature@bvb-substrates.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

At the Foundation of Growth

De drie Venrayse judoka’s hebben
er zin in. Ifeanyi: “Maar het is ook wel
een beetje spannend.” Jurgen beaamt
dat: “Omdat het ons allereerste WK is.
Maar voor de wedstrijden zelf ben ik
niet gespannen. Je moet gewoon doen
alsof het een normale wedstrijd is, dan
komt het wel goed.” Internationale
wedstrijden zijn de judoka’s wel
gewend. Jasper: “We zijn al in Rusland
geweest, in Duitsland, Zwitserland,
Franrijk en ook op trainingsstage in
Japan. Dat maakt judo ook zo leuk
voor mij, we mogen heel veel reizen.”
Ifeanyi: “Veel mensen denken dat

judo een hele wilde sport is, maar dat
is helemaal niet zo. Het is juist niet
agressief.” Jurgen gaat verder: “Je bent
wel aan het vechten, maar heel
gecontroleerd, omdat er veel techniek
bij komt kijken. Bij judo heb je respect
voor elkaar. Je maakt geen echte
ruzie, zoals bij voetbal.” Jasper lacht:
“Het is veel spannender dan voetbal,
grappen wij vaak.”

Focus houden
Hun verwachtingen voor het WK?
“Toch wel minstens een podiumplaats”,
aldus Jasper. Ze maken ieder in hun
eigen gewichtsklasse een grote kans
op een medaille, daar zijn ze het over
eens. Aan hun ervaring zal het niet
liggen, Ifeanyi, Jasper en Jurgen staan
respectievelijk al zo’n 10, 15 en 25 jaar
op de judomat. Toch onderschatten ze
hun tegenstanders niet. “Engeland,
Duitsland en Nederland zijn vaak de
beste drie landen”, vertelt Jurgen.
“Vooral de Britten zijn taaie tegen
standers.” De belangrijkste tip die ze
van trainer Rudi meekrijgen, is dat ze
goed gefocust moeten zijn. “Je moet
altijd je focus houden, daar let ik heel
goed op. Je weet op zo’n dag niet hoe
laat je wedstrijd is, dus dat is soms nog
best moeilijk”, vertelt Ifeanyi. Jurgen
voegt toe: “En je moet natuurlijk ook
gewoon je dag hebben.”

Heren ActiveRooy
onderuit in Urmond
Door: Roel van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
Op zaterdag 30 september, speelden de heren van ActiveRooy de
uitwedstrijd tegen ADC heren 1 uit Urmond. Na een flitsende start van de
Venrayse mannen werd er uiteindelijk met 3-1 verloren.
Dat het in het zuiden altijd war
mer is, bleek wel aan de hoge tempe
raturen. Ondanks de hitte gingen de
heren van ActiveRooy goed van start.
Onder aanvoering van een goede
servicereeks van Joris Arts en een
goede pass van Leon Jacobs werd een
ruime voorsprong uitgebouwd. Enkele
goede blokkeringen van Sef Teeuwen,
die de geschorste Leon Langenhuizen
verving, zorgde ervoor dat de eerste
set snel een prooi werd voor de
gasten uit Venray. Na deze eerste
set stortte het spel van ActiveRooy

echter als een kaartenhuis in elkaar.
Van de pass, de set-up en de aanval
bleef niets over. Ook de servicedruk
zakte ver weg, waardoor de thuis
ploeg binnen een kort tijdsbestek
op een 2-1 voorsprong stond. In de
vierde set werd de rug nog een keer
gerecht wat resulteerde in een kleine
voorsprong. Onder aanvoering van
de ingevallen nummer 6 van Urmond
schakelde de Urmonders een tandje
bij en verdween deze voorsprong
als sneeuw voor de zon met een 3-1
nederlaag als resultaat.

Dames ActiveRooy
verliezen van Achilles
Door: Lieke Vervoort, volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste damesteam van ActiveRooy uit Venray heeft op zaterdag
30 september een nederlaag geleden in Beugen. De Brabantse thuisploeg
Achilles zegevierde met 3-1.
De gasten uit Venray begonnen
prima aan de partij. In de eerste set
hadden de dames de winst voor het
grijpen, maar zagen ze in de span
nende slotfase de thuisploeg alsnog
langszij komen. Het werd 31-29.
ActiveRooy herstelde zich door de
tweede set overtuigend voor zich
op te eisen. De ballen werden goed

afgemaakt en met name Iris Janssen
maakte flink wat punten. De setstand
was 17-25. Achilles nam echter het
heft in handen in de derde set en eiste
de winst op. Ook in de vierde set miste
ActiveRooy de wil om te winnen,
waardoor het Venrayse team weer het
initiatief aan de thuisploeg liet. Beide
sets gingen met 25-19 naar Achilles.
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Prima overwinning voor SV Oostrum
Door: Marcel Holtackers, voetbalvereniging SV Oostrum
Na de uitstekende competitiestart van het eerste herenteam van SV Oostrum een week eerder stond op zondag
1 oktober de uitwedstrijd tegen Resia uit Wellerlooi op het programma. De mannen uit Oostrum speelden een prima
pot en wonnen met 4-1 van de gastheren uit Wellerlooi.
Oostrum startte fel en na vier
minuten was de voorsprong reeds
een feit toen Chris Wilschut op links
werd weggestuurd. De strakke voorzet
was een prooi voor aanvaller Joep
Cornelissen, 0-1. Oostrum ging ver

volgens door en kreeg enkele prima
kansen om de wedstrijd vroegtijdig te
beslissen.
Na een half uur werd de voor
sprong verdubbeld door Kees Gommans
die uit een scrimmage de 0-2 aan

tekende. Resia rechtte de rug en kwam
steeds meer opzetten. Nadat twee
prachtige vrije trappen paal en lat teis
terden, werd het net voor rust toch 1-2.
Na de rust volgde aanvankelijk
een wat rommelig begin. Net voor

Uitstekende start
handbaldames Manual
Door: handbalvereniging Manual
De handbaldames van Manual uit Venray zijn hun avontuur in de tweede klasse uitstekend begonnen. In de
eigen sporthal De Wetteling werd op zaterdag 30 september een zwaarbevochten overwinning geboekt op Saturnus
1 uit Hapert. Het werd 12-11 voor de Venrayse dames.

De Venrayse handbaldames begon
nen voortvarend aan de wedstrijd.
Via snel aanvalsspel pakte de thuis
ploeg een 2-0 voorsprong. Die was ech
ter van korte duur. De gasten uit Hapert
herstelden zich in de verdedigingen
ook aanvallend begon het te lopen.
In deze fase van de wedstrijd was
Manual niet opgewassen tegen het
fysieke spel van Saturnus. Dit leverde
een tussenstand van 3-7 op in het
voordeel van de gasten. In de laatste

tien minuten van de eerste helft wist
Manual de schade enigszins beperkt te
houden. Bij rust was het 8-5 voor de
gasten. Ook in de tweede helft schoten
de Venrayse handbaldames uit de start
blokken. Via doelpunten van Maaike
Lipman, Ankie Billekens en Annemarie
Schütte werd de achterstand in no time
weggepoetst, 8-8. In tegenstelling tot
in de eerste helft wist de thuisploeg nu
wel door te drukken. De verdediging
stond als een huis en op snelheid

wisten de Venrayse handbaldames
de Brabantse muur te slechten. Dit
leverde met nog tien minuten op de
klok een voorsprong van 12-9 op. In de
slotfase van de wedstrijd maakte de
thuisploeg het zich toch nog onnodig
lastig. Slordig balverlies aan Venrayse
zijde leidde tot twee doelpunten van
Saturnus, dat uiteindelijk één doelpunt
te kort kwam voor een gelijkspel.
De einduitslag werd bepaald op 12-11
in het voordeel van de Venrayse ploeg.

het uur werd de marge vergroot toen
Kees Gommans door het midden alleen
voor de Resia-doelman opdook en
ijzig koel afrondde. Bijna voltooide
Kees zijn hattrick, echter een pegel
van hem stuiterde via de onderkant
van de lat achter de lijn terug het
veld in. De prima scheidsrechter van
dienst nam het niet waar, maar de
Resia-aanhang achter het doel liet met
handgebaren duidelijk merken dat

Oostrum hier de beslissende treffer
werd onthouden.
Tien minuten voor tijd kwam de
eindstand op het bord. Ex-Venray
speler Sjors Groenen, die met enkele
vrije trappen zijn gave traptechniek
showde, trapte een boogbal ongelukkig
over zijn eigen doelman, 1-4. Na twee
wedstrijden heeft Oostrum nog steeds
de volle buit en de koppositie in de
vierde klasse E.

Basketbal

Derde overwinning
Jumpers
Door: basketbalvereniging Jumpers ‘76
Het eerste herenteam van basketbalvereniging Jumpers uit
Venray heeft ook de derde competitiewedstrijd gewonnen. Zaterdag
30 september moesten de heren van Jumpers naar Geldrop toe voor de
wedstrijd tegen E.B.C.G.
Met al twee overwinningen
op zak vertrokken de mannen van
Jumpers onder leiding van coach
Sinpat Kapriloglu met veel vertrouwen
richting Geldrop. Afwezig waren Peter
Hoeijmakers, Steffan Claessens, Denny
Janssen en Wouter Oosterbeek.
Justin Gommans opende de
score in het eerste kwart met een
driepunter, waarna E.B.C.G. al snel
een time-out pakte omdat het niet
tevreden was over het spel. Dit had
niet veel invloed, want het resterende
kwart stond in het teken van chaos
en s lordigheid aan beide kanten.
De enige speler die positief voor de
dag kwam in dit kwart was Mirko
Antheunisse die met een aantal
sterke acties voor dreiging zorgde en
vervolgens ook al zijn vrije worpen
raak schoot. De stand aan het einde
van het eerste kwart was 10-16.
In het tweede kwart wist Bart
van Dijk als eerste het netje te vinden
namens Jumpers. Ook in dit kwart
waren beide teams erg slordig met
de bal, maar wist Jumpers toch net
wat vaker te scoren. E.B.C.G. pro
beerde het Jumpers met een zone-
verdediging lastig te maken, maar
Jorik Wulterkens wist hier met twee

raken driepunters meteen een einde
aan te maken. Ruststand was 24-37.

Hoog percentage
vanaf vrijeworplijn
E.B.C.G kwam na rust sterker uit
de startblokken door onder andere
twee driepunters van Bram van
Eembergen. Dit zorgde dat Jumpers
weer wakker werd en feller ging
verdedigen. Het resterende kwart
bleef de voorsprong van Jumpers
nagenoeg hetzelfde met in de laatste
minuut een driepunter in de fastbreak van Bart van Dijk. Stand 36-50.
In het vierde kwart lukte het
E.B.C.G. niet om dichterbij te komen,
wat resulteerde in veel fouten.
Hierdoor kwamen de spelers van
Jumpers veel op de vrijeworplijn
terecht en net als in de voorgaande
wedstrijden schoot Jumpers hier
een hoog percentage. Jumpers won
uiteindelijk de wedstrijd met 55-67
en staat door de overwinning aan kop
in de competitie.
Dirk Laurense was met 27 punten
topscoorder, Jorik Wulterkens maakte
11 punten en Justin Gommans
10 punten.

SV Venray verliest derby
Door: Alvaro Langenhuizen, voetbalvereniging SV Venray
Het eerste herenteam van SV Venray stond op zaterdag 30 september tegenover RKSV Wittenhorst voor de
eerste derby van het seizoen. Na een minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd om Wim Lammertink
te herdenken, bleek Wittenhorst na negentig minuten voetbal te sterk voor de gastheren uit Venray. Het werd 2-1
voor de ploeg uit Horst.
Het eerste halfuur was volkomen
voor Wittenhorst. Kansen waren er
voor Rob Zanders en Willem Heijnen
die goed wegdraaide bij zijn tegen
stander, maar de bal op de paal schoot.
Pas in de 29e minuut kreeg Venray de
eerste kans. Wesley Deenen kreeg de
bal aangespeeld aan de rechterkant
van het veld en hij maakte een actie
buitenom. Hij wilde vervolgens een
voorzet geven, maar die belandde op
de lat. De laatste kans voor rust was
voor de thuisploeg. Jesse Peeters gaf
vanuit rechtsachter een lange bal op

Bram Vievermans. Die nam de bal goed
aan, maar schoof hem net voorlangs.
De thuisploeg van Stef Sijbers
begon prima aan de tweede helft.
Vanaf de rechterkant gaf Jordy Wismans
net na rust een voorzet, die werd
gemist door twee verdedigers van
Wittenhorst. Uiteindelijk kwam de bal
bij Jarno Peeters uit en die schoot de
1-0 binnen. Tien minuten later kreeg
Wittenhorst een strafschop, omdat Ruud
Keijzers neer werd gelegd in het straf
schopgebied. Thom Derks schoot de bal
strak in de bovenhoek. Venray-doelman

Sam Stiphout was kansloos, 1-1. In de
68e minuut wist Wittenhorst de leiding
te pakken. Na een combinatie op het
middenveld wisten de Horstenaren
een voorzet te produceren vanaf de
rechterkant. Willem Heijnen stond
precies op de goede plek en hij kopte
de bal binnen, 1-2. Wittenhorst speelde
beter georganiseerd dan Venray en had
met wat meer zorgvuldigheid kunnen
doordrukken en de voorsprong kunnen
vergroten. Het bleek niet nodig in het
duel met Venray. Venray heeft nu één
punt uit twee wedstrijden.

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters
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Raayland-leerlingen hebben uitwisseling met China

‘Niet alle Chinezen eten hond’
Twintig vwo4-leerlingen van het Raayland College uit Venray hebben deze week twintig Chinese studenten op bezoek. In het kader van een
uitwisseling zijn zij sinds 1 oktober in Venray. Taalbarrières, cultuurverschillen en leren van elkaar lijken de rode draad van een week vol verwonderingen.

Een groepje Chinese leerlingen
oefent een fietsrondje op de parkeer
plaats van De Wetteling in Venray.
Sommigen slingeren, anderen kunnen
prima met een fiets overweg. Maar, zo
zegt een van de begeleidende docen
ten, zal niemand van hen toegeven niet
te kunnen fietsen, geheel in lijn met de
Chinese cultuur. “Maar ‘Little Chan’ reed
bijna tegen de auto van de buurman,
toen we thuis weg gingen”, lacht de
Venrayse scholier Quinn de Roock.
‘Little Chan’ is ‘zijn’ uitwisselings
student, officieel Liu Haozhan.
Het idee voor de uitwisseling met
China ontstond bij aardrijkskundedocent Paul Cuppen. Toen hij een aantal

studenten enthousiast had gekregen,
werd gekeken of het ook écht waar
zou kunnen worden. “De school vond
het een goed idee. Ze wilden alleen
wel dat we andere, betaalbaardere
opties aanbieden aan de leerlingen die
China te duur vinden”, vertelt geschie
denisdocent Tim Broeren. Samen met
Cuppen en Marjan Raadschelders bege
leidt hij de leerlingen. “Toen ik hoorde
van deze kans, wist ik meteen dat ik
wilde gaan. Het is een schitterende
kans”, vertelt Quinn. Zijn jaargenoot
Esmee Donders uit Merselo twijfelde
ook geen moment en schreef zich in.
“Dat het ver is, is één van de aantrek
kelijke redenen om te gaan. Maar het

is ook een regio waar je niet zomaar
komt.”

Van miljoenenstad
naar Venray
Elke leerling die meedoet aan
het uitwisselingsproject, krijgt tussen
1 en 10 oktober een Chinese student
onder zijn of haar vleugels. De
leerlingen komen uit Ordos, een stad
in het binnenland van China, tussen
Beijing en Mongolië. De Chinese
studenten slapen bij een gastgezin
en leren deze week van alles over
Venray én Nederland. De fietstraining
maandag was hier een onderdeel van.

Ze bezochten Aken en het Europees
Parlement in Brussel, maar ook
Venrayse verenigingen als de schutterij
en de carnavalsverenigingen staan op
het programma. De Chinese gasten
maken daarnaast kennis met het
Nederlands eten, zelfs de Nederlandse
versie van Chinees eten, en luisteren
naar muziek. En daar kwamen ze
erachter dat ze tóch iets gemeen
hebben. “Little Chan luistert dezelfde
muziek als wij”, vertelt Quinn.
Daar stoppen de overeenkomsten
niet. “Hij vindt sandwiches heerlijk.
Hij vroeg me vandaag of ik hem kon
wijzen hoe je dat maakt”, zegt Quinn.
Wat de leerlingen straks in China te

eten krijgen, dat weten ze nog niet
precies. “Wel dat het geen hond wordt”,
lacht Esmee. De eerste stereotypen zijn
inmiddels ontkracht door de Chinese
bezoekers: niet alle Chinezen eten hond.
De Chinese studenten verwonderen
zich op hun beurt over Nederland.
Vergeleken bij de miljoenenstad waar zij
vandaan komen, is Amsterdam al klein,
laat staan Venray. “Onze stad heeft hoge
gebouwen en veel mensen. En nog
meer verkeer. De steden hier zijn open
en er zijn zoveel bomen. Dat is heel
mooi”, vertelt Xuan Si Yan, die bij Esmee
logeert, in gebrekkig Engels. “Zij wonen
in een steppegebied. De leraren die
meegekomen zijn, kijken ook steeds
naar de blaadjes en paddenstoelen”,
zegt Broeren.
“I’m so happy”, zegt Xuan Si Yan.
“Het is hier zo anders.” Het is lastig
voor te stellen dat deze studenten
geselecteerd zijn op hun vaardigheid in
Engels. Wie het hoogste cijfer haalde,
mocht mee op de uitwisseling, vertelt
Xuan Si Yan. “And we must be not bad.”
De taalbarrière is best lastig, geven
de Nederlandse en Chinese studenten
beiden toe. Ze begrijpen niet altijd alles
van elkaar en praten soms een beetje
langs elkaar heen. Maar met handen,
voeten en Google Translate komen ze
een heel eind. “De Chinese leerlingen
leren vooral Engels op papier. Ze horen
het bijna niet”, legt Broeren de barrière
uit. De taal zorgt voor grappige verwar
ringen en uitdagingen. “Maar als we
naar China gaan, nemen we geen enkel
risico”, vertelt docent Tim Broeren.
“Wij zijn toch verantwoordelijk voor
andermans kinderen. Dus dan gaat er
een tolk mee.” Volg de uitwisselings
studenten op Facebook en Instagram
via ‘degrensovermetraayland’.

(Advertorial)

Succesverhaal
BUFKES VENRAY GENOMINEERD VOOR
DE VENRAYSE ONDERNEMERS PRIJZEN!

NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Wendy
Evertz (foto midden). Wendy kwam ruim een jaar geleden in dienst bij NLW en ging als productiemedewerker aan de slag. Al snel wist Wendy, mede door haar lichamelijke beperkingen, dat dit voor haar niet de
juiste werkplek zou zijn. Toen er bij NLW een vacature voorbij kwam voor een baliemedewerker bij Adecco
in Venlo, was Wendy’s interesse gewekt. Met behulp van een participatieconsulent van NLW zocht ze
contact. Na een positieve kennismaking vanuit beide partijen, mocht Wendy op stage bij het uitzendbureau.
En met succes! Want na een geslaagde stageperiode, kreeg Wendy op 21 augustus jl. een contract aangeboden en werkt ze nu 5 halve dagen met volle tevredenheid, op detacheringsbasis bij Adecco. Nieuwsgierig
hoe Adecco en Wendy deze samenwerking ervaren? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl.
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anne Jakobs
19
Castenray
Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen

Waarom ben jij de eerste persoon
waar 15 vragen aan worden gesteld?
Ik ben de eerste, omdat ik mezelf dan
even kan voorstellen. Ik ga namelijk
een deel van de columns schrijven
op de jongerenpagina van de HALLO.
Niet alleen de columns zullen door
mij worden geschreven, maar ik ga
ook de vragen stellen voor de rubriek
15 vragen aan. Wil je graag een
keertje geïnterviewd worden voor deze
rubriek? Stuur even een berichtje naar
de redactie.
Wat voor opleiding doe je?
Ik studeer muziektherapie aan de
HAN. Op het moment zit ik in mijn
derde jaar en loop ik stage op een
Forensisch Psychiatrische Afdeling.
Een hele u
 itdaging om mensen altijd
te motiveren en de gestelde doelen te
behalen, maar als het dan lukt, is het

een fantastisch gevoel. Een plek waar
ik dit jaar nog heel veel dingen ga
meemaken.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Mensen moeten mij zien als een s ociaal
en open persoon. Iemand die vrolijk
is en waar je goed mee kan praten.
Ook vind ik het fijn als ze het gevoel
hebben dat ik wel zeker over mezelf
ben en dat ik weet wat ik wil.
Heb je een bijbaantje?
Ja! Naast dat ik een deel van de
columns ga verzorgen en de rubriek
15 vragen aan, werk ik ook bij Centre
Parcs Het Meerdal. Hier werk ik in de
restaurants als gastvrouw of in de
bediening. Veelal sta ik in de ‘Fuego’
een themarestaurant waar ik (meestal)
met veel plezier werk.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Het eerste dat ik tegenkom in mijn
galerij is een filmpje van een optreden.
Omdat ik muziektherapie studeer, heb
ik ook veel muzikale vrienden die zo

Zonder afspraak tussen 17:30 - 19:30

Kapsalon
DE KNIPSHOP

Woensdag avond: HERENknipavond

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047
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aan
Anne Jakobs

nu en dan nog wel eens ergens spelen.
En van dit laatste optreden heb ik
dus een filmpje gemaakt. De laatste
foto die ik heb gemaakt, is een of
andere vage foto van mezelf toen mijn
telefoon knipte terwijl ik dat helemaal
niet wilde. Mijn halve hoofd staat er
maar op en voor de rest zie je wazige
lucht.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Ik ben eigenlijk altijd iets te vroeg,
omdat ik er niet tegen kan als mensen
te laat komen. Mensen hebben vaak
afspraken gemaakt en daar wil ik me
dan aan houden. Jammer genoeg vindt
de helft van mijn vriendengroep dit
niet en sta ik altijd te wachten.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik heb een aantal jaar geleden in
Schouwburg Venray gezongen voor een
familiedag van een koor. Er zaten, voor
mijn gevoel, super veel mensen in de
zaal. Het applaus dat daarna kwam,
was fantastisch. Dat zou ik graag nog
een keer willen beleven.

Wat staat er nog op je bucketlist?
Een wereldreis maken. Ik vind reizen
echt heel erg leuk, ook al heb ik het
nog niet zo veel gedaan. Maar hier
door wil ik nog naar heel veel plekken
toe. Het liefst zou ik al die plekken
na elkaar bezoeken. Dus wie weet?
Misschien ben ik ooit wel voor een
jaartje weg.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind keek en deed ik het liefst mee
met High School Musical, daar was
ik echt groot fan van. Zo groot dat ik
nu nog een deel van de liedjes mee
zou kunnen zingen. ’We’re all in this
together right?’
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou graag nog willen leren om echt
goed piano te kunnen spelen. Op het
moment kan ik dit een beetje, maar
ik wil hier eigenlijk zo goed in zijn dat
mensen vragen of ik iets wil spelen en
dat dit dan 1,2,3 eventjes lukt. Een stuk
van Chopin of Bach lijkt me ontzettend
vet om te kunnen spelen. Hoewel ik
toch iets meer met popmuziek heb en
deze dan meezing.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb een steentje dat ooit bij het
werk van mijn moeder verkeerd was
geleverd. Het is een paars steentje dat
lijkt op een kauwgom, die we eerst ook
hebben uitgeprobeerd. Omdat het niets
bijzonders was, mocht ik deze houden.
Nu zit die in mijn etui en hij komt er
niet meer uit.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Mijn vader had me verteld dat ik
maar twee keer iets te drinken mocht
nemen op een feestje. Dat was een
grapje, maar dat had ik niet door.
Iedereen heeft me ontzettend hard
uitgelachen toen ik rood zag omdat het
zo warm was, maar ik mijn drinken al
op had.
Wat is je favoriete hobby?
Muziek maken, en dan vooral het
zingen van liedjes en mezelf hierbij
begeleiden.
Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
Een husky of een golden retriever.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Omdat ik zingen leuk vind om te doen,
ben ik ook een keer gevraagd door de
fanfare van Castenray om een showtje
mee te doen. Hierbij heb ik samen
met hen ‘The Rose’ gezongen. Het was
ontzettend lastig om dat toen onder de
knie te krijgen. Maar uiteindelijk heb
ik daar gestaan en heb ik het gewoon
gedaan.

Trein
verhalen
Ik reis zo vaak met het ov
dat ik onderhand onderdeel
ben van het meubilair. Ik zie
daar dan ook nog wel eens
leuke of wat mindere leuke
dingen.
Gisteren liep er een gezin de
trein in. De kinderen gingen voor
de eerste keer met de trein en
hebben de hele weg gestraald.
Iedere keer als er een andere
trein voorbij kwam, hoorde je ze
schreeuwen. Daar was het
wellicht iets te vroeg voor, maar
toch was het leuk om te horen.
Een andere keer was er een
ouder echtpaar met twee
kinderen. De kinderen hadden
nogal veel moeite met stilzitten,
maar de reis duurde een uur.
Er gingen nogal wat dingen,
zoals knuffels, kapot, maar ook
het geduld van oma en opa.
Toen de kids naar de foto’s
mochten kijken die gemaakt
waren in de dierentuin, werden
ze eventjes stil, maar dat geluk
ging maar vijf minuutjes op.
Hiernaast heb je ook nog de
conducteurs die meestal vrolijk
te werk gaan, maar niet altijd
even goed worden behandeld.
Zoals toen ik een groot gevecht
zag om een boete die niet
gerechtvaardigd was.
Mensen reisden op de ov-kaart
van een ander, met een
studentreisproduct, wat eigenlijk
niet mag. “Van de andere
conducteur mocht het wel!”
Toen de conducteur wegliep,
begonnen ze te lachen. Het was
namelijk de derde boete die
week.
Zo kan het andersom ook wel
eens fout gaan. Een oudere
vrouw was vergeten in te
checken en werd bijna de trein
uitgezet. Gelukkig reizen er nog
genoeg mensen met het ov,
die dan opkomen voor al deze
mensen.
Anne
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Venraynaar presenteert boek

‘Over de Maas’: over oorlog in Overloon
en de zoektocht naar ‘Fritz’
Harrie Bloemen (88) uit Venray presenteert op zondag 8 oktober zijn boek ‘Over de Maas’. In het boek beschrijft
Bloemen zijn eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en zijn nog steeds voortdurende zoektocht naar een
onbekende Duitse soldaat die Fritz heet. Het Oorlogsmuseum in Overloon vormt een passende setting voor de
presentatie.

geëvacueerd, nog voor de gevechten
losbarstten. Ook de familie Bloemen
moest haar huis uit. Twee maanden
later, op 17 november 1944, werd
Harrie in een razzia meegenomen
richting Venlo.

Als 15-jarige
in de razzia
Zijn boek ‘Over de Maas’ heeft een
ondertitel: Het oorlogsverhaal van de
15-jarige Harrie Bloemen. Daar werd
heel bewust voor gekozen. “Er zijn veel
mannen meegenomen in de razzia’s,
maar dat ik mee werd genomen,
was bijzonder”, legt Harrie uit.
Oorlogsconventies stelden dat jongens
vanaf 16 jaar meegenomen mochten
worden. “Ik vond het zo oneerlijk dat
ik toch mee moest. Maar inmiddels
grap ik maar dat de Duitsers mij toen
al voor vol aanzagen”, zegt hij over dit
dubieuze compliment.

Dankzij de hulp
van ‘Fritz’

“Ik zag een film over de oorlog in
Overloon waarin werd gesteld dat er in
de oorlog in Overloon ‘weinig gebeurd
zou zijn’. Nou, er is ook in Overloon
van alles gebeurd. Onderduikers,
bombardementen, alles was op de
bon en je moest vergunningen hebben
om te oogsten. En het hele dorp werd

geëvacueerd”, vertelt Harrie Bloemen
over de reden waarom hij in de pen
klom. Hij besloot zijn kennis over
de oorlogsjaren in Overloon over te
dragen door een boek te schrijven. Hij
combineerde zijn eigen herinneringen
en ervaringen met feiten en data en
werkte ruim zeven jaar aan het boek.

“Sommige herinneringen komen tot in
de puntjes terug, als je er eenmaal tijd
voor neemt om er over te denken.”
In september 1944 trokken de
geallieerden richting Venlo. De Duitse
bezetter vormde een front om hen
te stoppen ter hoogte van Overloon,
vlakbij Venray. Alle inwoners werden

Dezelfde dag nog dat hij werd
opgepakt, wist hij ook te ontsnap
pen. Tijdens een wandeling tussen de
tram waarmee ze gekomen waren en
de trein waarmee ze verder zouden
worden gebracht, kneep hij er met een
andere jongen tussenuit. “Dat was de
meest ingrijpende dag uit mijn leven”,
denkt Harrie terug. In zijn vlucht kwam
Harrie met een paar andere mannen in
Wellerlooi terecht. Daar werd hij door
een Duitse soldaat de Maas overgezet
naar Blitterswijck, naar bevrijd gebied.
Harrie heeft van die soldaat alleen
een voornaam, Fritz, en is al jaren op

zoek naar wie hij echt was. “Ik heb al
meermaals hulp gehad in mijn zoek
tocht”, vertelt Bloemen. Telkens bleek
echter dat de soldaat die ze op het oog
hadden, niet de Fritz kon zijn die hem
naar bevrijde grond bracht. De zoek
tocht naar Fritz zal Harrie ook na zijn
boekpresentatie nog bezighouden.
“Mogelijk ligt hij nog ergens begraven.
De zoektocht gaat door zolang ik leef.”
Hij geeft aan de soldaat graag te willen
eren met een bloemenhulde en hem
een naam te willen geven.
Al zijn gezinsleden overleefden
de oorlog. Hoewel tijdelijke woon
plek Swolgen al op 25 november
bevrijd werd, kon de familie pas op
5 december eindelijk terug naar huis
in Overloon. “Maar we konden onze
klomp niet zetten. Daar zou toch niks
dan regen in komen, want het dak was
nog kapot.”

Liedjes
over de oorlog
Tijdens de boekpresentatie op
zondag 8 oktober vertelt Harrie een
klein deel van al zijn verhalen over de
oorlogsperiode. Ook wordt het eerste
exemplaar uitgereikt en zingt hij met
een groepje een aantal liedjes over de
oorlog, waaronder het ’10 mei lied’
en ‘Toen de Tommy in Holland kwam’.
De middag begint om 14.00 uur in het
Oorlogsmuseum in Overloon.
Voor Harrie Bloemen was het zo
belangrijk dat het verhaal van de oor
log in Overloon goed wordt onthouden,
dat hij er een boek over schreef. En wie
weet leidt de aandacht die zijn verhaal
nu krijgt hem tóch nog een stapje
verder in de zoektocht naar Fritz.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

monteur
leerlingmonteur
zaterdag / vakantiehulp
Uw werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

reparatie-onderhoud-keuren van:
Damen Hydrauliek
met vestigingen in
Best, Elsloo
en Venray,
is gespecialiseerd
in de in- en
verkoop en
reparatie en
onderhoud van
hydraulische laaden loskranen,
afzetinstallaties,
meeneemheftrucks,
kippers, cilinders
en pompen.

HIAB Autolaad- en loskranen
Meeneem heftrucks
Afzetsystemen
Wij bieden een uitdagende job met een goed
salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer bedrijfsinformatie:
www.damenhydrauliek.nl
Bent u geïnteresseerd, mail dan uw cv naar:
venray@damenhydrauliek.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Wim Nijsen (0478-511333), of loop even bij
ons binnen bij de Energieweg 22 in Venray.

Laatste kermis van het seizoen
De laatste kermis van het seizoen 2017 vond van zaterdag 30 september tot en met
 insdag 3 oktober plaats op de Pastoorstraat in Wanssum. Het balgooien, de grijpers, het lunapark,
d
de botsauto’s en de schiettent werden goed bezocht. In Wanssum was in het kader van de kermis
van alles georganiseerd: in de feesttent in het dorp waren meerdere optredens.
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Kinderboekenweek
in de bibliotheek
Bij BiblioNu Venray wordt op vrijdag 6 oktober een speurtocht
georganiseerd die in het teken staat van het kinderboekenweekthema
’gruwelijk eng’. Tussen 19.00 en 21.30 uur kunnen kinderen komen
helpen om Sprut het spook te vangen.
BiblioNu Venray staat tussen
woensdag 4 en zondag 15 oktober in
het teken van de kinderboekenweek
thema ‘gruwelijk eng’. Tijdens de
Kinderboekenweek is er van alles te
doen in de bieb. Kinderen kunnen
spannende boeken lezen over
vampiers, heksen en monsters, maar
ook meedoen met een griezeltocht.
Sprut het spook staat centraal in
de griezelspeurtocht. In tegenstel
ling tot alle andere lieve en grappige
spoken in Venray, vindt Sprut het erg
leuk om kinderen te laten schrikken.
Daarom zijn de Spokenjagers van

Evenementenhal

Tatoeagefestival Venray
In de Evenementenhal in Venray wordt op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 oktober voor de tweede keer
het Monster INK Tattoo Fest georganiseerd. Het festival staat in het teken van tatoeages en alles wat daarmee te
maken heeft.

Venray gevraagd om Sprut te vangen.
Door heel Venray heeft het spook
aanwijzingen laten slingeren die ver
tellen waar zijn verstopplaats is.
De speurtocht begint bij de
bibliotheek en duurt van 19.00
tot 21.30 uur. Kinderen van groep
5 tot en met groep 8 gaan onder
begeleiding op pad en kunnen onder
weg allerlei spoken tegenkomen.
Terug in de bibliotheek volgt de
ontknoping. Vanaf 21.15 uur mogen
ouders ook naar de bieb komen.
Kijk voor meer informatie op
www.biblionu.nl

Parochiezaal naast kerk

Ontmoetingsdagen
Biddende Moeders
De gebedskring Biddende Moeders houdt op dinsdag 10 oktober
een ontmoetingsdag in Venray. Moeders, oma’s en vrouwen met een hart
voor kinderen kunnen van 09.30 tot 15.15 uur samen bidden in de
parochiezaal naast de kerk in Venray.
Biddende Moeders bestaat uit
groepjes vrouwen die regelmatig bij
elkaar komen om samen te bidden.
In Limburg bestaan 37 groepen
biddende moeders die wekelijks of
om de twee weken bij elkaar komen
om te bidden voor hun kinderen,
kleinkinderen en andere intenties
wereldwijd. Biddende Moeders is een
internationaal initiatief dat in meer
dan 120 landen actief is.
De ontmoetingsdagen zijn
bedoeld om kennis te maken met de
Biddende Moeders, voor ontmoeting,
gebed en om inspiratie op te doen.

Op het programma staan onder meer
een presentatie van het initiatief
Biddende Moeders, een gebeds
moment en een inleiding over de
‘De bruiloft te Kana’. De dag wordt
afgesloten met een eucharistieviering.
Deze ontmoetingsdagen worden
georganiseerd in samenwerking
met het Centrum voor Huwelijk en
Gezin van het bisdom Roermond
en Biddende Moeders Nederland.
Aanmelden kan bij regioverantwoor
delijke Wies Mom van Biddende
Moeders Limburg via wiesmom@
kuriakon.nl of 0475 58 913 5.

Try-out concert
Rangel Silaev
De Venrayse pianist Rangel Silaev speelt op zondag 8 oktober een
try-out van zijn buitenlandse concerten. Dat doet hij in de Venrayse Villa
aan de Dr. Kortmannweg 21 in Venray.
De 17-jarige Rangel Silaev geeft
van 15 tot 20 oktober een reeks
concerten in Griekenland. Sinds Silaev
in 2012 de eerste prijs van het Prinses
Christina Concours in Maastricht won,
krijgt hij regelmatig concertaanvragen
van de organisatie. De tournee voor
de ambassade in Griekenland op
Kreta en in Athene is er hier een van.
Het thuisconcert ‘Make my dream’
op 8 oktober is een try-out van deze
concertreeks. Rangel speelt onder
andere stukken van Rachmaninoff,
Debussy en Chopin op zijn Steinwayvleugel. Het thuisconcert stond eerst
gepland voor zondag 1 oktober,
maar werd vanwege een tussen
komend muzikaal project verplaatst
naar zondag 8 oktober. De Venrayse
concerten van Rangel Silaev heb
ben als doel aandacht te creëren en

geld in te zamelen voor stichting
Stemvork, die hij samen met zijn
moeder oprichtte. De stichting wil
jonge musici een plek op het podium
bieden en is bezig met de oprichting
van een concertzaal en muziek
studio. De thuisconcerten zijn altijd in
samenwerking met musici die nu al
deelnemen in de stichting. Zo wordt
Rangel Silaev zondag ondersteund
door twee gasten, de jonge conserva
toriumstudente en saxofoniste Bregje
Deckers uit America en zangeressen
Anita van der Velden-Rynkiewicz en
Annabel van Casteren. Het concert
duurt van 13.00 tot 14.00 uur en
wordt gegeven in de Venrayse Villa in
Venray. Aanmelden voor het thuis
concert kan tot twee dagen voor het
concert via kamerton@wxs.nl Kijk voor
meer informatie op www.rangel.nl

Organisator Florian Bouwsema
heeft voor het Tattoo Fest de volgens
hem beste en meest inspirerende
tattooartiesten van over de hele
wereld uitgenodigd om hun passie
uit te oefenen in de Evenementenhal.
Bezoekers kunnen een tatoeage laten
zetten in veel verschillende stijlen
of gewoon rondwandelen op het
evenement.
Daarnaast is er ook een entertain
ment programma. Onder andere
popjazzband Diona Fox & her Ragdolls
uit Rotterdam staat op het podium.
Op zaterdag treedt de alternatieve
rockband The Anaesthetics op met new
wave-achtige muziek. Net als vorig

jaar kunnen bezoekers ook een kijkje
nemen bij The Demon Drome Wall of
Death, de oude vintage kermisattractie,
waarbij 350 man tegelijk kunnen kijken
hoe de Indian Motorrijders hun leven
wagen in een steile houten silo.
Ook de extreme acrobatengroep
Fuel Girls is aanwezig op het festival.
Ze treden op over de hele wereld,
met een passie voor FMX-shows,
rockfestivals, motorshows, rally’s en
extreme sporten. “Hun ruige imago
gemengd met enorme hoeveelheden
tatoeages, sensationele trapezeacts
met luchthoepels, kettingen en nog
veel meer zorgt dat bezoekers hen
nooit meer gaan vergeten”, aldus de

organisatie. Nieuw dit jaar is Lucky Hell,
een Australische zwaardkunstenares en
ook Bart’s Trading Show, een kunst
beweging met piercings en andere
lichaamsmodificaties, is te bewonderen
dit weekend. Voor de echte durfallen is
er op het Tattoo Fest een hoek ingericht
waar bezoekers onder begeleiding van
profs zelf kunnen ervaren hoe het is
om een body suspension te ondergaan.
Dit is een extreme manier van piercen
met ringen die ook wel pleasure rings
genoemd worden. Tot slot zijn er dagen weekendprijzen te winnen voor de
beste tatoeëerders.
Voor meer informatie, kijk op
www.monsterinktattoofest.com

Ad ve rtorial

Nationale Wella TrendVision Award 2017

Kim Vermeulen finaliste
Op zondag 17 september was de prijsuitreiking van de prestigieuze National TrendVision Awards.
Deze wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door kappersmerk Wella Professionals. Kim Vermeulen van Change
Venray was één van de finalisten.
Om mee te mogen doen aan TrendVision, volgde
Kim een intensief opleidingstraject van driekwart jaar.
Ze werd getraind door de beste leermeesters van
Change, het creatieve team van Wella Nederland en een
internationale trainer die ‘British hairdresser of the year’ is.
Voor Kim was het niet de eerste keer dat ze in de finale
stond van TrendVision. In 2011 won ze de gouden award, in
2013 haalde ze brons en in 2014 zilver. TrendVision Awards
erkent de nieuwe generatie getalenteerde haarstylisten en
het meesterlijke kleurwerk in de branche.
Mee mogen doen aan deze wedstrijd betekent voor
Kim vanuit haar gevoel gave kapsels creëren. Haar passie
en enthousiasme voor het vak geven haar een
energieboost, zo zegt ze. “Door ‘out of the box’ te denken
en grenzen te verleggen, bereik ik mijn creatieve toppunt.
Zo wil ik een stempel drukken op de trends en het
kappersvak. Daardoor kan ik die kennis vertalen naar een
draagbare look voor onze klanten.”

Grote Markt 21,
5801 BL Venray,
0478 516 708
www.changeyourself.nl
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Dorpsraadvergadering

Winterkledingbeurs

Locatie: Vredepeel

Tijd: 18.00-19.00 uur
Organisatie: Oudervereniging basisschool
EigenWijs Oirlo
Locatie: Gemeentehuis De Linde Oirlo

Lönse Meense Live

Zwemvierdaagse

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: jongerenwerk van Synthese
Locatie: Gymzaal Vincent van Gogh Instituut Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knolleke
Locatie: feesttent kerkplein Leunen

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Venrayse zwemvereniging SPIO
Locatie: zwembad De Sprank Venray

Kermes Bazaar

Commissievergadering Wonen

Organisatie: Stichting Islamitisch Centrum Venray
Locatie: Langstraat 49, Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gemeenteraad Venray
Locatie: Gemeentehuis Venray

Tijd: 20.00-21.00 uur
Organisatie: Soul Community
Locatie: Schoutenstraatje Venray

zo
08
10

Vlooienmarkt

Theatervoorstelling
Vrijdag vs Sandifort

Tijd: 09.00-16.30 uur
Organisatie: Organisatieburo Vlooienmarkt Antiek
Curiosa (VAC)
Locatie: Sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: Reflexzonetherapeuten en Vakgroep
Reflexzonetherapie Limburg
Locatie: Stichting Odeon, Venray

Start weerbaarheidscursus

Workshop house dance met Dro
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Informatiebijeenkomst
Omgaan met pijn

Monster Ink Tattoo Fest

Hobbymarkt met demonstraties

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: GehandicaptenPlatform Venray
Locatie: huiskamer van Schouwburg Venray

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Reuma Patiëntenvereniging Venray en
Omstreken
Locatie: hotel Asteria Venray

Bespeling carillon

Try-out concert Rangel Silaev

Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: Stichting Carillon Venray
Locatie: Grote Kerk Venray

Tijd: 13.00-14.00 uur
Locatie: Dr. Kortmannweg 21 Venray

Gruwelijk enge speurtocht

Monster Ink Tattoo Fest

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Season kick-off Rave van Fortuin

Theehuisconcert Furor Musicus

Tijd: 22.00-03.00 uur
Organisatie: Social Events
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis Odapark Venray
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Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Ouderenvereniging Ons Genot
Locatie: Wijkcentrum Landweert Venray

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Venrayse zwemvereniging SPIO
Locatie: zwembad De Sprank Venray

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Samen aan tafel in Venray

Themamiddag
gevaren in en om huis

Zwemvierdaagse

Schrijversbijeenkomst
Roos van Rijswijk

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Kermes Bazaar
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Dialoogcafé
met Nicky Vievermans
Tijd: 19.30 uur
Locatie: spreekruimte boven café Goesting Venray

Commissievergadering
Werken en Besturen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gemeenteraad Venray
Locatie: Gemeentehuis Venray

Optreden Suzan Seegers
SuuS zingt akoestisch
Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Tentoonstelling Real Human
Bodies (t/m 15 oktober)
Tijd: 11.00-18.00 uur
Locatie: hotel Asteria Venray

Zwemvierdaagse

Wandeling voor ouderen

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Venrayse zwemvereniging SPIO
Locatie: zwembad De Sprank Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start hoofdingang Sint Annaterrein Venray

Oudijzeractie

Informatieavond N270 Via Venray

Zwemvierdaagse

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: LR en PC De Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Castenray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: gemeente Venray
Locatie: gemeentehuis Venray

Tijd: 18.00-19.30 uur
Organisatie: Venrayse zwemvereniging SPIO
Locatie: zwembad De Sprank Venray

Hobbybeurs Venray

Lezing Bert Keizer
Tumult aan de uitgang, aspecten
van sterfelijkheid

VrijwilligersCollege
Hoe herken je je eigen grenzen?

Organisatie: Stichting Islamitisch Centrum Venray
Locatie: Langstraat 49, Venray

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: M en H Hobbybeurzen
Locatie: Sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Monster Ink Tattoo Fest

Alzheimer café
Ondersteuning in de thuissituatie

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Reünie Atletiek Venray
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: ATV Venray
Locatie: clubgebouw atletiekbaan Venray

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer café Venray
Locatie: ouderencentrum De Kemphaan Venray
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Ontmoetingsdag
biddende moeders
Tijd: 09.30-15.15 uur
Organisatie: Centrum voor Huwelijk en Gezin en
Biddende Moeders Nederland
Locatie: parochiezaal naast kerk Leunseweg Venray

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Match voor vrijwilligers
Locatie: Match voor vrijwilligers, Venray

Commissievergadering Leven
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Gemeenteraad Venray
Locatie: Gemeentehuis Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Dertig jaar Haagse band Hallo Venray
Het is ondertussen al dertig jaar geleden dat ze zijn opgericht en in april kwam hun veertiende album uit. In juni
stonden ze nog in proeflokaal Goesting in Venray. Stoppen zit er nog niet in voor de Haagse band en naamgenoot
van dit nieuwsblad, Hallo Venray.

De band werd in 1987 opgericht
en met optredens voor de deur moest
ze snel een naam hebben. Dat werd
Hallo Venray. Zanger Henk Koorn:
“In het televisieprogramma ‘los vast’
werd altijd de aankondiging ‘hallo’
en dan de bezochte stad gedaan.
Dat deden ze ook in Venray en dat
gebruikte ik vanaf toen als ik bij
voorbeeld microfoons moest testen.
Het bekte lekker, dus hebben we daar
onze naam van gemaakt.”

In de periode na de oprichting
hebben ze veel geoefend op kleinere
podia. “We hadden een enorm begin
nersenthousiasme. We kwamen uit de
kraakscène en konden vaak optreden
op kraakfeestjes”, aldus Koorn. De plaat
‘The More I Laugh, The Hornier Due
Gets’ kwam in 1992 uit en vormde
de aanloop naar succes. Het album
kwam op de radio en Hallo Venray
werd gevraagd voor een optreden op
Pinkpop, dat later historisch bleek,

Pinkpop, heb je veel mensen om je
heen nodig die die aandacht in stand
houden. Dat hadden wij niet, wij deden
maar wat.” Maar voor hun muziek
maakte dat niks uit. “De output bleef.
Kunstzinnigheid stond voor mij op de
hoogste plank. Ik vind het ook lastig
om me aan te passen want dan doe je
maar wat. Als je je hart volgt, weet je
waar je heen moet.”
In april dit jaar kwam hun
veertiende album uit en hoewel
het hoofdpodium van Pinkpop er
waarschijnlijk niet meer in zit, waren
de recensies goed. Koorn beschrijft
het maken van het album als een
samenloop van omstandigheden.
“Eigenlijk zouden we dit album vorig
jaar augustus maken. Maar degene bij
wie we het op zouden nemen, belde
twee weken van tevoren af. Via-via
vonden we een nieuwe plek en een

week later zaten we in het zuiden van
Frankrijk.” Net als met alle andere
albums is Koorn superblij met de plaat.
“Een album is een momentopname.
Een soort tijdscapsule waaraan je kunt
zien waar je toen in je leven stond.
Ik ben dus ook op al onze platen trots,
alles was nodig om te komen waar ik
nu ben.”
Hallo Venray stond in juni weer
in Venray, in proeflokaal Goesting.
Koorn: “We hebben veel fans uit Venray
en omgeving, dus dat is altijd leuk.
We zijn ook ereburgers van Venray.
Al weet ik niet of we dat nog steeds zijn
en wat het precies is. Maar we hebben
hier toen in de jaren 90 asperges
gegeten en kunstwerken uit Venray
bezichtigd. Afgelopen juni waren de
burgemeester en een wethouder er
ook. We kregen toen chocolade in de
vorm van het wapen van Venray.”

aldus de zanger. Henk Kroon kleedde
zich, terwijl hij op een pogostick rond
sprong, uit tot hij in netkousen op het
podium stond.

Een album als
tijdscapsule
De commerciële aandacht werd
na verloop van tijd minder. “Als je
zoveel aandacht wil blijven houden en
wilt blijven optreden op bijvoorbeeld

Anatomische tentoonstelling

Real Human Bodies

U kunt bij ons terecht voor:
• Gebitsprothese, ook op implantaten (kliksysteem)
• Aanpassen, reparatie, vrijblijvend advies en controle
VERGOEDING VANUIT UW BASISVERZEKERING
RECHTSTREEKS VIA DE ZORGVERZEKERAAR
Venrayseweg 14
5961 AG Horst
Tel. 077 - 398 88 45

Botermarkt 57
5404 NV Uden
Tel. 0413 - 820 393

Spoorlaan 21
5461 JX Veghel
Tel. 0413 - 820 270

De tentoonstelling Real Human Bodies komt van donderdag 12 tot en met zondag 15 oktober naar Venray.
Hotel Asteria in Venray laat aan de hand van onder andere bewaarde menselijke lichamen, skeletten en organen
aan haar bezoekers zien hoe de anatomie van het menselijk lichaam in elkaar zit.
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De anatomische expositie heeft als
doel de anatomische wetenschap aan
bezoekers door te geven. De tentoon
stelling bestaat uit zo’n tweehonderd
voorwerpen, bestaande uit mense
lijke lichamen, skeletten, ledematen,
organen, functiesimulaties, proefmodel
len en 3D-afdrukken. Aan de hand van
de thema’s skelet, bewegingsapparaat,
hersenen, zenuwstelsel, genitaliën, hart

en bloedsomloop, nieren en urinewe
gen, spijsverteringsstelsel, zintuigen en
longen en luchtwegen krijgen bezoe
kers informatie over de wetenschap
van de anatomie.
“De waardigheid van de doden
blijft ongeschonden”, geeft de
organisatie aan. “Optisch zijn de
tentoongestelde lichamen van de
orgaandonoren precies zoals bij de

studerende medici op de dissectietafels
bij de anatomische opleiding.
De Amerikaanse lichaamsdonoren
hebben tijdens hun leven verklaard dat
hun lichaam na hun dood beschikbaar
gesteld mocht worden voor de
opleiding van artsen en informatie aan
belangstellenden.”
De expositie is van 11.00 tot
18.00 uur te bezoeken.
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4K

ULTRA HD

599,-

FullHD

449,-

699,-

549,-

LED-TV / 43PUS6162

LED-TV / UE48J5200

•43 inch (109 cm) • Ultra HD (4K) • Smart TV met Android • 50 Hz

• 48 inch (122 cm) • Full HD (1080p) • Smart TV • 50 Hz

EP:Tummers waardebon t.w.v.

€ 500,- VERDIENEN?
Help ons aan een nieuwe collega!
Wij groeien, en daarom zoeken wij enthousiaste mensen om ons leuke team te komen versterken. Kent u
iemand die goed zou passen binnen ons team? Help ons aan een collega en u ontvangt van ons een
waardebon t.w.v. € 500! Bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer informatie.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00
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