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‘Eten verbindt.
En koken ook’
Voor veel ouderen uit Heide is het vaste prik: één keer per maand zijn zij bij multifunctioneel centrum De Hei te vinden om met z’n allen een maaltijd te eten die door
Kookpunt De Hei bereid is. Ook op vrijdagmiddag 13 oktober is het weer zover: initiatiefneemster Truus Classens is samen met haar vrijwilligersteam al vanaf 09.00 uur in de
weer om wat lekkers te maken. Op het menu: witte bonensoep, goulash en een appeltaartje. Lees verder op pagina 02

Ideeën gezocht

Meer aandacht voor herdenkingen bevrijding
De stuurgroep Liberation Route Venray-Weeze en Cultura Venray willen meer aandacht voor evenementen en
herdenkingen rondom de bevrijding van Venray na de Tweede Wereldoorlog. Zij roepen daarvoor de hulp in van
vrijwilligers.
Venray werd op 18 oktober 1944
bevrijd. De stuurgroep Liberation
Route en Cultura Venray vonden
18 oktober daarom een gepaste
datum om haar samenwerking
bekend te maken. De organisaties
willen de bevrijdingsdatum en
bijbehorende geschiedenis meer
onder de aandacht te brengen.
Cultura Venray gaat als aanjager

en kartrekker evenementen en
herdenkingen rondom de Liberation
Route organiseren. “We werken
toe naar evenementen rondom de
route”, vertelt Marloes Kempkens van
Cultura Venray. Deze moeten door
vrijwilligers ingevuld worden. “In het
kader van 75 jaar bevrijding in 2019
staat al een aantal evenementen in
de steigers, maar tot die tijd willen

aanmelden, vrijwilligers of bijvoorbeeld
verenigingen. We hopen op hulp
van zoveel mogelijk doelgroepen,
bijvoorbeeld van basisschoolleerlingen
of jongeren, maar ook juist van
ouderen.” De organisatie hoopt een
paar grotere evenementen van de
grond te krijgen.

we ook aandacht besteden aan de
route en de bevrijding. We werken
nu eerst toe naar Bevrijdingsdag en
willen ook op 18 oktober 2018 wat
organiseren. Maar dat is ook afhankelijk
van ideeën van mensen die mee willen
helpen.” De organisatie begint nu
De stuurgroep Liberation Route
met het zoeken van vrijwilligers die
Venray-Weeze is onderdeel van de
evenementen en herdenkingen mee
Liberation Route Europe. De route
willen opzetten. “Iedereen kan zich
is een uitbreidende internationale

Herdenkingsroute

herdenkingsroute van Groot-Brittannië
tot Polen en vormt een schakel tussen
de belangrijkste regio’s tijdens de
opmars van de geallieerden. Het doel
van de Liberation Route is om de
bevrijdingsroute aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog zichtbaarder en
toegankelijker te maken.
Geïnteresseerden om bij te
dragen aan het opzetten van
evenementen en herdenkingen
rondom de bevrijding van Venray
kunnen contact opnemen met Cultura
Venray via marloes@culturavenray.nl
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‘Eten verbindt. En koken ook’
Kookpunt De Hei is alweer een
aantal jaar geleden opgestart, nadat
multifunctioneel centrum De Hei
40.000 euro won voor een grote
dorpskeuken met de wedstrijd Onze
Buurt 2013. Het multifunctionele
centrum was vroeger de basisschool
van het dorp en heeft nu onder andere
een dorpskeuken, bakkerij en een
lunchroom.
Toon, Wil, Marian, Marlien, Cor,
Nelly en Truus zijn de vrijwilligers
die vandaag de maaltijd verzorgen
in De Hei. In totaal bestaat het team
uit zo’n twintig man. “Er wordt van

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
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.

alles georganiseerd in De Hei”, vertelt
Toon. “Maar voor ouderen was er nooit
zoveel. Daarom wilden wij iets doen,
specifiek voor die doelgroep. In Heide
wonen veel ouderen, die vaak iedere
dag alleen moeten eten. Eten ver
bindt.” “En koken ook”, voegt de
rest toe. Want niet alleen de ouderen
uit Heide ontmoeten elkaar bij de
maaltijden van het kookpunt, ook voor
de vrijwilligers zelf is het een echte
ontmoetingsplek geworden. “Ook wij
hebben er heel veel plezier van”, geeft
Wil aan. “Voor de meesten is koken
echt een hobby en het is leuk om dat
in een groep te doen.”

Huiselijke sfeer
De maaltijd bestaat iedere keer uit
een vast menu van drie gangen.Truus:
“De meeste ouderen eten thuis alleen
maar ouderwetse Hollandse pot, dus ik
wil graag iets speciaals op tafel zetten.
En tot nu toe hebben we nog nooit
twee keer hetzelfde bereid. Daar maak
ik dan natuurlijk wel een sport van.”
Iedereen mag tijdens de maaltijd zelf
zijn eten opscheppen. “Om een echte
huiselijke sfeer te creëren”, aldus Truus.
Het liefst gebruikt het kookpunt zoveel
mogelijk seizoens- en streekproducten.
Toon: “Als het kan, gebruiken we pro
ducten uit het dorp. Om de plaatselijke
ondernemers te steunen.”
Als de eters tevreden zijn, zijn
de kokers dat ook. Wil: “De oudste
deelnemer is 93. Die zit zich de

hele ochtend al te verheugen op de
soep, dat weet ik zeker. En er is altijd
één man die mee-eet die van tevoren
roept geen toetjesman te zijn, maar als
de laatste gang eenmaal op tafel staat,
heeft hij het toch als eerste op. Mooi
is dat.” Truus voegt toe: “De meesten
zijn gewoon dagelijkse kost gewend,
dus dan is dit wel extra speciaal.

We krijgen eigenlijk altijd goede
reacties. Als de mensen tevreden
naar huis gaan, is de dag voor ons
geslaagd.”

‘Eigenlijk altijd lekker’
En de ouderen? Die vinden het
heerlijk. “Wij komen altijd”, vertellen
Anneke Gielens (91), Toos Michels

Aardbevingsgevoeligheid

Onderzoek geothermie in
Venrayse bodem
Geothermie Brabant gaat de bodem van Venray onderzoeken. In november voert zij zogeheten vibro-seismisch onderzoek uit op drie plaatsen in de
gemeente Venray. Met het onderzoek wil zij kijken wat de mogelijkheden zijn voor geothermie in de gemeente.
Met drie vrachtwagens brengt
Geothermie Brabant aan de hand van
trillingen de onderliggende grond
lagen in beeld. Het onderzoek wordt
grotendeels uitgevoerd op wegen
van de gemeente Deurne. In Venray
worden de testen uitgevoerd op de
N277, de Ysselsteynseweg en de
Steegse Peelweg.

Waarschuwing voor
aardbevingen
Aan de hand van de uitkomsten
van het onderzoek wil het bedrijf
inzicht krijgen in de opbouw van de
diepere ondergrond. Op basis van
deze informatie kan een schatting

worden gemaakt van de aanwezigheid
en de omvang van potentiële mogelijk
heden van geothermie. Bij geothermie
wordt warm water omhoog gepompt
uit de diepe ondergrond van de aarde.
De warmte die zich daar bevindt, kan
bijvoorbeeld gebruikt worden om kas
sen te verwarmen. De techniek kwam
afgelopen zomer in opspraak, toen
waakhond Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) een rapport uitbracht dat stelde
dat de veiligheids- en milieurisico’s
van geothermie over het algemeen te
weinig herkend en beheerst werden.
Volgens hen zouden boringen, met
name in Noord-Limburg, kunnen leiden
tot een verhoogde kans op aardbevin
gen. Tegelijkertijd wees onderzoek van

provincie Limburg uit dat juist in deze
regio aardlagen aanwezig zijn met
potentie voor aardwarmtewinning.

Risico’s van
onderzoek nihil
Het College van B&W van Venray
gaf toestemming voor het onderzoek
van Geothermie Brabant. Ze stelt dat de
aardbevingsgevoeligheid van NoordLimburg bekend is. Voor het onderzoek
wordt met ‘vibro-trucks’ gewerkt, die
trillingen veroorzaken. Sensoren peilen
hiermee de bodem. Volgens gemeente
Venray is het risico van de onderzoeks
methode nihil. Zij ziet in het onderzoek
voordelen: “Toestemming voor dit

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.

uitvaart
onderneming

Print & Sign in Venray

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

onderzoek levert juist een b
 ijdrage in
een mogelijke toekomstigever
kenning van de mogelijkheden én
risico’s van geothermie in Venray”,
aldus het college. In ruil voor
toestemming krijgt de gemeente
gegevens over de bodem in de
gemeente van het onderzoeksbureau.
Geothermie Brabant is
een onderzoeksfirma van
Waterleidingmaatschappij Brabant
Water en provincie Noord Brabant.
De firma organiseert een inloopavond
over het onderzoek op donderdag
26 oktober tussen 18.30 en 21.30 uur
in het gemeentehuis van Deurne.
Kijk voor meer informatie op
www.geothermiebrabant.nl

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

media

(85) en Miet Michels (87). “Het is hier
gezellig. We kennen iedereen, dus we
kunnen altijd bij iemand aanschuiven
om eens goed bij te praten. Het eten
is iedere keer een verrassing, maar
eigenlijk altijd heel lekker. En dan
hoeven we zelf eens niet te koken,
dat is ook wel eens fijn. Er wordt hier
goed voor ons gezorgd.”

Kantoor Venray
Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Fotowedstrijd

Nieuwe ambulances
krijgen Venrayse foto’s
AmbulanceZorg Limburg Noord heeft voor iedere regio een nieuwe ambulance gekregen, ook voor de regio
Venray. Om die nieuwe ambulance op te fleuren is zij op zoek naar typerende regiofoto’s, om voor wat extra
afleiding te zorgen voor de patiënten. Via Facebook organiseert zij daarom een fotowedstrijd.

Minimaal twee

Meer laadpalen
in gemeente
Gemeente Venray gaat het komend jaar het netwerk van openbare
laadpalen voor elektrische auto’s uitbreiden. Zij wil minimaal
twee openbare laadpalen in elk dorp en elke wijk realiseren.
Gemeente Venray wil het aantal
openbare laadpalen voor elektrische
auto’s in de gemeente vergroten.
Dat stelt het College van B&W voor in
het Uitvoeringsprogramma Energie.
De gemeente voorziet dat het
elektrisch rijden in de nabije toekomst
sterk gaat toenemen en dat daarvoor
een uitbreiding van de laadinfrastruc
tuur nodig is. Naast particulieren, die
een plek voor een laadvoorziening
kunnen aanvragen als ze deze niet bij
hun eigen woning kunnen plaatsen,
verzorgt de gemeente ook openbare
laadpalen voor bezoekers met elektri
sche auto’s.

is op zoek naar een

AmbulanceZorg Limburg heeft
vier nieuwe ambulances aangeschaft,
waarvan één voor regio Venray.
Doordat de voertuigen efficiënter zijn
ingedeeld, bleef er van binnen een
lege wand over. “We doen er alles
aan om een rit voor onze patiënten
zo aangenaam mogelijk te maken en
om voor extra afleiding te zorgen is
er vanuit de ambulancemedewerkers
het idee geopperd om van deze

lege wand een fotowand te maken”,
geeft AmbulanceZorgLimburg
Noord aan. “En wat is er leuker dan
het publiek hierbij te betrekken?
De patiënten komen per slot van
rekening uit de regio.”
De Ambulancezorg is daarom op
zoek naar mooie en typerende foto’s
uit de regio. “We denken daarbij
aan landschapsfoto’s of bijvoorbeeld
markante gebouwen, plekken of

kunstwerken.” Via Facebook kunnen
deelnemers aan de wedstrijd hun
foto insturen. Uit de drie inzendingen
met de meeste likes kiest het
ambulanceteam uit Venray uiteindelijk
de winnaar. De foto van deze winnaar
verschijnt dan in de ambulance.
De nieuwe ambulances zijn
binnen een paar weken operationeel,
laat AmbulanceZorg Limburg Noord
weten.

•
•
•
•

“Zij kunnen nu laden bij openbare
laadpalen in het centrum en bij
bedrijven met laadvoorziening.
Dit is geen geschikte oplossing voor
de bezoekers die in de wijken en
dorpen moeten zijn. De gemeente
streeft naar minimaal twee
openbare laadpalen in elke wijk en
dorp. De uitwerking daarvan gaat
zeer waarschijnlijk het komende
jaar plaatsvinden”, aldus een
woordvoerder.
De gemeenteraad bespreekt het
Uitvoeringsprogramma Energie tijdens
de raadsvergadering van dinsdag
31 oktober.

C2C
chauffeur

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

AUTOBEDRIJF FRANCKEN Oirlo
www.autobedrijf-francken.nl

Arrestatie na drugsvondst

- APK
- Onderhoud
- Reparaties
- Verkoop
- Airco

Politie Venray-Gennep heeft zaterdag 14 oktober een inval gedaan in een woning aan de Kiosk in Venray.
De politie deed de inval omdat ze vermoedde dat er in het pand verdovende middelen aanwezig zouden zijn.
De politie onderzocht de woning
zaterdagavond en vond daar inder
daad een grote hoeveelheid soft- en

harddrugs. De politie vermoedt dat het
in dit geval gaat om hasj en cocaïne.
Na de vondst werd de 51-jarige

bewoner van het pand aangehouden.
Hij zit momenteel vast. De politie
doet verder onderzoek.

Vier woningen dicht
na drugsvondsten
Gemeente Venray heeft in juli, augustus en september vier woningen gesloten in het kader van de Wet
Damocles. In de woningen werden drugsgerelateerde zaken aangetroffen. De woningen zijn voor drie maanden
tot een jaar dicht.
Gemeente Venray sloot in
het derde kwartaal van 2017
vier woningen: het betreft
panden aan de Monseigneur
Verrietstraat, de Haammakerstraat
en de Pavanestraat in Venray en de
Immenhof in Ysselsteyn. Als in een
woning een hoeveelheid softdrugs
wordt aangetroffen of een hennep
plantage, dan kan de burgemeester
het pand drie maanden sluiten.

Als men harddrugs of handel hierin
aantreft, geldt hiervoor zelfs zes
maanden tot een jaar. Het sluiten van
de woning is niet bedoeld als straf
maatregel, maar om de overtreding
te laten stoppen, geeft de gemeente
aan. “Daarvoor is een ontruiming
alleen niet voldoende. Het crimi
nele circuit en klanten moeten ervan
doordrongen raken dat deze woning
niet meer meetelt: hier wordt niet

meer geteeld of gehandeld”, aldus
gemeente Venray. Ze zegt dit ook
voor toekomstige nieuwe huurders te
doen. Het sluiten van een woning in
het kader van de Wet Damocles kan
betekenen dat de bewoner zijn huis
kwijtraakt. De woningstichting mag
namelijk de huur opzeggen.
De bewoners van de panden
worden ook strafrechtelijk vervolgd
voor hun misdaden.

m/v

30
jaar

Peugeo

t spec

ialist

Hoofdstraat 21 | 5808 AR | Oirlo | Tel: 0478-571333

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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BiblioNu

Jeugd wordt gratis
lid bibliotheek
BiblioNu in Venray stopt per direct met het rekenen van inschrijf- en
duplicaatskosten voor jongeren tot 18 jaar. De bibliotheek hoopt hiermee
een laatste financiële drempel om de bieb te bezoeken, wegnemen.
“BiblioNu investeert in vitale
gemeenschappen en voelt zich
hierdoor moreel verantwoordelijk om
lezen voor onze jeugd toegankelijk te
maken en te houden”, laat de instel
lingen weten.

Investering in de
toekomst en jeugd
Om deze reden stopt BiblioNu per
direct met het rekenen van inschrijfen duplicaatkosten voor alle jeugd
tot 18 jaar. De jeugdabonnementen
zelf waren al gratis. Zo hoopt BiblioNu
financiële drempels om gebruik
te maken van de bieb, helemaal
weg te halen. De beslissing kost de
bibliotheek ongeveer 3.000 euro
per jaar, wat ze een ‘investering in
de zelfontplooiing van onze jeugd’
noemt.
“Je zou kunnen redeneren dat
BiblioNu hierdoor minder inkomsten
genereert. Maar ik draag liever onze

overtuiging uit dat publiek geld ook
daadwerkelijk richting het publiek
moet gaan. Dan weegt een stukje
minder inkomen niet op tegen het
maatschappelijk belang of meer
waarde waar je een bijdrage aan wil
leveren”, aldus bibliotheekdirecteur
Jimmy Hendriks.

Ontwikkelen
taalvaardigheid
Veel vaardigheden die jongeren
tegenwoordig nodig hebben, zijn
gebaseerd op goede taalvaardigheid,
geeft Hendriks aan. “En voor het ont
wikkelen van een goede taalvaardig
heid kom je, naast ‘school’, toch echt
bij de bibliotheek uit. BiblioNu blijft
hierdoor het (lokale) kenniscentrum
voor leesbevordering, taalvaardigheid
en mediawijsheid. Maar dan moet je
hier wel de drempels voor beslechten
en als organisatie blijven investeren
op de eigen deskundigheid.”

Boek Harrie Bloemen na
één dag uitverkocht
Het boek ‘Over de Maas’ van Venraynaar Harrie Bloemen (88) is naar aanleiding van de boek
presentatie op zondag 8 oktober helemaal uitverkocht. Onder toeziend oog van ruim 150 bezoekers
nam Bloemen het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Freek Steeghs van uitgeverij
Datawyse. Tijdens de presentatie zong een afvaardiging van het mannenkoor, inclusief Harrie Bloemen
zelf, een aantal oorlogsliederen dat ook voorkwam in het boek. In het boek vertelt de auteur over zijn
ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, de ontsnapping uit bezet gebied en de zoektocht naar de
Duitse soldaat die hem daarbij hielp. Nu de eerste oplage van het boek is uitverkocht, wordt er druk
gewerkt aan een tweede druk.
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Uit

Venray

Wesley
Sijbers

Niet iedereen die in Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie Uit… Venray
met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht
zijn gekomen. In deze aflevering: filmmaker Wesley Sijbers, geboren in Venray, maar inmiddels uit Arnhem.

nieuws 05

Kinderen checken
huis opa en oma
Groep zes van basisschool De Bongerd uit Venray doet mee aan het
project Woningcheckers van Brandweer Limburg-Noord. De kinderen leren op
maandag 23 oktober onder andere hoe ze het huis van hun opa en oma
kunnen controleren op brandveiligheid.
Bij het project worden de
leerlingen in één dag opgeleid tot
‘woningchecker’. Ze leren waar ze
op moeten letten bij brandveiligheid
in woningen en krijgen uitleg over
waar ze in huis op kunnen letten om
brand te voorkomen, te signaleren
en hoe veilig te vluchten. Daarna
gaan ze bij hun opa of oma een
woningcheck uitvoeren. Brandweer
Limburg-Noord wil zo het belang van

brandveiligheid onder de aandacht
brengen en bespreekbaar maken
bij twee belangrijke risicogroepen,
namelijk basisschoolleerlingen en
senioren. Na de check worden de opa’s
en oma’s van de leerlingen uitgenodigd
op school en kijkt iedereen terug op
wat ze gedaan en beleefd hebben.
In totaal doen vier scholen uit Venray,
Nederweert, St. Odilliënberg en Bergen
mee aan het project.

Buitengebied Wanssum
naar 60 km/uur
De wegen in het zuidelijke deel van Wanssum worden zestigkilometer
zones. Dat heeft het College van B&W van gemeente Venray vastgesteld.
Het college hoopt hiermee de verkeersveiligheid in het gebied ten zuiden
van Wanssum te vergroten.
Het gaat om de wegen in het
gebied dat tussen de Groote Molenbeek
en de Vosseven ligt en in het noorden
wordt begrensd door de kern van
Wanssum en in het zuiden door de
gemeente Horst aan de Maas. Veel van
deze wegen zijn nu nog 80-kilometer
wegen. “Uit het oogpunt van het
verzekeren van de veiligheid op de
weg en het beschermen van weg
gebruikers is het gewenst in het gebied

De 21-jarige Wesley studeert aan het Rijn IJssel College
in Arnhem en woont daar inmiddels ook. Vorig jaar vertrok
de filmstudent naar IJmuiden voor een stage. Zijn tweede
stage bracht hem terug naar zijn studiestad. Al zo lang hij
zich kan herinneren, is Wesley creatief bezig. Als jongen
experimenteerde hij met het ontwerpen van games, het
schrijven van fictie of het maken van foto’s. “Ook heb ik
even strips getekend, maar ik kwam er al snel achter dat
ik niet goed ben in tekenen”, lacht hij.
Uiteindelijk kwam hij uit bij het maken van films.
“En die liefde is gebleven. Het gezegde is ‘Een foto zegt
meer dan duizend woorden’ en ik maak dat altijd af
met ‘en film is 25 foto’s per seconde’. Ik vind dat je met
film heel subtiel een verhaal kunt vertellen. Door wat
je in beeld brengt, door geluid, en alles er omheen.”
Wesley heeft ook in Venray veel gefilmd. Hij heeft wat
korte films gemaakt, maar heeft bijvoorbeeld ook twee
jaar bij Omroep Venray vrijwilligerswerk gedaan als
cameraman en editor.

Samen alleen
“Ik vind het leuke aan films maken dat je altijd
werkt met een groep. Bij Omroep Venray ga ik samen
met een verslaggever op pad en werk je met een
redacteur. Ook met korte films maken zit je met
meer mensen op een productie. Het werkt fijn dat je
verschillende invalshoeken hebt. Als je dan samen tot
een middenpunt komt, is dat vaak beter dan het originele
idee.” Als regisseur maakt hij de eindbeslissing over die
aanpassingen. “Maar ik heb nog niet vaak keuzes moeten
maken waar mensen niet blij mee waren. We komen wel
vaak tot een resultaat waar iedereen zich in kan vinden.
Zijn laatste project is de korte film ‘Samen alleen’,
die hij samen met een aantal mensen van zijn opleiding
en kennissen uit het vak wil maken. Om dat voor elkaar
te kunnen krijgen, loopt tot vrijdag 20 oktober 12.00
uur een crowdfunding-actie voor de film. “Tot nu toe
hebben we 890 euro binnen, van de 1.500 euro die we
gehoopt hebben”, vertelt de filmmaker. “We hebben nog

een sprint te gaan, maar de twijfel of het project door
kon gaan, is inmiddels weg. Met dit bedrag gaan we
de film sowieso maken. Misschien moet ik zelf nog wat
bijleggen, of we gaan wat bezuinigen. Het is nog niet het
beoogd budget, maar compromissen moet je ook kunnen
maken.”
Samen Alleen gaat over Marcel, een volwassen
man met autisme die bij zijn moeder woont en daar de
ondersteuning krijg die hij nodig heeft. Maar zijn moeder
wordt ziek en Marcel moet leren omgaan met het
wegvallen van zijn moeder en zijn plekje in de wereld
proberen te vinden. “Met de film wil ik mijn visie laten
zien over hoe mensen omgaan met autisme en opvoeden
in het algemeen. In mijn ogen worden veel kinderen,
vooral kinderen met autisme, te beschermend opgevoed.
Terwijl zij juist veel ervaringen nodig hebben voor hun
ontwikkeling.” De film wordt in het eerste weekend van
november geschoten. “We hebben beperkte filmdagen
vanwege het budget. We filmen twaalf tot vijftien scènes
in een weekend, dus dat wordt hard doorpakken”,
vertelt hij enthousiast. Daarna gaat Wesley naast zijn
stage aan de slag met de montage. Hij verwacht dat de
film in januari in première gaat en dan ook online te zien
is. Ook stuurt het team filmmakers waar Wesley de film
mee creëert, deze op naar filmfestivals, evenementen
en filmhuizen. “Ieder paar ogen dat er naar kijkt, is er
één meer. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen ‘m zien.”
Uiteindelijk hoopt hij een tv-programma of een lange
film te kunnen maken. “Maar dat is een doel voor de
lange termijn.”
Hoewel hij pas net weg is, denkt Wesley niet snel
terug te komen naar Venray om te wonen en werken.
Hij studeert aan het eind van dit schooljaar af en gaat dan
op zoek naar een baan in de filmindustrie, als regisseur of
cameraman. Wesley: “In de omgeving Noord-Limburg is
niet heel veel werk in mijn vakgebied, dus dat zie ik niet
zo snel gebeuren. Maar ik ben voor Omroep Venray ook
nog bezig met een kleine portretserie en ik blijf me echt
nog wel betrokken voelen bij Venray.”

ten zuiden van Wanssum de maximum
snelheid vast te stellen op 60 kilometer
per uur”, geeft het College van B&W
van gemeente Venray aan.
De wegen in het buitengebied ten
zuiden van Wanssum hebben volgens
de gemeente een landelijke uitstraling
en kunnen geen grote hoeveelheden
verkeer aan. Doorgaand verkeer moet
volgens het college gebruik maken
van de N270.

Geen auto’s meer
over Sparrendreef
De Sparrendreef in Oostrum wordt binnenkort afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft het College van B&W van gemeente Venray op
woensdag 11 oktober besloten. De weg wordt afgezet met een zogenaamde
bospad-balk met hangslot.
De deels onverharde Sparrendreef,
die ten noorden van vakantiepark
De Witte Vennen loopt, is bedoeld
ter ontsluiting van de landbouw- en
bosgebieden die er aan liggen. Volgens
de gemeente zijn deze percelen
ook via andere wegen te bereiken.
Het college wil doorgaand verkeer
tussen de Witte Vennenweg en de

Gunhoekweg/Ericaweg ontmoedigen
om de Sparrendreef te nemen. (Brom)
fietsverkeer kan het fietspad over de
Sparrendreef wel blijven gebruiken.
Zo hoopt de gemeente ook het
recreatieve karakter van de weg verder
te benadrukken.
De sluiting gaat zes weken na de
bekendmaking in.

Reizigersorganisatie
wil dubbel spoor
De Limburgse afdeling van reizigersorganisatie Rover wil dat de hele
spoorlijn tussen Nijmegen en Venlo verdubbeld wordt. Provincie Limburg wil
delen van de lijn elektrificeren en verdubbelen, maar Rover stelt dat een
grootschalige spoorverdubbeling nodig is om de regelmatige vertragingen
te voorkomen.
De elektrificatie en de aanleg van
dubbelspoor gaat op sommige delen
van het spoor, onder andere ten zuiden
van Venray, wel al door. Ook worden
snelheidverhogende maatregelen en
nieuwe, stillere wissels geplaatst.
Rover-Limburg ziet naast spoor
verdubbeling ook graag groen licht
voor station Grubbenvorst in gemeente
Horst aan de Maas. “Helaas lijkt station

Grubbenvorst een gepasseerd station.
Oorspronkelijk was de aanleg van dit
station onderdeel van de elektrificatie
plannen maar er is een tekort van
miljoenen euro’s ontstaan. Dit is te
wijten aan een fout in de opzet van het
project. Daarnaast is er een menings
verschil met het Rijk over de uitkering
van btw. Een vreemde situatie”, vindt
Rover-Limburg.
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Verhalen van de straat
2/14

Gerrit Artsstraat Castenray

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun
namen. Naast de veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook
pareltjes van straatnamen die verankerd zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Venray
dook de archieven in en zocht het verhaal achter de Gerrit Artsstraat in Castenray.

Gerrit werd op 17 juni 1927 geboren en
groeide op in Klein Oirlo. Begin 1947 moest
hij in dienst en al in september van dat jaar
stapte hij in Amsterdam op de boot Sloterdijk
om naar Indië te varen. Hij moest, met nog elf
jonge mannen uit Castenray en Klein Oirlo, als
dienstplichtig marinier de belangen van het
vaderland gaan dienen. Twee van hen gingen
naar de Nederlandse Antillen. In oktober
kwamen Arts en zijn overige reisgenoten aan
op de marinebasis Soerabaja in het toenmalige
Nederlands-Indië.
De jongens gingen naar een voor hen
geheel onbekend deel van de wereld. In een
tijd waar internet en verre vakanties nog niet
beschikbaar waren, was ‘de Oost’ slechts
een vaag begrip. Indonesië viel al honderden
jaren onder Nederlands bewind, maar na
de Tweede Wereldoorlog ontstond er een
beweging voor Indonesische onafhankelijkheid.
Deze riep in 1945 een eigen republiek uit onder
leiding van president Soekarno. Hoewel de
Nederlandse regering tijdens de oorlog enige
onafhankelijkheid had toegezegd, ging dit nog
te ver. Na de bevrijding van Indonesië werd het
land dus meteen in een nieuwe oorlog gestort,
die tussen Nederland en de aanhangers van
de Republik Indonesia. In september 1946
vertrokken de eerste soldaten naar NederlandsIndië. In totaal werden 109.000 militairen
van de Koninklijke Landmacht, 12.000 van
de Koninklijke Marine en ruim 4.000 van
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger naar
Nederlands Oost-Indië gestuurd.

Staakt-het-vuren
en slachtoffers
Ondanks inmenging van de internationale
gemeenschap, die tegen het Nederlandse
ingrijpen was, ging de strijd nog jaren door. Een
aantal staakt-het-vurens werd genegeerd en
onderhandelingen verliepen stroef. In de eerste
zeven maanden van 1949 sneuvelden op Java
en Sumatra 1.162 Nederlandse militairen.

Vouchers

Fietsstimulerings
project
weinig succesvol
Provincie Limburg stelde in 2016 vouchers beschikbaar in het kader van
het promoten van de elektrische fiets voor woon-werkverkeer. Hier is in
totaal tien keer gebruik van gemaakt. Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Energie, dat het College van B&W van gemeente Venray onlangs
heeft opgesteld.
Het fietsstimuleringsproject werd
in 2016 uitgevoerd door ForenZo
in opdracht van provincie Limburg.
Gemeente Venray sloot zich bij het
project aan. Doel van het project was
om het autogebruik voor woon-werk
verkeer te verminderen en daarmee de
luchtkwaliteit in Limburg te verbeteren.
“De gemeente deed mee omdat de
elektrische fiets een goed alternatief
is voor de auto voor afstanden tot
15 kilometer en het bijdraagt aan de
gemeentelijke ambitie om klimaat
neutraal te worden”, geeft een woord
voerder van gemeente Venray aan.
Provincie Limburg stimuleerde de
aanschaf van een elektrische fiets door
het beschikbaar stellen van vouchers

van 250 euro. De gemeente stelde
hier bovenop vouchers van 100 euro
ter beschikking. “De bedoeling was
om de forens met de vouchers extra
te motiveren om de overstap van auto
naar de elektrische fiets te maken”,
aldus de woordvoerder. Volgens de
gemeente heeft ForenZo, een initiatief
van Patch Marketing uit Den Bosch,
in 2016 tien vouchers uitgedeeld aan
medewerkers van Venrayse bedrijven,
waaronder gemeente Venray zelf.
“Het project is eind 2016 beëindigd
door de provincie. De provincie is zich
nog aan het beraden of en in welke
vorm zij nog een fietsstimulering
project willen gaan uitvoeren”, geeft
de Venrayse woordvoerder aan.

Hiervan was Gerrit Arts er een. In de avond
van 11 april 1949 sneuvelde hij tijdens een
patrouille. De groep waar Gerrit toe behoorde,
ging vanuit de marinierspost in Babat op
pad in een open legertruck en een lichte
pantserwagen. Doel van de patrouille was om
de route open te houden voor noodzakelijke
militaire transporten. Gerrit nam plaats achter
een van de mitrailleurs. De patrouille ging,
zoals altijd, zonder lichten op pad. Een paar
honderd meter na een kampong die ze
elke avond passeerden, klonk ineens een
mitrailleursalvo door de duisternis. De motor
was aan flarden en even later ontdekten
de troepen dat Gerrit ook geraakt was:
hij was getroffen door het salvo en stierf
direct. Gerrit Arts is begraven op het ereveld
Kembang Kuning in Surabaja, op Oost-Java.
Bij zijn begrafenis klonken saluutschoten als
eerbetoon.

Om Gerrit
niet te vergeten
In 1999 besloot het College van B&W
van gemeente Venray de straat in Castenray
naar Arts te vernomen. Het initiatief hiervan
kwam van enkele oud Indiëgangers die
nog in Castenray woonden. Zij verzamelden
handtekeningen voor de straatnaam en boden
deze via de dorpsraad aan. Het initiatief
kwam vijftig jaar na zijn overlijden en was
volgens de heren ‘een waardige manier om
hem niet te vergeten.’ Hij wordt ook herdacht
op het monument op het kerkhof aan de
Matthiasstraat in Castenray. Dat monument
werd gemaakt door Marianne JacobsHoedemaekers. In oktober 2007 werd
het onthuld door Stichting Heemkundig
Genootschap Castenray. Het werd opgericht ter
nagedachtenis aan de militairen in dienst van
het Nederlandse koninkrijk na 1945.
Bron: informatie en foto met dank aan Stichting
Heemkundig Genootschap Castenray

Commissie: geen nieuwe
boa voor Gennep
Een meerderheid van de politieke partijen ziet geen heil in het idee van wethouder Ike Busser
(Samenwerking Venray) om een nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) aan te nemen zodat deze
uitgeleend kan worden aan gemeente Gennep. Dat werd duidelijk tijdens de commissievergadering van gemeente
Venray op woensdagavond 11 oktober.
Gemeente Gennep heeft de
afgelopen tijd in verband met ziekte
vervanging tijdelijk gebruikgemaakt
van de inzet van een overlast-boa
uit gemeente Venray. Overlastboa’s
worden onder andere ingezet op het
gebied van handhaving van de Dranken Horecawet en bij bestrijding van
georganiseerde criminaliteit. Die tijde
lijke hulp van gemeente Venray beviel
zo goed dat Gennep heeft verzocht
deze samenwerking structureel voort
te zetten. Om te zorgen dat deze hulp
aan Gennep niet ten koste gaat van de
inzet van de overlastboa’s in Venray
zou gemeente Venray hiervoor een
nieuwe boa aan moeten nemen, die
ingezet wordt in Gennep. “Bij regio
nale samenwerking is het geven en
nemen”, aldus wethouder Ike Busser.
“Als we hier ‘nee’ zeggen, dan wil
Gennep straks op andere punten waar

het ons beter uitkomt misschien niet
samenwerken. We hebben elkaar hard
nodig.”

Venray is
geen uitzendbureau
Van de politieke partijen die mee
discussieerden in de commissieverga
dering zagen de meeste het plan niet
zitten. “Eerder heeft de gemeenteraad
beslist dat de gemeente het perso
neelsbestand niet mag uitbreiden om
mensen elders in te zetten. Waarom
neemt Gennep zelf geen boa’s aan?
Laat ze het zelf oplossen, want Venray
is geen uitzendbureau”, vindt Petra
van Duijnhoven van CDA. Ook Martin
Leenders van Samenwerking Venray
is niet blij met de gang van zaken. Hij
ergert zich over de manier waarop de
wethouder volgens hem te gemakkelijk

over de eerdere beslissing van de raad
heenstapt. Hij vindt dat de wethouder
dit met de gemeenteraad had moeten
overleggen, niet met de commissie.
“Als het aan ons ligt, gaan we dit niet
doen.” Ingeborg de Barbanson (VVD):
“Ik vind het heel vreemd dat het
college dit gewoon wil doen, zonder
dit met de raad te bespreken. Dit soort
dingen moeten op de juiste manier aan
de gemeenteraad gevraagd worden.”
Wethouder Busser is teleurgesteld
in het weinige draagvlak voor het
plan. “Deze oplossing had de voorkeur
van gemeente Gennep. Ik merk dat er
geen meerderheid komt als dit voorstel
aan de raad wordt voorgedragen,
dus dan zal ik aan Gennep moeten
zeggen dat ze het zelf moeten
oplossen.” De wethouder gaat met
gemeente Gennep overleggen over een
alternatief plan.
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De wereld van bovenuit bekijken
Je ziet en hoort ze steeds vaker vliegen: drones. Leuk speelgoed voor sommigen, maar ex-militair bij de
luchtmacht en piloot Gijs Janssen uit Merselo gebruikt ze behalve als hobby ook commercieel. Daar zijn een hoop
regels aan verbonden, merkt hij.

je er een camera onder hangt, kun je
hele mooie foto’s maken. Ik was altijd
al geïnteresseerd in luchtfotografie,
dus dit was een mooie hobby voor mij.
Het deed me meteen denken aan alle
mooie herinneringen uit de tijd dat
ik nog in een helikopter vloog in de
luchtmacht. Je staat wel op de grond,
maar door de drone kun je de wereld
weer van bovenuit bekijken.” Zijn eer
ste drone soldeerde hij zelf in elkaar,
maar inmiddels heeft hij een volledig
professionele uitrusting. Behalve hobby
is het dronevliegen namelijk ook deels
zijn beroep geworden. Hij maakt onder
andere luchtfoto’s en video’s voor klan
ten. “Maar drones kunnen daarnaast
ook ingezet worden om bijvoorbeeld
maïsvelden te controleren op canna
bis, of om de politie of brandweer te
helpen.”

Venray rood
omcirkeld

Gijs heeft verstand van het lucht
ruim: vanaf zijn dertiende is hij bezig
met modelvliegen en zweefvliegen,
daarna heeft hij elf jaar gevlogen voor
de Koninklijke Luchtmacht en inmiddels
is hij piloot voor een privéluchtvaart
maatschappij. “Dat ik wilde vliegen,
wist ik al toen ik 6 jaar oud was”,
vertelt hij. “Mijn vader nam me mee
naar een zweefvliegveld en toen was
het duidelijk voor mij: ik zou piloot

worden.” Eigen baas zijn, het uitzicht
dat tot de verbeelding spreekt en één
zijn met de natuur. Dat zijn allemaal
redenen waarom Gijs zo graag vliegt.

Zelf in elkaar
gesoldeerd
“Als je in de lucht zit, dan ben
je echt even weg van alles. En het is
natuurlijk ook gewoon een jongens
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droom. Dat ik dat ook echt bereikt heb,
is geweldig.”
Zo’n zeven jaar geleden kwa
men ze plotseling opzetten: drones.
Onbemande vliegtuigjes die met een
afstandsbediening vanaf de grond
bestuurd kunnen worden. In eerste
instantie werden de luchtvaartuigen
alleen gebruikt in het leger, maar
inmiddels zijn ze in iedere prijsklasse
gewoon in de winkel te koop. Gijs: “Als

Waar er eerst nog maar weinig
regels waren voor het vliegen met
drones, zijn die tegenwoordig flink
aangescherpt. “Veel mensen weten
niet dat als je een drone koopt en deze
uitprobeert in je tuin, je op bepaalde
plekken eigenlijk al een zware overtre
ding maakt.” Vroeger vielen drones nog
onder de regelgeving modelvliegen.
“Toen kon je nog grotendeels je eigen
gang gaan”, legt Gijs uit. “Eén van de
regels die er wel was, en nog steeds is,
is dat je niet zomaar in gecontroleerd
luchtruim mag vliegen.” Hij laat een
kaart zien waarop een groot gedeelte
van Venray rood omcirkeld is. “Dit

HALLO Venray zoekt bezorgers voor enkele
routes in de gemeente Venray. Een baan
met zeer goede bijverdiensten!

Wij zoeken bezorgers voor:
Geijsteren
- 1 route, in en rondom Geijsteren

gebied staat onder leiding van de lucht
verkeersleiding van vliegbasis Volkel.
Zonder het van tevoren aan te vragen,
mag je hier dus niet met een drone
vliegen.” Tegenwoordig zijn de regels
voor het vliegen met drones geregeld
door het ministerie van infrastructuur
en transport en een stuk strenger. “Je
hebt allerlei vergunningen, certificaten
en verzekeringen nodig om de lucht
in te kunnen gaan. Een drone wordt
behandeld als een echt vliegtuig. Als
ik foto’s in Venray wil maken vanuit de
lucht, kan ik vaak beter een echt vlieg
tuig huren, uit het raam hangen en dan
ouderwets foto’s schieten.”
Die strenge regels hebben ook een
goede kant, volgens Janssen. “Ik beoor
deel dat natuurlijk met twee petten.
Met mijn pilotenpet denk ik: zo’n drone
wil ik niet tegenkomen als ik vlieg,
dus dat moet goed aan banden gelegd
worden. Zeker rond Schiphol zijn er al
veel incidenten gebeurd met drones
die te dicht bij een vliegtuig vliegen.
Maar heb ik mijn dronepet op dan zijn
niet alle regels echt reëel. Dat maakt
het vliegen erg moeilijk.” Omdat nu
verschillende landen in Europa nog
allemaal andere regels hebben voor
het vliegen met drones, is de Europese
Unie bezig met het stellen van één
lijn in die regels. Gijs: “Dan worden ze
waarschijnlijk ook versoepeld. De eisen
aan een drone zullen ook omhoog
gaan, zodat ze veiliger ingezet kunnen
worden. Hopelijk kunnen we in de
toekomst in Venray wel gemakkelijker
in het luchtverkeersgebied vliegen
en komt er eindelijk duidelijkheid.”
(Luchtfoto: Gijs Janssen)

Interesse of informatie
Mail naar Mike
van Kempen en
Hans Minten:
bezorging@hallo-venray.nl
T 085 071 10 90

Venray
- 8 routes: 2x Veltum, 2x Brabander en 4x centrum
Wanssum
- 1 route, grotendeels centrum
Ysselsteyn
- 4 routes: alle deels centrum en deels buitengebied

Albionsstraat 3a, Leunen
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Mindful parenting

Cursus voorkomen opvoedstress
Het preventieteam van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg (VVGi) start op maandag
23 oktober met de cursus ‘mindful parenting’. Deelnemers leren stress in de opvoeding herkennen, begrijpen en
verminderen.
“Kinderen opvoeden kan je als
ouder of verzorger veel voldoening
geven en liefde en trots brengen.
Toch valt het soms niet mee. Zeker als
je psychische klachten of problemen
hebt, of veel stress ervaart. Dit kan het
opvoeden in de weg staan”, geeft VVGi
aan. Voor ouders die deze problemen

ervaren, biedt het preventieteam van
Vincent van Gogh voor geestelijke
gezondheidszorg de cursus aan.
In de cursus leren deelnemers
stress in de opvoeding te herken
nen, begrijpen en verminderen.
De cursus bestaat uit uitleg over
de invloed van (opvoedings)stress,

meditatietechnieken en het oefenen
in a andachtig opvoeden. Mindful
Parenting start in Venray op maandag
23 oktober van 09.30 tot 11.30 uur. De
cursus bestaat uit acht bijeenkomsten.
Neem voor meer informatie contact
op met VVGi via preventie@vvgi.nl of
bel 06 53 87 40 35.

Uitspraak Rechtbank Limburg

Geen subsidiebonus
voor oud-opdrachtnemer

Vierde editie

Culinaire
herfstwandeling
Vijf Venrayse restaurants slaan de handen ineen en organiseren op
zondag 29 oktober een herfstwandeling. Het is de vierde editie van de
seizoenenwandeling die de restaurants samen organiseren.
Restaurant De Beejekurf, res
taurant Bij Roel Linssen, Brasserie
’54, hotel De Zwaan en restaurant
De Eetkamer organiseren gezamenlijk
de vierde editie van hun seizoens
wandeling, waarin streek en seizoen
een grote rol spelen.
In het voorjaar luidden ze het
aspergeseizoen in met een wande
ling. In de herfst staat de wandeling
in het teken van onder andere wild
en paddenstoelen. Elk restaurant
verzorgt een amuse en een gerecht,

begeleid door een passende wijn.
Wijnkenner Laurent Smedts geeft
uitleg over de wijnen.

Wild en
paddenstoelen
Van restaurant naar restaurant
is een wandelroute uitgezet.
De wandeling duurt van 12.00 tot
17.00 uur. Meer informatie over
de wandeling is te krijgen bij de
deelnemers.

Een oud-freelancer van SRK Projectmanagement BV uit Venray krijgt wel haar salaris, maar geen ‘winst
opbrengst’ van het bedrijf. Dat besliste de kantonrechter van Rechtbank Limburg op woensdag 11 oktober.
De directeur van SRK Project
management vroeg de vrouw in maart
2015 om het bedrijf te helpen met
haar expertise op het gebied van in- en
uitstroom van mensen. Zij zou daarvoor
een brutosalaris krijgen, en 20 procent
van de binnengehaalde vergoedingen
van gemeente, UWV en WMO, een
mobiele telefoon en een kilometer
vergoeding. De vrouw ging onder deze

voorwaarden aan de slag.
Nadat ze in mei 2016 stopte met
werken voor het bedrijf, declareerde
ze haar laatste werkzaamheden én
eiste ze 3.000 euro omdat het bedrijf
van gemeente Venray een subsidie van
45.000 euro had gekregen. Volgens
haar viel die subsidie onder de regeling
die ze met haar oud-opdrachtgever had
gemaakt en eiste ze daar daarom ook

een deel van.
SRK stelt echter dat de contacten
met de gemeente al liepen voordat de
vrouw het bedrijf kwam ondersteunen.
Het project is volgens hen niet door de
vrouw ‘binnengehaald’. De kanton
rechter is het met hen eens en ziet
geen bewijs om de eis van de vrouw
te ondersteunen. Wel moet SRK de
proceskosten vergoeden.

Mush Comb is een innovatief bedrijf welke al meer
dan 30 jaar machines ontwikkelt en produceert voor
de teelt van champignons en de composteringsbranche
Onze machines worden over de hele wereld afgezet
en onderscheiden zich door een hoge kwaliteit,
duurzaamheid en veilig in gebruik. Mush Comb
onderscheidt zich door goed te luisteren naar de wensen
van de klant, een uitstekende service en de drive om

Heide

Zwemschool Joke
bij top zwemscholen
De zwemschool van Joke Janssen in Heide behoort tot de drie beste
van Nederland. Zij werd door de ZwembadBrancheAwards genomineerd
voor ‘zwemschool van het jaar’ en ‘Meest klantvriendelijke
accommodatie’.
Zwemschool Joke verzorgt
zwemlessen in Stevensbeek. De
ZwembadBranche zoekt in het kader
van de prijzen naar uitblinkers in
diverse categorieën. De winnaars
werden bepaald door een onafhan
kelijk consumentenonderzoek onder
klanten. Aan de hand van een korte
vragenlijst op een online review
pagina kon men een beoordeling
geven op diverse aspecten van het
bedrijf. Meer dan 150 zwembaden

en zwemscholen deden mee aan de
awards.

Top drie
Zwemschool Joke eindigde
in de top drie van zwemscho
len in Nederland. In de catego
rie ’Zwemschool van het jaar’
scoorde Zwemschool Joke gemiddeld
een 8,9 en in de categorie ’Meest
klantvriendelijke accommodatie’
een 9.2.

continue te verbeteren in het belang van de klant.

Vanwege toenemende drukte op onze afdeling engineering zoeken wij:

TEKENAAR/ENGINEER
(parttime / student / gepensioneerd)

Je werkzaamheden:

• Doorvoeren van aanpassingen en
verbeteringen aan bestaande machines.
• Verder inrichten en beheren van ons
PDM systeem.
• Ontwerpen van nieuwe machines.

Je profiel:

• Ervaring met Solid Works.
• Flexibele instelling.
• Kennis van compostering en
champignonteelt is een grote pre.
• In overleg één of enkele dagen per
week beschikbaar, al naar gelang
werkzaamheden zich voordoen en je
beschikbaar bent.
• Een gezellig persoon die goed in ons
team past.
• Wellicht voldoen de werkzaamheden
ook voor een stageopdracht.

Binnen onze bedrijf vinden wij een prettige
en informele werksfeer erg belangrijk.
Wij bieden uiteraard een passende beloning,
flexibiliteit en gezellige werkomgeving.
Spreekt deze functie jou aan of wil je graag
meer informatie, neem dan contact op met
Johan Houben, telefoon 077 2058 752 of
johan@mushroommachinery.com.

Mush Comb • Nijverheidsstraat 2a • 5961 PJ Horst • www.mushroommachinery.com

Ad ve rtorial

Hulp bij huishouden in Venray

Poetsen met praatje
De huishoudelijke ondersteuning in Nederland staat onder druk.
Diverse aanbieders zijn met poetsen gestopt. Anderen klagen over het
budget of omdat hun poetshulpen nauwelijks meer tijd overhouden
voor persoonlijke aandacht. Een dergelijke situatie biedt ruimte voor
nieuwe toetreders zoals Poetszorg, poetsen met een praatje.
Poetsspecialist
Poetszorg is een poetsspecialist die
met lage overheadkosten, gemotiveerde vaste lokale poetshulpen en
eigen, milieuvriendelijke poetsmiddelen werkt.
Goed gereedschap is het halve werk
Door de kwaliteit van de eigen
poetsmiddelen kan in minder
tijd eenzelfde of een beter poetsresultaat worden bereikt. Er blijft
dan tijd over voor het sociale
aspect, zoals een goed gesprek en
een kopje koffie.
Nu ook in Venray
Poetszorg is sinds kort een nieuwe
gecontracteerde Wmo-partij voor
hulp bij het huishouden in de

gemeente Venray. Dat betekent
dat iedereen in Venray met een
Wmo-indicatie kan overstappen naar
Poetszorg of via de gemeente/Wmo
kan kiezen voor de dienstverlening
van Poetszorg, het poetsen met een
praatje. Dat geldt overigens ook voor
de inwoners van Horst aan de Maas
en Peel en Maas.
Voor meer informatie
Meer informatie over Poetszorg,
poetsen met een praatje, is verkrijgbaar via de website www.poetszorg.nl
Bellen kan via 06 14 82 72 00.

www.poetszorg.nl | 06 14 82 72 00
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GEPLUKT Esther van der Kaaij

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.

Ze is geboren in Molenhoek en de liefde achterna gereisd naar Venray. Nu woont ze samen met haar vriend en zoontje in een huis met een knalgele camper voor de deur, snowboards als
boekenplanken en een surfboard aan het plafond. Deze week wordt Esther van der Kaaij (33) uit Venray geplukt.
Esther groeide op in Molenhoek,
waar ze naar eigen zeggen een prima
jeugd had. Haar vader had een eigen
bedrijf aan huis en was daarom altijd
thuis. Met haar oudere broer scheelt

ze maar anderhalf jaar. “Dat is een
verwaarloosbaar leeftijdsverschil.
We zijn de beste maatjes”, vertelt
Esther. “We waren vroeger twee
handen op een buik, konden

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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communiceren met alleen lichaamstaal.
Dit was wel ontzettend bijzonder.”
Op de basisschool was Esther er
heilig van overtuigd dat ze veearts
wilde worden. Op haar twaalfde
mocht ze een dagje meelopen en zag
daar onder andere kalveren geboren
worden. “Al die uitwerpselen en het
bloed schrokken me totaal niet af.
Mijn vermoeden werd alleen maar
bevestigd. Ik moest en zou veearts
worden.” Helaas liep het leven iets
anders en werd ze na de middelbare
school uitgeloot voor de opleiding.
“Achteraf gezien is dit maar goed ook.
Het is veilig om je vast te bijten in
een ambitie of idee, of deze loopbaan
nu bij je past of niet. Omdat ik werd
uitgeloot, moest ik opnieuw naar
mezelf gaan kijken: wat past bij me?
Dat lukte nog niet meteen: ik ben
Franse taal en cultuur gaan studeren,
maar dat was geen goed idee. Hoewel
ik Frans nog steeds een erg mooie taal
vind, was de studie vooral gericht op
lesgeven en was het naar mijn gevoel
niet commercieel genoeg. Op mijn
twintigste heb ik de knoop doorgehakt
om te stoppen met mijn studie en
ben ik gaan werken om tijdens
deze werkervaring mijn talenten te
ontdekken.”

Mijn studeren had
een doel gekregen
Het talenten ontdekken is gelukt.
Esther kwam er al vrij snel achter

dat ze het heerlijk vindt om dingen
te regelen en te organiseren, om
ervoor te zorgen dat communicatie
tussen werknemers en werkgevers
goed loopt. Bovendien was ze er
goed in. Een voormalig collega viel
dit ook op en bood haar een baan
aan. “Over dit aanbod moest ik even
goed nadenken, maar ik heb toen toch
besloten om het af te slaan. Ik wilde
eerst een studie afmaken voordat ik
echt professioneel aan de slag ging.”
Deze studie werd IBMS in Arnhem
en vanuit daar is ze overgestapt op
Communicatiewetenschap in Nijmegen.
“Mijn master communicatiewetenschap
ging me goed af. Mijn studeren had
opeens een doel gekregen, ik wist
waar ik voor werkte. Op mijn 27e
had ik mijn papiertje op zak en kon ik
beginnen met het arbeidsleven.”

Ik ben de liefde
achterna gereisd
Esther woonde op dat moment in
Arnhem samen met haar vriend Bart,
in een appartementje van 30 vierkante
meter. “Bart studeerde op dat moment
architectuur en moest voor zijn studie
veel maquettes bouwen. Ik zelf had
een tijdelijk contract. We waren wel op
zoek naar een eigen plekje waar we
iets meer ruimte zouden hebben, maar
zelfs huren was te duur.” Bart (32),
geboren en getogen in Venray, bleek
al vanaf zijn achttiende ingeschreven
te staan bij de woningbouw Venray.

Na 2 tot 3 maanden konden Esther
en Bart beginnen met verhuizen.
“Ik ben de liefde achterna gereisd,
dat kun je dus wel stellen”, vertelt ze
lachend. “Maar ik wist al vanaf onzet
eerste ontmoeting dat dit wel eens
zou kunnen gebeuren.” Ze leerde
Bart kennen tijdens een dagje
snowboarden. “Hij schudde me de
hand toen hij zich voorstelde. Toen ik
de pretlichtjes in zijn ogen zag, was ik
verkocht. Hij had echter wat langer de
tijd nodig, maar uiteindelijk is het goed
gekomen”, lacht ze.

‘In zijn nee-fase’
Hun zoontje Onno, nu anderhalf
jaar oud, wroet tijdens het interview
vrolijk in de zandbak. “Hij wil nog
wel eens zand eten”, vertelt Esther.
Net op dat moment, neemt Onno een
hap van het zand en begint te huilen.
Als Esther hem water aanbiedt, schudt
hij verwoed nee. “Hij is nog geen twee,
maar zegt al ‘nee’. Hij is behoorlijk
koppig, maar dat heeft hij van zijn
vader”, zegt Esther trots. Vol liefde
kijkt ze naar haar zoontje. “Hij is ook
dol op onze camper. De camper komt
uit 1981 en mag nu even niet meer
de weg op. Maar we hebben veel
mooie avonturen beleefd met dat ding.
Zodra het seizoen het toestaat, gaan
wij een weekendje op pad. Zodra hij
weer gemaakt is, springen we er in
en zijn we vertrokken. Waarnaartoe?
Dat weet ik nog niet. Maar het wordt
vast mooi.”

10
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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
jouw mening op www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Elektrische fiets goed alternatief
voor auto naar het werk
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Gemeente Venray wil het autogebruik voor woon-werkverkeer verminderen
om zo de luchtkwaliteit verbeteren. Met vouchers beschikbaar gesteld door pro
vincie Limburg wil de gemeente mensen aanmoedigen om met elektrische fiets
naar het werk te komen bij afstanden tot 15 kilometer. In totaal werd er slechts
tien keer gebruik gemaakt van de regeling.
Toch is het goed dat de gemeente zich inzet voor een beter milieu. Een
elektrische fiets stimuleren in plaats van de vervuilende auto is hierbij een goed
begin. Zo’n elektrische fiets gaat een stuk sneller dan een gewone fiets, dus kan
een goed en milieuvriendelijk alternatief zijn. Werknemers zullen er wat langer
over doen om op het werk te komen, maar voor hen zitten er ook voordelen

aan het gebruik van de fiets. Deze is veel minder duur in onderhoud en files en
parkeerproblemen behoren ook tot het verleden.
Aan de andere kant heeft het stimuleren van de elektrische fiets in Venray
weinig uitgehaald. Blijkbaar zijn mensen moeilijk over te halen. Begrijpelijk, want
zo’n elektrische fiets is natuurlijk niet vergelijkbaar met een auto. Het is een stuk
minder comfortabel en daarnaast speelt tijd ook een belangrijke rol. Als werk
nemer wil je ’s ochtends toch graag zo snel mogelijk op je werk zijn en ’s avonds
weer naar huis. Over 15 kilometer fiets je toch een stuk langer dan dat je deze
afstand met de auto aflegt.
Elektrische fiets goed alternatief voor auto naar het werk. Wat vindt u?
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Koffie
verkeerd
Ikzelf ben een echte
theedrinker, maar ontkom er
niet aan om af en toe hobby
matig onze lokale buurtsuper
te bezoeken voor een pak
koffie.
Zovéél soorten koffie
tegenwoordig met verschillende
smaken en geuren, grof of
fijnmaling, harde of zachte
verpakking, met een vleugje
kaneel, je kunt het zo gek niet
verzinnen of het is er.
Tijdens mijn vroegere werk in de
thuiszorg heb ik uiteraard ook
verschillende koffiesoorten
mogen proeven, maar één staat
mij nog zeer helder bij: één met
een zeer gewaagde ‘aromavariatie’ waar menig koffie
producent zijn vingers én bonen
niet aan zou willen branden.
Het was een klassiek geval
van een alleenstaande zoon die
nog bij zijn hoogbejaarde ouders
thuis woonde. Vader had
specialistische verpleging nodig,
maar het gezin redde zich verder
prima. Op een goede dag besloot
de zoon een splinternieuwe
keuken te laten plaatsen. Pa en
moe waren zéér te spreken over
de aankoop van zoonlief, en
vooral die vaatwasser… dát was
iets fantastisch! Zo makkelijk en
vooral praktisch in gebruik. Na
de gedane werkzaamheden
werd mij het gebruikelijke kopje
koffie aangeboden, wat ik
natuurlijk niet afsloeg.
Daarna liep ik, op aandringen
van het echtpaar, via de nieuwe
keuken naar buiten. Inderdaad,
een prachtig keuken! De alom
geprezen vaatwasser stond half
open en de schone inhoud blonk
mij werkelijk tegemoet. Bestek,
de bekende koffiekopjes,
pannen…Ik verstarde plots! Liep
even terug en keek nog eens
goed, en jawel hoor, daar stond
tussen de borden iets wat wij als
verpleegkundigen direct
herkennen als… een roestvrijstalen po, die het echtpaar ’s nachts
gebruikte. Ik kan mij niet meer
herinneren of ik het mijn directe
collegae wel of niet heb verteld,
in dat laatste geval, sorry…
Prettig weekend allemaal.
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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.

Onderwijs moet goed onderdak
Als het onderwijs goed gehuisvest is, komt dat ten goede aan de
leerprestaties. Over wat de basisschoolkinderen moeten leren gaat de
gemeente niet. Ze heeft wel het nodige te vertellen over de huisvesting.
Jammer genoeg heeft de nu nog aan het politieke roer staande coalitie
(CDA, Samenwerking Venray en D66) dit belangrijke beleid beslist
onvoldoende gekoesterd.
Veel te makkelijk is de onderwijs
huisvesting aan SPOV overgelaten. Een
onderwijskoepel waarin het openbaar,
protestant christelijk en katholiek
primair onderwijs jaren geleden is
samengebracht. Op afstand zetten van

taken heet dat. Maar dat betekent niet
dat het de gemeentelijke beleidsmakers
en uitvoeders van de plicht ontslaat
om het doen en laten (ook financieel)
niet positief kritisch jaarlijks te volgen.
En dan ontstaat de situatie dat bij SPOV

plotsklaps financiële tekorten opdui
ken. Dat in Noord West Venray, door
sluiting van de basisschool de Toverbal,
de kinderen naar de wijken Landweert
en Veltum moeten. En dat het speciaal
onderwijs bij de scholen in Veltum in
een versteende omgeving gepropt
moeten worden. inVENtief en PP2
hebben regelmatig de waarschuwende
vinger opgestoken, maar ook oplos
singen aangedragen. Bijvoorbeeld door
te pleiten voor een nieuwe basisschool,
inclusief het speciaal onderwijs, op het

Annaterrein. De kinderen van de groei
ende wijk de Brabander en voorziene
woningen op het Annaterrein zouden
dan op loopafstand naar school kunnen.
Ook veel veiliger omdat de drukke
Noordsingel dan niet overgestoken
hoeft te worden. VENRAY Lokaal heeft
zich in goede onderwijshuisvesting
vastgebeten en zal dat na de gemeen
teraadsverkiezingen van 21 maart niet
loslaten.
Tino Zandbergen (inVENtief) en
Carla Brugman (PP2), VENRAY Lokaal

heeft wethouder Van der Putten niet
geluisterd naar de meerderheid,
waaronder twee coalitiepartijen, en ligt
er nu toch een toekomstplan, getiteld
‘The Next Step’.
Wat de SP betreft is dit weliswaar
een late, maar wel een goede stap
in de ontwikkeling van het jongeren
centrum annex poppodium van Venray.
Hiervoor verdienen ook Cultura Venray,
met name de programmaondersteuners
die zij het afgelopen jaar in dienst
hadden, een groot compliment.
Het plan past perfect in de visie voor

The B die de SP al jaren en al vele
malen bij de rest van de gemeenteraad
heeft neergelegd.
Bij de behandeling van de
voorjaarsnota, heeft de SP een hele
duidelijke ambitie op tafel gelegd:
The B moet op den duur een culturele
basisvoorziening van de gemeente
worden. De SP realiseert zich tege
lijkertijd dat we met deze stap de
stip op de horizon nog niet helemaal
bereiken. Over de bouw van het
pand is destijds niet helemaal goed
nagedacht. Met name in logistieke

The B
Al voor de huidige raadsperiode hamerde de SP erop dat we er voor
wat betreft een jongerencentrum met een gebouw alleen niet zijn.
Toch werd The B gebouwd, zonder enige visie hoe je een dergelijk gebouw
moet exploiteren. Met enkel een beetje ondersteuning moesten de
vrijwilligers het maar uitzoeken.
Keer op keer heeft de SP, en
vanaf deze raadsperiode met D66,
aandacht gevraagd voor deze situatie.
Vrijwilligers hielden ondertussen,
zonder verdere ondersteuning en visie
vanuit de gemeente, het jongeren
centrum met kunst en vliegwerk over
eind. Dit verdient hoe dan ook onze

waardering.
Vorig jaar hebben SP en D66 het
voorstel gedaan om de wethouder,
die in opdracht van de raad handelt,
de opdracht mee te geven samen met
vrijwilligers van The B een toekomst
plan op te stellen. Dit voorstel kreeg
verder alleen steun van PvdA. Gelukkig

Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

zin, opslagruimte, maar ook wat
aankleding en licht en geluid betreft,
valt er nog heel wat aan het pand te
verbeteren om tijdens de weekenden
als een volwaardig poppodium te
kunnen functioneren. We vragen ons
daarnaast af of The B met jaarlijks
60.000 euro voor de komende drie
jaar wel een zodanige professionalise
ringsslag kan maken om de ambities
waar te maken.
Joep Gielens,
raadslid en bestuurslid SP Venray

www.ikzoekeencontainer.nl

Zonder afspraak tussen 17:30 - 19:30

tel. (077) 320 97 00

Verder enkel op afspraak

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

Wij zijn een modern en snelgroeiend internationaal tuinbouwbedrijf.
Wij vermeerderen hoofdzakelijk aardbeiplanten en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

MONTEUR/CONSTRUCTIEMEDEWERKER M/V
Inzicht en ervaring in onderhoud, aanpassen en nieuwbouw van
agrarische machines is gewenst. Ervaring als trekkerchauﬀeur
heeft een voorkeur.

or reeds
* Geldt niet vo

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Vissers Plant Innovators, Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: info@vissersamerica.com

www.vissers.com
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stoffelhoeve.nl | facebook.com/DeStoffelhoeve

12

verenigingen

19
10

IVN Geijsteren-Venray

Nacht van de nacht in de Paardekop
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zaterdag 28 oktober een
nachtelijke excursie voor volwassenen en kinderen in natuurgebied
De Paardekop in Ysselsteyn. Deze nachttocht, in het kader van de Nacht van
de Nacht, start tussen 19.30 en 20.30 uur bij natuurgebied De Paardekop
aan de Moosdijk in Ysselsteyn.
Tijdens de landelijke Nacht van
de nacht, op zaterdag 28 oktober, is
volgens de organisatie “bij helder weer
nog een klein sikkeltje van de maan
zichtbaar, maar zo weinig dat we er
nauwelijks licht van hebben.”
Het IVN heeft een route gemar
keerd in de bossen van de Paardekop,
zodanig dat niemand het risico loopt
in het donker te verdwalen. Tijdens de
tocht kunnen de deelnemers de nieuw
gebouwde uitkijktoren beklimmen,
vanwaar ze zicht hebben op de omge
ving van Ysselsteyn en kunnen zien hoe
donker de omgeving echt nog is.
Verder staat een aantal leuke
activiteiten op het programma, zoals
een verhaal van Jan Michels in zijn zelf
gebouwde plaggenhut en het luisteren
naar het piepen van vleermuizen met

behulp van detectors. Bij helder weer
wordt met een telescoop naar de ster
renhemel gekeken en de organisatie
probeert nachtvlinders te lokken op een
wit doek. Voor de kinderen is er een
speciale opdracht.
De Nacht van de Nacht is een jaar
lijks terugkerend evenement in oktober,
georganiseerd door de Milieufederaties
en Stichting Natuur & Milieu. Tijdens de
Nacht van de Nacht worden op honder
den plaatsen in Nederland activiteiten
georganiseerd om “de schoonheid
van echte duisternis te benadruk
ken.” Omdat de Nacht van de nacht
in het donker plaatsvindt, verzoekt
de organisatie deelnemers om geen
zaklamp mee te nemen. De organisatie
vraagt voor de excursie een vrijwillige
bijdrage. (Foto: Jan Koeman)

Fietsvierdaagse-cheques
uitgereikt
Voorzitter Jan van Stelten van Stichting Fietsvierdaagse reikte afgelopen week de cheques uit aan de goede
doelen die tijdens het evenement geld in mochten zamelen met het Rad van Fortuin. SV Merselo kreeg 930,30 euro
na de actie. De voetbalvereniging heeft met een eigen activiteiten zelf ook nog 414 euro opgehaald. Venrode Voices
werkte 1.019,30 euro bij elkaar.

Jubilarissen
Eendracht Castenray
Ruiterclub De Eendracht Castenray heeft de laatste tijd een
aantal jubilarissen mogen huldigen. Wim Classens was 50 jaar lid,
Ger Smits en Wiel Friesen 40 jaar en Mirna Classens werd tijdens de
najaarsvergadering van maandag 9 oktober in het zonnetje gezet
omdat zij 12,5 jaar lid is.

Stichting Fietsvierdaagse Venray
biedt elke editie een stichting of
vereniging de mogelijkheid om tijdens
haar evenement geld in te zamelen
voor de eigen kas. De organisaties
helpen met de uitvoering van het spel
Rad van Fortuin en voor het vergaren
van de prijzen. Tijdens de 33e editie
van 25 tot en met 28 juli kregen goede
doelen Venrode Voices en SV Merselo
deze gelegenheid.
“Wij zijn bijzonder blij met
de opbrengst van de loterij op de
openingsdag van dit fietsfestijn.
Het eindsaldo is voor onze club een
mooi begin om het kunstgrasveld
te gaan realiseren”, laat SV Merselo
weten. “De loterij was lekker verlopen

en de nevenactiviteiten bracht zoveel
op dat we eigenlijk al wisten: het
wordt een financiële oppepper voor
SV Merselo. Het definitieve eindbedrag
was dan ook een bevestiging en de
inzet van onze vrijwilligers werd hier
dus extra voor beloond.”

Fantastisch bedrag
Bestuursleden Gerda Meeuwsen en
Irma Goldenbeld van Popkoor Venrode
Voices zijn bijzonder ingenomen met
de cheque. “Een fantastisch bedrag.
Dit hadden we vooraf niet verwacht”,
aldus Gerda. “Met dank aan alle
mensen die ons gesteund hebben”,
vult Irma aan. “De loten gingen als
zoete broodjes van de hand.” Popkoor

Venrode Voices brengt op vrijdag 17 en
zaterdag 18 november de musical
Hair op de planken van Schouwburg
Venray. De bijdrage van Fietsvierdaagse
Venray wordt gestoken in de uitvoerin
gen van de musical. “Het is een dure
productie. De huur van de schouw
burg, licht en geluid, het decor, het
inhurenvan solisten en combo. Alles bij
elkaar opgeteld, kom je uit op een
aanzienlijke kostenpost. Dus iedere
steun, in geld of middelen, is dan ook
ontzettend welkom. We hebben de
afgelopen tijd volop acties gehouden
om de show te kunnen financieren.”
De 34e Fietsvierdaagse Venray
wordt georganiseerd van dinsdag 24 tot
en met vrijdag 27 juli.
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Danslessen bij Roll for fun

‘Uitkijken dat je niet over tenen rijdt’
Els Kusters (65) uit Leunen is rolstoeldansinstructeur bij dansvereniging voor mensen met een lichamelijke
beperking Roll for fun in Blitterswijck. Samen met instructeursassistent Sabrina van den Bekerom (38) uit Horst
geeft zij iedere donderdagavond les aan mensen in een rolstoel of met een rollator. Het motto van de club?
“Je kunt met een beperking veel meer dan je denkt”, aldus de twee.

is ze begonnen met rolstoeldansen.
Els voegt toe: “Mensen denken vaak
dat het gaat om wat getrek en geduw
aan iemand in een rolstoel, terwijl
rolstoeldansen net als bij gewoon dan
sen vanuit twee kanten komt.”

Wij zoeken juist de
mogelijkheden op

“Rolstoeldansen is een nog steeds
onbekende sport waar veel mensen
niet van weten wat ze zich ervan
moeten voorstellen. Ze denken vaak

dat mensen met een beperking in een
dansgroep bij elkaar komen om gek
te doen en dit dansen te noemen”,
vertelt Sabrina. Ze is geboren met een

Blessures en voeding

Match organiseert
sportcafé

open rug. Vanaf haar vijfde zat ze op
ballet, op haar vijftiende belandde ze
in een rolstoel. Toch bleef haar passie
voor dansen en op haar zeventiende

Bij rolstoeldansen zijn er net als bij
gewone dansen verschillende genres en
stijlen. Zo wordt er niet alleen ballroom
gedanst maar is er ook freestyle,
showdance, Latin of groepsdans. De
sport maakt het voor iedereen mogelijk
om te dansen. In wedstrijden wordt er
onderscheid gemaakt tussen mensen
die naast hun onderlichaambeperking
ook een bovenlichaambeperking
hebben en mensen die alleen een
onderlichaambeperking hebben.
“Dit onderscheid wordt gemaakt
vanwege de danstechnieken”, legt
Els uit. “Met normaal dansen span
je je buikspieren aan om vanuit daar
de energie naar je gehele lichaam
te verspreiden. Bij rolstoeldansen
verspreid je deze energie vooral naar je
bovenlichaam en je handen.”
Bij dansvereniging Roll for fun
wordt echter geen onderscheid
gemaakt. “Natuurlijk vraag ik mensen
wel om aan te geven wanneer zij
iets niet kunnen, maar bij ons ligt
de nadruk niet op de beperking.
We zoeken juist de mogelijkheden van
de beperking op in plaats van dat we

ons focussen op de dingen die niet
mogelijk zijn”, licht Els toe. “Zo werken
we bijvoorbeeld met hulpstokken
bij dansers met een halfzijdige
verlamming. Of dansen we met een
rolstoelduwer als een danser niet in
staat is zelf zijn rolstoel te bedienen”
“Daar komt ook nog bij dat je in iedere
rolstoel kan dansen. Elektrisch of
een dansrolstoel, beperking of geen
beperking, dansen is altijd mogelijk”,
vult Sabrina aan.

Voor het eerst in
lange tijd weer
gedanst
Het mooie aan rolstoeldansen is
volgens Sabrina en Els de mogelijk
heid om emotioneel dicht bij mensen
te kunnen komen. “Muziek kan zoveel
herinneringen oproepen en dans
speelt daarop in. Laatst waren we bij
stichting De Zonnebloem voor een
demonstratie. In het publiek zat een
echtpaar dat altijd samen gedanst
heeft. Helaas belandde de echtgenoot
in een rolstoel en zijn ze gestopt met
dansen. We hebben hen de dansvloer
op gehaald en voor het eerst in lange
tijd hebben ze weer gedanst. Dat is
zo ontzettend mooi, dat iets wat eerst
voor onmogelijk werd gehouden nu
mogelijk wordt.” Sabrina: “Dansen in
een rolstoel is helemaal niet moeilijk.
Je moet alleen wel uitkijken dat je niet
over iemands tenen rijdt.”

Paddenstoelenexcursie
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 22 oktober een paddenstoelenexcursie. Onder leiding van
paddenstoelenkenner Gerard Kompiet start een wandeling om 10.00 uur bij de parkeerplaats van de voormalige
voetbalvelden van Geijsteren.

Match voor vrijwilligers organiseert op donderdag 26 oktober een
VrijwilligersCafé: het sportcafé. Hierbij komen diverse onderwerpen aan bod.
Yvonne Willems van Venray
Beweegt geeft een toelichting over
de organisatie en wat deze voor de
Venrayse samenleving kan betekenen
op de gebieden sport, gezondheid,
bewegen en zorg. Fysiosporttherapeut
Brendan Rijswijk geeft uitleg over
sportblessures en het voorkomen

ervan. Ook wordt er aandacht
gegeven aan voeding binnen de
sport: een sportdiëtiste geeft tips en
advies. Daarnaast biedt het sportcafé
mogelijkheid tot netwerken.
Alle vrijwilligers zijn welkom van
19.00 tot 21.00 uur bij café Hulsman
in Venray.

Alles meenemen

Werkzaamheden
Weverslo
De organisatie achter de natuurbegraafplaats Weverslo in Heide houdt
op zaterdag 28 oktober haar jaarlijkse boswerkdag op Weverslo. Iedereen
is welkom om te helpen.
Tijdens de boswerkdag worden
bomen en bollen geplant, top- en
takhout opgeruimd, bramen verwij
derd en andere werkzaamheden
verricht. De organisatie nodigt
iedereen uit om mee te helpen.
“Met zijn allen zorgen we ervoor dat
de natuur op Weverslo elk jaar een
beetje gevarieerder en daardoor
boeiender en mooier wordt.

We krijgen het hele jaar door veel
complimenten over de rustgevende
werking van onze meditatienatuur.
Dat is mede dankzij de bijdragen van
velen”, aldus de organisatie.
De werkzaamheden vinden
plaats op zaterdag 28 oktober van
09.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan
bij Natuurbegraafplaats Weverslo,
liefst voor 21 oktober.

IVN Geijsteren-Venray zegt dat
hoewel er praktisch het hele jaar
door wel paddenstoelen voorkomen,
de herfst de beste tijd is om ze
te bekijken. Voor wie meer van
paddenstoelen wil weten of zijn
kennis nog eens wil opfrissen,
organiseert IVN Geijsteren-Venray
een paddenstoelenwandeling op het
landgoed Geijsteren, dat bekend staat
om zijn rijkdom aan paddenstoelen.

Tijdens de excursie wordt
bijvoorbeeld aandacht besteed
aan de herkomst van namen van
paddenstoelen. “Omdat men
vroeger de herkomst ervan niet kon
verklaren, werd er al gauw gedacht
aan heksen, duivels en tovenaars.
Dit vind je nog steeds terug in namen
als heksenboleet, heksenkring of
duivelsei”, aldus IVN Geijsteren-Venray.
“Tegenwoordig is wel al veel over

paddenstoelen bekend. Zo weten
we dat een aantal soorten nauw
samenleeft met bomen en struiken.
Hierbij is sprake van een win-winsituatie, want zowel de betreffende
paddenstoel als de boom of struik
worden daar beter van. Andere soorten
breken dood of levend organisch
materiaal af en spelen dus een
belangrijke rol bij de recycling van
voedingsstoffen.”
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jongeren

19
10

Jeugdtoneel Wanssum

‘Help, een hippie in huis’
De jeugd van toneelvereniging ’t is W.A.T. uit Wanssum speelt op zondag 29 oktober het stuk: ‘Help, een hippie
in huis’. Bram Linders (14), Raf van Oorschot (13) en Jill van Erp (13) zijn met de andere drie jongens en vijf meiden
van de toneelgroep en hun drie begeleiders al druk bezig met de repetities.

ling. Ik vind het leuk om typetjes te
doen, zodat ik me kan uitleven”, vertelt
hij. In deze voorstelling speelt hij hippie
Warren, het vriendje van zus Lorraine.
“Het karakter is apart en best wel
moeilijk. En ik moet langzaam praten,
want zo zijn hippies”, legt hij uit.

Maar eerst nog goed
repeteren
De jonge acteurs kijken al uit
naar de voorstelling. Bram: “Het blijft
ieder jaar leuk en ieder jaar anders en
spannend om weer op de bühne te
staan. Ik hoop dat we er een mooie

voorstelling van kunnen maken.”
Ook Jill heeft al heel veel zin in de voor
stelling. “Ik ben nu al nerveus, maar
als de voorstelling is afgelopen, vind
ik dat toch wel jammer.” Waar ze het
meest naar uitkijkt? “Dat het publiek
uit z’n dak gaat. Ik vind het leuk als de
mensenlachen om je grappen of om
iets wat je doet.” Waar Raf het meest
naar uitkijkt? “De voorstelling zelf. En
dat de familie komt kijken. Maar eerst
moeten we nog goed repeteren.”
Het stuk duurt ongeveer een uur en
wordt één keer opgevoerd: op zondag
29 oktober om 11.00 uur in gemeen
schapshuis De Zandhoek in Wanssum.

BSO’s Venray doen mee

Aan de Bakdag
Meer van zeshonderd BSO’s in Nederland gaan op donderdag 19 oktober
aan de bak voor SOS Kinderdorpen. Ook bij BSO Boomhut in Venray en
Kindercentrum De KinderSofa in Venray en Merselo gaan de kinderen deze
dag cupcakes bakken, versieren en verkopen om geld op te halen voor
het goede doel.

De leiding van de jeugdgroep heeft,
samen met drie van de kinderen, veel
boekjes gelezen en een aantal stukken
sprongen er uit, geeft de organisatie
aan. “Het stuk waar we voor gekozen
hebben, was echt het leukste en er
waren genoeg rollen voor iedereen”,
zegt Berty Rutten, één van de leiders
van het jeugdtoneel. Samen met Kyra
Zegers en Wesley Houwen helpt zij
de jonge toneelspelers om het stuk
op de planken te krijgen. ‘Help, een
hippie in huis’ is geschreven door Anne
Coulter Martens en vertaald door Koen
Wanssenaar. Het vertelt het verhaal

van Bonnie, die ontdekt dat het nieuwe
vriendje van haar zus Lorraine een hip
pie is. Zij hoopt deze hippie te verjagen
door met haar broer en vrienden zelf
als hippies te gaan rondlopen.

Nu al nerveus
Jeugdtoneelspeler Bram Linders
staat al vier jaar op het toneel. In deze
voorstelling speelt hij Thad. “Ik ben de
oudste broer in de familie en ik probeer
met mijn zus een plan te bedenken
om te zorgen dat mijn oudste zus en
haar vriend uit elkaar gaan. Dat is mijn
eerste echte grote rol en dat vind ik

Castenray

heel leuk.” De dertienjarige Jill van
Erp vertolkt de rol van zus Lorraine.
De voorstelling vindt ze wel moeilijk,
maar heel leuk. “Omdat het grappig is,
maar soms ook serieus.” Haar rol is een
meisje van rond de twintig dat bijna
afstudeert en zichzelf heel volwassen
vindt. “Ik ga bijna trouwen en ben daar
heel blij om!” Jill vindt haar karakter
leuk. “Ze denkt dat ze volwassen is,
maar eigenlijk denkt ze vaak terug aan
haar ‘jeugd’. Vooral aan haar jeugdige
vriendjes.” Raf van Oorschot (13) speelt
al vier jaar bij het Wanssums jeugd
toneel. “Dit wordt mijn vierde voorstel

'Aan het Broek'
4 royale halfvrijstaande woningen

Prijzen vanaf: € 222.500,- V.O.N.

De woningen worden gebouwd onder
BouwGarant garantie en zijn standaard
voorzien van kunststof kozijnen,
vloerverwarming en zonnepanelen.
Eventueel kunnen deze woning
"gasloos" opgeleverd worden.
Op woensdag 1 november a.s. wordt dit bouwplan
in samenwerking met de Dorpsraad van Castenray
gepresenteerd in Café De Köster, Horsterweg 70 te
Castenray, aanvang om 19.30 uur.

Verkoopmakelaar:
Peelrand Makelaardij Venray B.V.
info@peelrand.com 0478-568846
www.peelrand.com www.funda.nl

In totaal gaan zo’n 12.000 kinderen
deze dag ‘aan de bak’. De opbrengst
van de verkoop van alle cupcakes wordt
door Dr. Oetker nog verdubbeld tot een
maximum van 35.000 euro. Met dit
geld gaat SOS Kinderdorpen school
kinderen in Guinee-Bissau helpen.
Vorig jaar hielp het goede doel daar al
zes basisscholen met het verbeteren
van de kwaliteit van het onderwijs.
In die scholen gaan inmiddels meer
kinderen over naar de volgende klas,
wordt er minder gesprijbeld en zijn er
minder kinderen die geheel uitvallen
van school. Ook geven de leraren beter
les doordat ze bijscholing kregen en

kunnen zij dankzij beurzen nu ook de
armste kinderen naar school. Met de
opbrengsten van de Aan de Bakdag
kan wil SOS Kinderdorpen opnieuw zes
basisscholen gaan helpen.

Goed doel:
SOS Kinderdorpen
Kindercentrum De KinderSofa
heeft inmiddels al meer dan 150 euro
opgehaald en BSO Boomhut heeft als
streefbedrag 75 euro en houdt met
de cupcakemeter die voor de deur
staat bij hoeveel cupcakes er al zijn
verkocht.
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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

Marvin Arns
18 jaar
Blitterswijck
Dendron College Horst

Welke reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou ooit nog in mijn leven een
reis door de bergen van China willen
maken. Om eerlijk te zijn, weet ik niet
wanneer, maar ik wil er zeker zijn
geweest. Er lijkt me geen mooiere plek
op onze planeet dan daar.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je die gebruiken?
Teleporteren. Niets lijkt me fijner dan
geen reistijden meer hebben en nooit
meer te laat kunnen komen, wat me
helaas vaker gebeurt dan me lief is.
Je kan alles doen, op iedere plek
zonder een klein beetje tijd te verliezen
aan reizen. Lunchen in Italië en op tijd
zijn voor de volgende les. Ook heb je
dan geen reiskosten meer, wat tegen
woordig ongeveer 50 procent van mijn
uitgaven is.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Je broek heel laag dragen om er cool
uit te zien. Nu ik er op terugkijk, snap
ik zelf eigenlijk ook niet waarom ik er
aan meedeed. Ik voelde me er wel
supercool door, terwijl mijn ouders zich
waarschijnlijk af vroegen wat er mis
met me was. Gelukkig duurde die trend

niet heel lang en zijn er niet zoveel
foto’s meer. Kom ik er goed mee weg.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De werkweek van vwo5. Ik kan me
geen moment in mijn leven bedenken
waarop ik me beter heb gevoeld dan
toen. Iedereen was echt geweldig en
ik kon het met bijna iedereen echt
goed vinden. De hele sfeer was zo
speciaal en ik wist toen al dat ik deze
week niet meer zou vergeten. Toch
was ik een dag heel treurig, omdat ik
me realiseerde dat ik 80 procent van
hen na de examens nooit meer zou
spreken. Die realisatie samen met een
geweldige week heeft ervoor gezorgd
dat die herinnering me nog altijd kip
penvel geeft.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Vroeger was ik erg vrijgevig en mak
kelijk met alles wat ik had. Het verhaal
dat mijn moeder me altijd vertelde,
is dat ik al mijn sinterklaascadeautjes
weggaf aan mijn zus die dan nog niet
tevreden was met wat ze had. Ik had
uiteindelijk een vrachtwagen over en
daar speelde ik de hele avond super
vrolijk mee. Ook vergat mijn moeder
me nog wel eens bij een winkel, waar
ze van de die speelhoeken hebben.
Ze hoorde daar niets van me omdat
ik blij en tevreden was en dan wist ze
niet meer dat ik daar zat. Helaas voor
haar ben ik niet zo gebleven.
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aan
Marvin Arns

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Samen met een van mijn beste vrien
den op vakantie gaan. Ik heb superveel
fijne herinneringen overgehouden aan
die vakantie en ik zou het graag nog
een keer doen met diezelfde vriend.
Alles was leuk en gezellig. We hadden
wel problemen maar niets wat we niet
weg konden lachen of op konden los
sen met een paar biertjes. Het was een
van de beste dingen die ik tot nu toe in
mijn leven heb gedaan.
Heb je een verborgen talent?
Koken doe ik niet zo vaak en ik weet
bijna zeker dat niemand verwacht
dat ik uitgebreid kan koken. Maar ik
ben er best goed in en vind het leuk
om te doen. Tot nu toe heb ik nog
geen slechte recensies gekregen voor
de meerdere gerechten die ik heb
gemaakt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mij en m’n Duitse familie
bij een bruiloft van mijn oudste nicht,
Jenny. Het was in een prachtig hotel
en de hele ceremonie met eten erbij
duurde wel acht uur. Gelukkig sloten ze
het af met onbeperkte drankjes waar
door de avond wat sneller ging en de
gezelligheid er goed in kwam. Ook heb
ik toen een liefde voor gin-tonic
ontdekt. Deze was alleen een beetje
sterk en hield ik wat minder van mezelf
de volgende ochtend.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Tear in my heart van Twenty One
Pilots. Een speciaal meisje zong dit een
keer bij een optreden waar ze me de
hele tijd aankeek. De inhoud van het
nummer is niet positief, maar ik weet
zeker dat ze er alles behalve slechte
bedoelingen mee had. Iedere keer als
ik het lied weer hoor, zie ik haar blik
voor me.
Wat is je favoriete game?
Dota 2. Vier jaar geleden ben ik door
een van mijn beste vrienden voor
gesteld aan het spel. Sindsdien speel
ik het bijna iedere dag. Afgelopen
weekend heb ik in een nationaal
toernooi gespeeld en ben ik met mijn
team tweede geworden. We wonnen
300 euro per persoon en de meesten
waren daar best blij mee. De tweede
plek is voor mij alleen nooit genoeg,
dus ga ik dit jaar meer oefenen dan
ooit om volgend jaar misschien zelfs
internationaal te spelen.
Wat is het engste dat je ooit hebt
meegemaakt?
Over straat lopen zonder mijn bril.
Ik heb -5,5 aan beide ogen en hierdoor
zie ik niet veel zonder bril. Ik ben ooit
op pad gegaan zonder deze op te
hebben omdat mijn ogen ontstoken
waren door mijn lenzen en ik te koppig
was om mijn oude bril op te doen.
Deze was nogal lelijk. Ik moest een
drukke straat oversteken omdat ik
daar ergens moest zijn. Ik ben nog
nooit zo bang geweest op een normale
middag als toen.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dingen maken achteraf minder uit dan
dat je op het moment denkt. Net als
iedereen kan ik me soms te veel
zorgen maken over dingen waar je niks
aan kunt veranderen. Hiermee hou je
jezelf alleen tegen. Probeer niet te veel
te twijfelen of je zorgen te maken en
geniet van het moment, of doe dingen
die je normaal gesproken niet zou
doen. Stap uit je comfortzone en je zal
zien dat het leven er zoveel interessan
ter en mooier van wordt.
Wat ligt er onder jouw bed?
Bijna al mijn schoolboeken,
een telefoonoplader, een hoop kleren
die eigenlijk in de was moeten en
meestal mijn schooltas.
Wat zou je later willen gaan doen?
Mijn eerste keuze zou zijn professioneel
gamen, want niemand zou nee zeggen
tegen geld verdienen door het spelen
van video spellen. Wanneer dat niet
lukt wil ik jurist worden. Rechten vind
ik erg interessant en ik denk dat je echt
een verschil kan maken in de wereld
als goed jurist.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Childisch Gambino (Donald Glover).
Hij is goed in alles wat hij doet.
Acteren, muziek maken, zijn eigen
shows schrijven of deze regisseren.
Er is niets wat hij niet kan op creatief
gebied. De manier waarop hij alles
heeft bereikt, vind ik ook erg inspire
rend, omdat hij alles vrijwel zelf heeft
gedaan en zijn sprong naar muziek
was superriskant. Maar toch ging hij er
gewoon voor.

Anders
Ik loop stage bij een
Forensisch Psychiatrische
Afdeling (FPA) en, ja, dat is
soms lastig. Dit komt omdat al
deze mensen een stoornis
hebben.
Door therapieën en het
oefenen met vrijheden is een
FPA gericht op resocialiseren,
omdat deze mensen niet in één
keer ‘losgelaten’ kunnen
worden. De kans dat ze dan
nogmaals een strafbaar feit
plegen of niet weten ze moeten
doen, is anders te groot.
Maar zeggen we niet te snel
dat mensen een stoornis
hebben? De wereld gaat snel en
dit moet je maar even kunnen
volgen. Het is voor mij soms ook
lastig. Als je niet aan de strenge
regels voldoet die er worden
gesteld, krijg je al snel een
labeltje opgeplakt. Jij bent
anders.
Kijk naar kinderen: er zijn er
op het moment ontzettend veel
die ADHD of autisme hebben.
En waarom? Omdat ze net wat
drukker of langzamer zijn dan de
rest. Dat is toch niet zo erg?
Iedereen moet de therapie
krijgen die hij of zij nodig heeft,
zonder dat er meteen een
stoornis aan gekoppeld moet
worden. Iedereen zou ook deze
hulp moeten krijgen als ze erom
vragen, in plaats van eerst een
nee te horen en te moeten
schreeuwen om hulp.
Dus laten we stoppen met
het plakken van labeltjes. Laten
we echt naar een ander luisteren
en de hulp bieden die ze nodig
hebben. Want zo komen we
nergens.
Anne
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Geen podiumplaatsen

MAC Wanssum-leden van start in Heeswijk
Door: motorcrossclub MAC Wanssum
Diverse rijders van MAC Wanssum streden afgelopen weekend in
verschillende wedstrijden om de podiumplekken. Op zaterdag 14 oktober
ging de jeugd van start in Heeswijk. Op zondag was het de beurt aan de
nationalenrijders.
Britt Jans-Beken behaalde in de
jeugdklasse 85cc grote wielen op
zaterdag een tweede en vierde plaats.
Joey van der Zanden gaf alles wat hij
had en behaalde daarmee een derde
en tweede plaats. En ook Amber
Simons was goed op dreef, met een
vierde en derde plaats. Zij haalden
alle drie de nodige punten binnen
waarmee het kampioenschap span
nend blijft. In deze klasse wordt de
top 3 ingenomen door leden van MAC
Wanssum. Momenteel staan er twee
dames bovenaan. Britt Jans-Beken
heeft de koppositie in handen, met
op een tweede plaats Amber Simons.
Joey van der Zanden staat derde,
maar kan zich nog verbeteren doordat
verschillen in punten klein zijn. Met nog
twee wedstrijden op het programma
staat er nog niets vast. In de klasse
MX2 jeugd (125cc) gingen Juup Tax

en Kevin Simons van start. In deze
pittige klasse behaalde Kevin de eerste
manche een vierde plaats en werd Juup
tiende. De tweede manche ging voor
beide jongens minder goed. Door val
partijen moesten zij allebei hard aan de
bak. Voor Juup zat er niet meer in dan
een elfde plaats, en Kevin werd tiende.
Op zondag 15 oktober was het
de beurt aan de nationalenrijders
in Heeswijk. MAC Wanssum-leden
Bart Pijpers en Tino Broere verschenen
aan de start bij de MX2 Inters, waar
erg hard gereden werd. Bart werd
veertiende en Tino dertiende in de dag
uitslag. Ook Koen Pijpers nam deel aan
de wedstrijd in Heeswijk, hij behaalde
in de MX Open Seniorenklasse een
negentiende plaats. Jules Deenen reed
in Boekel een KNMV Cup wedstrijd
(MX2) en behaalde op dit circuit een
zestiende plaats.

Onrust dames
ActiveRooy
Door: Anne Janssen, volleybalvereniging ActiveRooy
Zou het komen doordat de wedstrijd pas om 20.30 uur kon beginnen?
Of was het omdat dit de eerste wedstrijd was zonder coach? Wat de reden
ook mag zijn, er was veel onrust in het veld tijdens de wedstrijd van het
eerste damesteam van ActiveRooy tegen SOMAS/Activia D2 op zaterdag
14 oktober in Sint-Anthonis.
De pass kwam niet netjes bij de
spelverdeler en de meeste simpele
ballen gingen fout. Zo vlogen de
eerste twee sets voorbij (twee keer
25-14) en de dames van ActiveRooy
stonden meteen met 2-0 achter.
In de derde set begonnen de
dames van ActiveRooy eindelijk
een beetje te volleyballen.
Ze begonnen sterk. De pass kwam
en de middenspeelster kon eindelijk
aangespeeld worden. Maar dit
hielden ze niet heel lang vast en
halverwege de set keken ze toch
weer tegen een achterstand aan.
Maar zoals Marleen Oudenhoven na

de wedstrijd zei, misschien moet er
vaker iemand het publiek invliegen.
Toen dat was gebeurd, liet iedereen
de spanning los en werd er gewoon
eens relax gevolleybald en werd
de achterstand ook weggewerkt.
Maar dit was net niet genoeg en de
set ging alsnog met 26-24 naar de
tegenstander.
In de vierde set was het klaar,
de motivatie was op en weer was
de pass ver te zoeken (of vooral ver
lopen voor spelverdeelster Loes).
Setstand was 25-12. Een wedstrijd om
snel te vergeten, op naar volgende
week.

Rijder Kevin Simons in actie (Foto: Truus Tax)

Zuur gelijkspel

Spannende wedstrijd
blijft onbeslist
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Op de uitzonderlijk warme zondag 15 oktober stond de laatste buitenwedstrijd van het jaar op het programma
voor het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray. Tegenstander was Corridor, een ploeg die afgelopen
seizoen nog in de topklasse vertegenwoordigd was.
De beginfase van de wedstrijd
ging gelijk op, waarbij de scores om en
om vielen. Hierdoor stond er na een
kwartier speeltijd een stand van 2-2 op
het scorebord. Vervolgens wist Corridor
uit te lopen naar 3-5, mede doordat
SVOC’01 in de eerste helft moeite
hadden met de verdedigende druk die
Corridor wist te geven.

Overhaast
In plaats van gecontroleerd naar
de beste kansen te zoeken, nam
SVOC’01 daarbij vele kansen overhaast.
Dit leidde vaak tot balverlies, waar
Corridor van wist te profiteren.

Zodoende gingen de dames met een
4-7 achterstand de rust in.
Na rust was er echter een scherper
SVOC’01 te zien, dat liet zien over de
vechtlust te beschikken om er nog een
echte wedstrijd van te maken. Het spel
werd steeds meer gecontroleerd en
de juiste kansen werden nu wel vaker
gepakt. Dit leidde ertoe dat SVOC’01
na slechts een kwartier spelen de
voorsprong van Corridor teniet had
gedaan en een gelijke stand van 8-8 op
het scorebord wist te brengen. Hierna
kwamen beide ploegen nog één keer
tot scoren, voordat SVOC’01 voor het
eerst in de wedstrijd op een redelijk

comfortabele voorsprong kwam: 11-9.
Met nog een kleine tien minuten
te spelen, was het voor SVOC’01 zaak
deze voorsprong vast te houden.
Ondanks een gemiste strafworp van
Corridor, wist de tegenstander toch nog
terug te komen tot 11-11, door in de
laatste minuut wel een strafworp te
verzegelen. Het gevolg was een zuur
gelijkspel, dat toch meer als verlies van
een punt dan als winst van een punt
aanvoelde.
Voor SVOC’01 scoorde Linda drie
keer, scoorden Elien, Inge en Maartje
twee keer en kwam er een punt van
Astrid en Debbie.

Nipt verlies

Venrayse volleyheren
BROEKENWEEK! onderuit na blessure
Door: Roel van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
De wedstrijd tussen het eerste herenteam van ActiveRooy en Fyrfad 1 uit Maastricht stond op zaterdag
14 oktober op het programma. De Venrayse volleyballers verloren de wedstrijd nipt met 3-2.

Elke 2e dames- of herenbroek
voor de halve prijs
(tenzij anders aangegeven)
Zondag 22 oktober
extra koopzondag
van 13.00 tot 17.00 uur
Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Na een lange reis richting
het zuiden werd er uitstekend
gestart door de heren uit Venray.
Dankzij harde aanvallen en goed
verdedigend werk kwam de
thuisploeg er totaal niet aan te pas.
Helaas sloeg het noodlot op een
stand van 7-20 toe. De schrijver van
dit verslag viel om en werd naar de
overkant van de weg gebracht, om

daar in het ziekenhuis van Maastricht
onderzocht te worden.

Noodlot
sloeg toe
Leon Jacobs nam de rol van spel
verdeler uitstekend over. De eerste
set werd binnengehaald (12-25). Ook
in de tweede set verliep alles nog

volgens plan (22-25), waardoor er een
comfortabele 0-2 op het scorebord
stond. Fyrfad bleek in de sets daarna
echter meer grip op het spel van
ActiveRooy te krijgen. Met 25-23, 25-20
en 16-14 ging de wedstrijd met 3-2
verloren. Spelverdeler Roel van Hooft
hield aan de wedstrijd een afscheurde
achillespees over, waardoor zijn seizoen
er op zit.
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Seizoensafsluiting

Finaleraces
op Raceway Venray
Het autoraceseizoen op Raceway Venray wordt op zondag 22 oktober afgesloten met de finaleraces. Op de baan
in Ysselsteyn worden de nieuwe kampioenen van 2017 bekend. Het programma biedt een mix van races, zoals de
Late Model V8-klasse en de Stockcar F2-wagens met jeugdige coureurs.
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Laatste wedstrijd veldcompetitie

Stormvogels
verrassen korfbalsters Oranje Wit
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit speelde zondag 15 oktober de laatste
wedstrijd van de veldcompetitie uit in Luyksgestel. De dames uit Leunen
lieten zich verrassen door het snelle en dynamische spel van
De Stormvogels.
De Stormvogels was trefzeker
en vrij snel keek Oranje Wit tegen
een achterstand van 3-1 aan.
Oranje Wit werd scherper in de
afronding en kon gelijk komen tot
5-5. Toch bleef het aanvalsspel
rommelig en verliep het moeizaam
waardoor er in de eerste helft
weinig doelpunten vielen voor de
Leunse dames. De Stormvogels
daarentegen bleef veel kansen
creëren en dit resulteerde in een
ruststand van 11-6.
In de tweede helft leek Oranje
Wit iets meer grip te krijgen op

het spelletje van de tegenstander.
In de aanval werd beter naar elkaar
gekeken en lukte het Oranje Wit om
de achterstand nog te verkleinen
na drie doelpunten. Echter was het
gat te groot om te overbruggen,
want De Stormvogels pikte ook hun
doelpuntjes mee. Dat resulteerde in
een eindstand van 19-14. Opnieuw
dus geen punten voor Oranje Wit.
Na zeven wedstrijden neemt Oranje
Wit de vijfde plek in op de ranglijst
in de hoofdklasse. Komende week
start de voorbereiding op de
zaalcompetitie.

Uit in Broekhuizen
Coureurs in gevecht in de Stockcar F2 Junioren-klasse
Na negen racedagen keren alle
coureurs dit jaar nog één keer terug
op Raceway Venray. Tijdens de racedag
wordt gestreden om de laatste punten
van het seizoen. De kampioenen van
2017 worden na afloop gekroond.
Voor het eerst strijden ook de
jeugdige coureurs in de klasse Stockcar
F2 junioren om de kampioenstitel.
Met slechts enkele punten verschil
bij de klassementsleiders ligt het
veld nog volledig open. In de Late
Model V8-klasse is de strijd al beslist.
Met nog één wedstrijd te gaan wist
Jos Kuijpers in september zijn titel al
veilig te stellen. Bij de nummers twee
tot en met zes is de volgorde echter
nog niet bepaald.

Ook in de klassen Stockcar F1,
Stockcar F2 en National Hotrod wordt
gestreden. Ron Kroonder heeft met
zijn Stockcar F1-bolide een ruime
voorsprong, maar is nog niet zeker
van de kampioenstitel. Bij de Stockcar
F2 klasse staat regerend WorldCupwinnaar Jan Bekkers aan kop. Met ruim
dertig punten verschil ten opzichte van
zijn runner-ups lijkt het goud veilig,
maar niets is zeker.

Start met Ukke-Pukke
Bij de National Hotrod-klasse wordt
de lijst aangevoerd door regerend
SuperCup-winnaar Lars Dreschel, maar
de kampioen van 2016, John van den
Bosch, staat slechts op zes punten

a chterstand. Tijdens de finalerace
van de Stockcar F1-klasse wordt de
Piet Keijzer Memorial Trophy ver
reden. De line-up wordt 22 oktober
gecompleteerd door twee demo’s
van de Mazda MX5 Cup. Ruim twintig
Mazda-bolides verschijnen voor het
eerst aan de start van de halvemijls
baan op Raceway Venray.
Tijdens de racedag is de paddock
vrij toegankelijk. Vele coureurs houden
iedere wedstrijd weer open huis, zodat
publiek de voertuigen van dichtbij
kan bekijken. De eerste vrije trainin
gen beginnen zondag 22 oktober om
09.30 uur. De wedstrijden gaan om
11.00 uur van start met de Ukke-Pukke
race.

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

Dancy danst 660 euro bij elkaar
Dansstudio Dancy uit Venray organiseerde op zondag 15 oktober een Zumba Fitness Masterclass voor
het goede doel. De opbrengst ging naar het Rode Kruis, die daarmee de slachtoffers van orkaan Irma
op het Caribisch eiland St. Maarten helpt. In jongerencentrum The B werd 660 euro bij elkaar gedanst,
liet de organisatie weten. “We hebben er echt geen woorden voor, wat een energie”, aldus Nancy
Garcia, Nathaly Hofmans en Clancy Barraez.

Oostrum wint na
achterstand
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
De voor het eerste herenteam van SV Oostrum traditioneel lastige
uitwedstrijd tegen SVEB bleek ook zondag 15 oktober geen eenvoudige
opgave. De ietwat gewijzigde Oostrumse formatie had vanaf het begin
moeite met de met veel inzet spelende tegenstander uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst. Aan het einde van de pot wisten de Oostrumse heren
de winst toch naar zich toe te trekken.
Het spel was slordig en een
fatsoenlijke aanval bleek zeldzaam
tijdens de eerste helft. Dit gold
overigens ook voor de gastheren,
waardoor een matig schouwspel een
logisch gevolg was. Na iets meer dan
een half uur spelen werd Oostrums
slordige spel afgestraft toen spits
en aanvoerder Maik Vermazeren
een cadeautje van een Oostrumverdediger feilloos afstrafte, 1-0.
Oostrum probeerde met
opportunistisch spel het tij te keren,
maar enkele mogelijkheden konden
niet in 100 procent-kansen wor
den omgezet. Na de rust bleef de
wedstrijd maar moeizaam op gang
komen. Oostrum probeerde het wel
maar de vorm ontbrak gewoonweg,
waardoor SVEB aanvankelijk vrij
eenvoudig overeind kon blijven.

Trainer Ron Spruit was gedwon
gen tot enkele aanvallende wissels
die uiteindelijk goed uitpakten. Een
kwartier voor tijd plaatste Dennis
Nohlmans een prima voorzet op het
hoofd van Kees Gommans, die de
keeper van SVEB vervolgens kans
loos liet, 1-1. Oostrum rook bloed en
plotseling bleek het geloof in een
driepunter toch nog daar. Uiteindelijk
kwam de zege tien minuten voor
tijd. Na een hoge bal van invaller
Willem van Leendert over de keeper
was het wederom Kees Gommans die
het laatste zetje mocht geven, 1-2.
SVEB probeerde het nog wel maar
echt grote kansen werden door hen
niet meer gecreëerd. Zo eindigde
deze zeer matige maar sportieve
wedstrijd toch in een niet meer ver
wachte zege voor Oostrum.

Boomverzorging/
Venray Groen.nl
Snoeien of kappen
van (moeilijke) bomen
Versnipperen en afvoer
info@hermanjakobs.nl • 06 54 31 21 44

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00
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Oktoberfest Venray
op nieuwe locatie
Oktoberfest Venray vindt op zaterdag 28 oktober plaats in tennishal
de Schaapskooi in Venray. Na zes jaar heeft de organisatie afscheid
genomen van de oude locatie St. Anna.
Waar het Oktoberfest eerder twee
dagen besloeg, is er dit jaar gekozen
voor één avond. “De nieuwe locatie
biedt voldoende ruimte om één groot
feest te houden”, aldus de organi
satie. Het programma bestaat uit
de tienkoppige band De Alpenparty,

A capella

Quintella’s Cup of Tea in
De Baank
A capella-zanggroep Quintella uit Horst aan de Maas zingt op zondag 29 oktober haar voorstelling ‘Cup of Tea’ in
MFC De Baank in Leunen. Met uniek gearrangeerde liedjes zingt het kwintet in gevarieerde muziekstijlen.

Liesl von Possenhof met haar Duitse
hits, accordeon- en Tiroler muziekgroep Power Buam en Gert Janssen.
Bij binnenkomst ontvangt joekskapel
Zuutjes Ân de gasten.
Kijk voor meer informatie op:
www.oktoberfestvenray.nl

De Wis Castenray

Toneelgroep
Vondel presenteert
Straatman
Toneelgroep Vondel uit Castenray presenteert op vrijdag 27 en
zaterdag 28 oktober het toneelstuk Straatman in gemeenschapshuis de
Wis in Castenray. Op beide avonden begint de voorstelling om 20.00 uur.
Straatman is geschreven door
Jo Snoeren, geregisseerd door Piet
Kuijpers en wordt door zes spelers
van Vondel opgevoerd. “Het is een
vrolijk misdaadverhaal”, geeft de
toneelgroep aan. Als inspecteur
Minerva komt mededelen dat de man
van Hetty is omgekomen, komt haar
zus Betty bij haar inwonen om haar te
steunen. Hetty is nu de eigenaar van
de vleesfabriek van haar veel te vroeg
overleden man. Maar Carla, haar
dochter die daar ook werkt, weet

wat ze wil en eist de leiding van de
fabriek op. Maar dan vinden ze een
gewonde man in de tuin.
Op het eerste oog lijkt het een
zwerver te zijn. Niets is wat het lijkt,
want dan blijkt de man van Hetty
te zijn vermoord en iedereen wordt
verdacht. Zo ook Alberta, de huis
houdster van de familie, omdat ze
volgens eigen zegge, veel te weinig
verdiend en omdat ze wist dat Charles
de Rijke half Nederland tussen de
lakens had. Hoe gaat dit aflopen?

KBO Leunen, Veulen en Heide

Informatieavond
over eenzaamheid
KBO Leunen, Veulen en Heide organiseert op woensdag 25 oktober
een informatiemiddag over eenzaamheid. Deze start om 14.00 uur in de
Gelderkoel in Heide en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Mariska Boon van gemeente
Venray vertelt over eenzaam
heid vanuit het oogpunt van de
gemeente in combinatie met de
wmo. Daarnaast komen ook wijk
verpleegkundige José van Houten

Quintella tijdens haar eerste theatershow
Quintella treedt sinds
2012 op in Nederland. Zangers
Jeroen Verberkt, Nike Derks,
Maaike Kamps, Karin Jenneskens en
Marjolein Kuenen zongen onder andere
bij festival Den Bosch goes a capella
en Amusing Hengelo in 2014. In 2015
begonnen ze aan hun eigen avondvul
lende show, Cup of tea, die ze al een

aantal keren in verschillende theaters
en zalen hebben voorgedragen.
Dit jaar heeft Quintella de
show voorzien van nieuwe num
mers en intermezzo’s. Quintella wil
met deze productie een nog breder
publiek kennis laten maken met haar
a-capellamuziek. De vijf vocalisten
verleggen deze keer de grenzen van

hun stemmen. Ze zingen diverse
liedjes, van groots en meeslepend
tot klein en intiem. Bekende num
mers van onder andere Adele,
Christina Aguilera, Frank Sinatra, Jurk
en Rowwen Hèze worden van een
uniek arrangement voorzien, met een
mix van allerlei muziekstijlen als resul
taat. Het optreden begint om 15.00 uur.

Brel & Brass
in Schouwburg Venray
In de grote zaal van Schouwburg Venray vindt op zaterdag 28 oktober om 20.15 uur het concert Brel & Brass
plaats. Micheline van Hautem zingt diverse liedjes van Jacques Brel in samenwerking met Koninklijke Harmonie
Euterpe Venray. Bastrombonist Jos Jansen is deze avond de speciale gast.

van de Zorggroep en Annemarie van
Kruijssen van Infopunt Leunen aan het
woord. Ook is er informatiemateriaal
beschikbaar voor alle aanwezigen.
De middag is ook bedoeld voor nietKBO-leden.

Wijkcentrum Brukske

Creatieve hobby
zondag
In wijkcentrum Brukske vindt zondag 22 oktober een
c reatieve hobbymiddag plaats. De dag wordt georganiseerd door
werkgroep ComBO.
Tijdens de hobbymiddag kunnen
deelnemers allerlei hobby’s beoefe
nen, maar ook eens bekijken hoe iets
gaat of ideeën uitwisselen. Iedereen
met een hobby is welkom, van
3D-kaarten maken, borduren, breien,
haken, kleuren, servettentechniek of

andere kleine hobby’s die in een
gezelschap gedaan kunnen worden.
Alles mag meegebracht worden.
Deze dag is voor iedereen en is van
10.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan
telefonisch bij Monique via
06 12 85 18 19, na 14.00 uur.

Brel & Brass is een project van
Micheline Van Hautem rond de muziek
van Jacques Brel. In een groot aantal
steden in binnen- en buitenland zet
zij telkens met een lokale brassband,

fanfare of harmonieorkest een concert
neer. Voor de pauze speelt Koninklijke
Harmonie Euterpe een instrumentaal
programma, geheel in Franse stijl. Na
de pauze is het de beurt aan Micheline

Van Hautem, die samen met de har
monie volgens haar de mooiste, maar
niet per se de bekendste liedjes van
de Belgische chansonnier ten gehore
brengt.
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Venray in Dialoog organiseert dialoogfestival

De dialoog als gespreksvorm vieren
niseren. “Hij begon in het theehuis in
Venray in Dialoog organiseert op zondag 29 oktober ‘Het Leukste Dialoogfestival van Nederland’. De stichting
viert daarmee dat ze al vijf jaar bezig is met het uitdragen van haar missie: door écht in gesprek met elkaar te gaan, het Odapark. Had wat posters opge
hangen om te kijken of het wat werd.
creëer je begrip en energie.
En hij had één tafel met mensen die
in gesprek gingen”, vertelt Dagmar.
“Leonie Boeyen en ik kenden het
initiatief ook en wilden het graag ver
sterken. We sloten ons bij hem aan en
hebben met zijn drieën sindsdien meer
tafels en op meer plekken dialoogcafés
georganiseerd. We hopen dat het een
olievlek wordt.” Volgens Dagmar kan
de dialoog wel wat hulp gebruiken.
“Het zou spontaan in de kroeg kunnen
ontstaan, maar daar lukt het niet altijd
om die diepgang te krijgen. Mensen
hebben toch vaak de neiging om
hun eigen verhaal te vertellen of hun
eigen mening belangrijker te vinden.
Een goed gesprek vergt toch oefening.
En blijkbaar wat organisatie.”

Open gesprekken en
echt luisteren

“We creëren een veilige omgeving
waar ruimte is voor ieders verhaal.
We praten niet met elkaar om ons
gelijk te halen, het wordt geen discus
sie, maar om een open gesprek te
hebben”, beschrijft Dagmar Matthijssen
van Venray in Dialoog de gesprekken
die de stichting organiseert. Landelijke
organisatie Nederland in Dialoog
ontwikkelde een dialoogmethodiek,
regels waarlangs een gesprek wordt
opgebouwd. Aan de hand van de
stappen ‘kennismaken’, ‘ervaringen
delen’, ‘dromen’ en ‘doen’ wordt een
gesprek gehouden. “Zo zorg je dat er in

een gesprek echt geluisterd wordt, dat
mensen doorvragen, elkaars mening
respecteren en er een open gesprek
ontstaat”, vertelt Dagmar. “Ons doel is
om mensen kennis te laten maken met
de dialoog. We hopen dat het besef bij
mensen komt dat ze vaker een goed
gesprek willen voeren.”

Taskforce om begrip
te creëren
De georganiseerde aandacht voor
de dialoog begon in Nederland toen
men, na de aanslagen in New York in

2001, in Rotterdam merkte dat er een
angstige sfeer heerste. “Daar moeten
we iets aan doen, vond de gemeente
Rotterdam. Dus richtte ze een taskforce
op om daar iets tegen te verzinnen.
De oplossing was echter vrij duidelijk:
daar hebben we geen geld voor nodig.
We moeten mensen in gesprek laten
gaan zodat begrip ontstaat”, vertelt
Matthijssen. “Dat organiseren van
gesprekken beviel goed en werd in
steeds meer steden overgenomen.
Vijf jaar geleden nam Venraynaar
Gerard van den Buijs het initiatief om
ook in Venray dialogen te gaan orga
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Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

Allround

De Allround Onderhoudsmonteur zorgt voor
een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van
de gemonteerde systemen. Samen met
de klant bespreek je de laatste details en
analyseer je eventuele tekortkomingen en
storingen tijdens de inbedrijfname. Daarbij
communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg
voor periodieke onderhoudswerkzaamheden
en zorg je voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat
kwaliteit en continu verbeteren centraal.
Je bent ook goed in staat om kennis over te
dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal

kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne
kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Het betreft een fulltime baan met een flinke
verantwoordelijkheid en een grote variatie aan
werkzaamheden.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een MBO opleiding
en ervaring in de elektrotechniek en kennis
van pompsystemen. Om deze functie goed in
te kunnen vullen is ca. 8 tot 10 jaar relevante
werkervaring noodzakelijk. Je werkt zelfstandig,
accuraat, met drive en daarnaast heb je passie
voor het vakgebied waar je werkzaam in bent.
Je bent in het bezit van goede communicatieve
vaardigheden, analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

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

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De functie

“Het hoeft niks concreets op te
leveren”, vindt Matthijssen. “Voor veel
mensen is het gesprek an sich een fijne
ervaring. Ze vinden het fijn dat er écht
geluisterd wordt, dat het gesprek open
wordt gevoerd. Dat is heel positief.”
Venray in Dialoog werkt met gespreks
leiders, die een training krijgen in
het begeleiden van de gesprekken.
“Maar de deelnemers bepalen uitein
delijk hoe het gesprek gaat, dat hangt
af van de chemie aan tafel.”
Nu Nederland in Dialoog 10 jaar
bestaat en de Venrayse versie 5 jaar,
werd het tijd voor een feestje.
Venray in Dialoog organiseert daarom
in samenwerking met vele andere
dialoogafdelingen en organisaties
het eenmalige ‘Dialoogfestival’.
De landelijke viering vindt plaats in

Venray en de organisatie heeft Venray
in Dialoog op zich genomen. Maar ze
doen het niet alleen, stichtingen uit
allerlei steden dragen bij, bijvoorbeeld
door het geven van een workshop.
Ook helpen sponsoren met het rea
liseren van het evenement. Wonen
Limburg, bijvoorbeeld, doet een kleine
financiële bijdrage. Marita Muller van
de woningcorporatie: “Een huis wordt
pas een thuis in een prettige omgeving.
Juist door de dialoog te voeren, wordt
de wijk prettiger. Dat vinden wij ook
belangrijk.”
Tijdens het Dialoogfestival spreekt
‘professor van de dialoog’ Noëlle Aarts.
“Het was echt een kick toen ze toe
zegde te komen”, aldus Dagmar. “Het is
ook haar missie om de dialoog uit te
dragen. Wat betekent het voor mensen
en hoe voer je een goede dialoog?”
Het festival vindt plaats in het gebouw
van Gilde Opleidingen in Oostrum.
“Zij verzorgen een jongerendialoog.
Daarnaast hebben we bijvoorbeeld een
zorgdialoog over wat de veranderingen
in de zorg betekenen. En we hebben
verschillende workshops waar vormen
van dialoog aan bod komen, zoals
schilderdialoog, waar mensen met en
zonder een verstandelijke beperking
samen schilderen.” Ook komen bij
voorbeeld een theaterdialoog en een
stiltedialoog aan bod. “We willen de
gespreksvorm vieren en uitwisselen
welke vormen en ervaringen er zijn.
Ook hopen we dat bezoekers kennis
maken met de dialoog.”
Het dialoogfestival wordt op
zondag 29 oktober gehouden tussen
13.00 en 17.30 uur in het gebouw van
Gilde Opleidingen in Venray. Toegang is
gratis, maar inschrijven wel gewenst.
Dat kan tot 23 oktober. Kijk voor meer
informatie op www.venrayindialoog.nl
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Heimatklänge
in ‘t Schöpke

Uitreiking van
Âldvenrodsen Ieërepries

In wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke in Venray wordt op zondag
22 oktober de tweede editie van Heimatklänge georganiseerd.
De middag begint om 13.00 uur.

Veldeke Venroj reikt de Âldvenrodsen Ieërepries uit aan Henk Deters uit Ysselsteyn. Deters krijgt de prijs
vanwege zijn grote verdiensten voor de Venrayse taal. De prijs wordt op zondag 22 oktober overhandigd in de
Venrayse Schouwburg.

Die Lustigen Brüder
Rob Claessens van het radiopro
gramma Volksmusik mit Schwung
presenteert het programma en draait
vanaf 13.00 uur Oberkrainer- en
Oktoberfestmuziek. Er zijn verder
optredens van het blaasorkest Die

Berger Musikanten uit Bergen,
Die Lustigen Brüder uit Waalre en
Cesticka uit Asten. Deze orkesten
spelen Böhmische- en Mährische
blaasmuziek. Ook is er een optreden
van Marleen Rutten uit Hunsel.

Cultura Venray

Harm Rutten
exposeert
Vanaf deze week exposeert de Geijsterse Harm Rutten bij de kantoorruimte van Cultura Venray in het centrum van Venray. Cultura Venray laat
in haar ruimte regionale kunst zien.

eerste komedie af, ‘Pension Bidon’.
In zijn voorstelling ‘Riestepap mit
proeme’ uit 2010 vertelt hij in eigen
liedjes en teksten over zijn jeugd.
Hij verkocht de Schouwburg drie keer
uit. Sindsdien werkt hij als liedjes
schrijver, zanger en theatermaker,
onder andere voor Stichting Erato.
Hij schreef en regisseerde meerdere
voorstellingen, waaronder ‘Zonnestraole
van geluk’ uit 2015, die in november in
reprise gaat. “Zoveel verdiensten voor
het cultuurgoed in zoveel jaren belooft
veel voor de toekomst en waarborgt
de instandhouding van met name het
‘Venrods’ dialect op een manier die
zeer toegankelijk blijkt voor iedereen”,
verklaart de organisatie van de prijs

de keuze voor de Ysselsteynse Deters.
De Âldvenrodsen Ieërepries is in 1976
door Veldeke Venroj in het leven
geroepen om personen of instellingen
te eren die zich hebben ingezet om de
geschiedenis van Venray of het behoud
van de Venrayse volkscultuur, inclusief
het dialect, in stand te houden.
De prijs wordt niet jaarlijks uitgereikt,
maar “wanneer Veldeke Venroj een
kandidaatvindt die beantwoordt aan
de doelstelling van de prijs”, aldus de
organisatie. De laatste prijs Ieërepries
werd uitgereikt in 2011.
Na de uitreiking van de prijs op
zondag 22 oktober wordt tussen 18.00
en 19.00 uur in de kleine foyer een
receptie gehouden voor Henk Deters.

Moonwalk in Ysselsteyn

Harm, bezig met een van zijn werken
Door de wisselexpositie krijgen
regionale kunstenaars een podium
om eigen kunstwerken te laten zien.
Harm Rutten maakt monumentale
kunst en tekeningen en exposeert
de komende twee maanden bij
Cultura Venray. In het kantoor hangen

Henk Deters krijgt de prijs van
Veldeke Venroj voor zijn inzet voor de
Venrayse taal. Muzikant en amateur
toneelspeler Deters is bekend van
de lokale bonte avonden en cabaret
voorstellingen. Toen Ysselsteyn 75 jaar
bestond, speelde Henk een grote rol
in het mede tot stand brengen van
de revue ‘Van wat er hier gebeurde’.
Hij schreef bijna alle liedjes van de
voorstelling en deed dat later ook voor
diverse andere voorstellingen.
In 1997 speelde Henk als acteur
mee in de eerste theatertour van
Rowwen Hèze en werd zijn interesse
gewekt in regisseren. Hij volgde een
oriëntatiecursus regie en leverde in
2005 als regisseur in Ysselsteyn zijn

meerdere gedetailleerde kunstwerken
van Harms hand, waaronder een
zelfportret.
De expositie is tijdens openings
tijden van Cultura Venray op dinsdag
en donderdag tussen 10.00 en
16.00 uur te bezoeken.

Jeugdclub de Springplank Venray en Jong Nederland Venray organiseerden op zaterdag 14 oktober
gezamenlijk de Moonwalk: een speurtocht in de bossen van natuurgebied De Paardekop in Ysselsteyn
voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar. De kinderen werden met legervoertuigen naar Ysselsteyn
gebracht, waar ze in de bossen de groene route van het natuurleerpad gevolgd hebben. “Dat is in het
donker met alleen een zaklamp nog niet zo eenvoudig. Stiekem is dat zelfs best spannend”, aldus de
organisatie. Onderweg kwamen de kinderen allerlei opdrachten tegen. Als rode draad kregen ze een
lijst met vragen, waarvan ze de antwoorden in het bos konden terugvinden. Groepje 1 had uiteindelijk
de meeste vragen en opdrachten goed en won een smakelijke prijs.
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Voorstelling en zelf graven

Archeologiedag voor basisschool Eigenwijs
In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseren Stichting Heemkundig Genootschap Castenray en
Stichting Ald Oeldere op donderdag 26 oktober een archeologiedag voor de leerlingen van groep 7 en 8 van
basisschool Eigenwijs uit Oirlo en Castenray.

opgevoerd door verhalenverteller Frans
van de Pas uit Ysselsteyn. Van 11.00 tot
12.00 uur vertelt hij op school het
verhaal van Bodor.

Passie voor verhalen

Archeologisch onderzoek in 1999 aan de Diepeling in Castenray
De Nationale Archeologiedagen
vonden dit jaar plaats op vrijdag 13,
zaterdag 14 en zondag 15 oktober.

Naar aanleiding van die
archeologiedagen willen de twee
stichtingen uit Castenray en Oirlo

archeologie onder de aandacht van
kinderen brengen. Voor hen wordt op
donderdag 26 oktober een voorstelling

Onder de naam Passie voor
Verhalen neemt Frans van de Pas
zijn publiek mee naar een andere
wereld en een andere tijd. Zijn
verhalen voor jong en oud zijn deels
fantasierijk, maar deels ook gebaseerd
op historische feiten. Als Bodor uit
de IJzertijd laat hij allerlei zaken de
revue passeren, waarbij informatieve,
interactieve en verhalende elementen
elkaar afwisselen. Een en ander wordt
op een beeldende wijze gepresenteerd
met gebruikmaking van allerlei
attributen en andere beeldvormers.
“Het wordt een leerzame, maar ook
leuke en spannende voorstelling voor
de leerlingen”, aldus de organisatie.
Na de lunchpauze vertrekken
de leerlingen naar het zand- en
grindwinningsgebied De Diepeling
in Klein Oirlo. Daar heeft de firma
Teunesen Zand en Grint BV speciaal
voor hen een stuk grond in gereedheid
gebracht, waar ze zich die middag
echte archeologen mogen voelen. Dat
is volgens gedeputeerde van provincie
Limburg Hans Teunissen precies de

bedoeling van de Archeologiedagen.
“Hij wil dat archeologie de aandacht
krijgt die het verdient. Archeologische
vondsten horen volgens hem niet
jarenlang in een depot opgeslagen te
liggen, maar moeten voor iedereen
toegankelijk zijn. En archeologie moet
af van het stoffige imago. Dat is de
reden dat hij geijverd heeft voor
deelname van de provincie Limburg
aan de Nationale Archeologiedagen”,
aldus de organisatie.
Teunissen is deze middag aanwezig
en houdt een openingstoespraak voor
de leerlingen. Daarna wordt in het kort
verteld wat archeologie eigenlijk is en
vervolgens gaan de kinderen aan de
slag. Met een metaaldetector mogen
ze muntjes van 5 eurocent zoeken en in
een plattegrond van een prehistorische
boerderij graven ze scherven op,
maken deze schoon en lijmen ze aan
elkaar. Ook maken ze van draad een
fibula, een Romeinse mantelspeld
en van klei maken ze een potje. Dat
wordt, zoals dat vroeger ging, met
een stokje of met de vingernagel
versierd. Verder mogen ze in het zand
van stenen een dinosaurus maken of
fossiele planten en dieren tekenen.
Van hun werkstuk wordt met hen erbij
een foto gemaakt, die ze later op
school krijgen.

Eerste winterserie
wandeltocht in Merselo
WSV De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op zondag 22 oktober haar eerste winterseriewandeltocht.
Deelnemers kunnen afstanden lopen van 30, 20, 15, 10 en 5 kilometer.

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

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

De tocht voert langs de Vredepaal
De tocht voert door het
buitengebied van Merselo langs
karakteristieke boerderijtjes en
verkeersluwe wegen. Door de bal
lonzuilbossen loopt de tocht via de
grens tussen Limburg en Brabant en
lans de Helderse duinen in Overloon
naar het gebied De Gater. Hier staat
de pipowagen opgesteld voor een
rustpauze. Na die pauze loopt de
route verder langs de rand van het
Brabantse dorp Westerbeek naar de
Vinkenpeel. Hier komen de deel

nemers langs de Vredepaal, die op het
driegemeentenpunt staat van Venray,
Sint Anthonis en Gemert. Daarna leidt
de tocht verder naar het dorp De Rips.
Via de Jan Berentweg wordt verder
gelopen naar het landgoed De Groote
Slink/Bunthorst en daarna is er weer
een rustpost. Via het landgoed loopt
de route daarna verder richting het
afleidingskanaal om vervolgens via
omzwervingen weer terug te keren in
het gebied De Gater met de pipo
wagen. Via bospaden en boswegen

lopen de deelnemers uiteindelijk naar
de finish. Naar gelang de te lopen
afstanden zullen de korteren a fstanden
eerder afsplitsen van de grotere
afstanden.
De lopers van de 30 kilometertocht
starten tussen 08.00 en 09.00 uur,
die tochten van 20 en 15 kilometer
starten tussen 09.00 en 12.00 uur en
de lopers van de wandeltochten van 10
of 5 kilometer kunnen starten tussen
08.00 en 13.00 uur. Alle tochten starten
vanuit café Den Tommes in Merselo.
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Agenda t/m 26 oktober 2017
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Optreden Pieter Verelst
Mijn broer en ik
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Oostrum lacht
open mic comedy night
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: AOT Events
Locatie: Allemanscafé Oostrum

Eerste winterserie wandeltocht

Informatieavond glasvezel

Tijd: 08.00 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden
Locatie: start café Tommes Merselo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: GlasWeb Venray en aannemer Spitters
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Paddenstoelenwandeling

Dorpsraadvergadering

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren - Venray
Locatie: start voormalig voetbalterrein Geijsteren

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen
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Mindful meditatie
Een moment voor jezelf
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Workshop landschapsfotografie

Tweede editie Heimatklänge

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: parkeerplaats voormalige voetbalvelden
Geijsteren

Tijd: 13.00 uur
Locatie: wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke Venray

Werken in de natuur
gezinsactiviteit

Efteling sprookjesmusical
De Gelaarsde Kat

Tijd: 09.30-12.30 uur
Organisatie: IVN Geijsteren - Venray
Locatie: Natuurgebied De Spurkt Venray

Tijd: 13.30 en 16.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Workshop voetmassage

Bandjesmiddag

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Tijd: 14.00-18.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Unlimited Heide

Uutrejking Âldvenrodsen
Ieërepries

Finaleraces
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Raceway Venray

Tijd:14.00-16.00 uur
Organisatie: PUUR Monique de kracht van
Kwetsbaarheid
Locatie: Bedrijfsverzamelgebouw De Clockert, Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Heidse Evenementen Stichting
Locatie: parkeerplaats gemeenschapshuis
De Gelderkoel Heide

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Veldeke Venroj
Locatie: Schouwburg Venray
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Informatieavond GlasWeb
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Glasweb Venray
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Cabaret Van der Laan & Woe
try-out voorstelling Pesetas
Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Informatiemiddag eenzaamheid
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VrijwilligersCafé Sportcafé

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: KBO Leunen, Veulen en Heide
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: café Hulsman Venray

De Theatertroep – Vaudeville II
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Avond van de Lach

Start cursus mindful parenting

Percussive – iDrum!

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: preventieteam Vincent van Gogh voor
geestelijke gezondheidszorg
Locatie: VVGi Venray

Tijd: 20.15-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Back to the Country – part 7
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Lezing Verlies en Rouw
door Jacqueline Huijs
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

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

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

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

Vijfde spektakel bij Van Bakel
In Vredepeel vond op zondag 15 oktober de vijfde editie van het Spektakel bij Van Bakel plaats.
De laatste maïs van het seizoen werd voor het oog van vele toeschouwers geoogst met speciale
machines. Hakselaars en trekkers van de afgelopen veertig jaar waren te bewonderen tijdens het
spektakel. Daarnaast was er ook een feesttent met muziek, waarin het Vredepeels verenigingsleven
voor eten en drinken zorgde.

cultuur 23
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Twee dagen feest in de tent

Unlimited Heide
Enkele vriendengroepen slaan de handen ineen om op vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober weer een
editie van Unlimited Heide te organiseren. Het feest begon in 2011 als examenfeest maar is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot één van de grotere tentfeesten in Venray.

De Heidse organisatie verwacht
ruim zevenhonderd feestvierders uit
de gemeente Venray en daarbuiten op
de twee avonden van het evenement.
Naast enkele headliners biedt
Unlimited Heide ook een podium aan
lokaal talent.
Op vrijdag is het evenement voor

bezoekers vanaf zestien jaar. Op het
podium staan onder andere Digesta
& Trouble Torch, Sjuutie & Tellie en
Black Visions & Innovate. Artiesten als
Hitmaestro, Dj Rico, Digesta en Oeh!
Mien Meloeneke 5 treden op tijdens
de zaterdagavond, die voor bezoekers
vanaf achttien jaar is.

Unlimited Heide begint zowel op
vrijdag 20 als zaterdag 21 oktober
om 19.30 uur en vindt plaats op het
parkeerterrein van gemeenschapshuis
De Gelderkoel in Heide.
Kijk voor meer informatie op
www.facebook.com/unlimitedheide
(Foto: Jordy van der Lans)

Organisatie spreekt van succes

32e editie Zomaarpop
Het tweedaags festival Zomaarpop werd in het weekend van 14 en 15 oktober voor de 32e keer georganiseerd
in Oirlo. Hoewel het evenement minder bezoekers trok dan de vorige editie, spreekt de organisatie toch van een
succesvolle editie.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Bandjesmiddag
in Leunen
In MFC De Baank in Leunen wordt op zondag 22 oktober een bandjesmiddag georganiseerd. De middag duurt van 14.00 tot 18.00 uur.

Op het podium staan dit keer
de bands Teachers on Tour en
Ten 50 Two. Teachers on Tour is een
band die bestaat uit alleen maar
docenten. Dit jaar bestaat de groep
20 jaar. In het hele land treedt de
band op bij diverse gelegenheden.
De muzikanten spelen muziek die hen
zelf aanspreekt en dat varieert van

rock, blues en jaren 60- en 70-muziek
tot unplugged. De sologitarist van
de Frank Boeijen band speelt ook in
Teachers on Tour. De tweede band
van de avond is Ten 50 Two. Voor het
eerst treedt deze groep op in de
eigen regio. De band ontstond uit de
feestband Aacht vur Elluf uit Oostrum
en speelt herkenbare muziek.

Avond van de Lach
in Ysselsteyn
De Avond van de Lacht vindt op zaterdag 21 oktober plaats in gemeenschapshuis De Smelehof in Ysselsteyn. De avond start om 20.00 uur.
Tijdens de avond van de lach
staan diverse optredens op het pro
gramma. Tonpraters en acts als Tonny
Wijnands, Hans Keeris, Wichard de

Benis, Waaj-Faaj, Helga Cornelissen en
Berry Knapen betreden het podium.
Neem voor meer informatie con
tact op via beheerder@smelehof.nl

Wij zoeken voor onze vestiging in Venray:

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

reparatie-onderhoud-keuren van:

Het tweedaags evenement wordt
georganiseerd door zo’n honderd
vrijwilligers van het Oirlose jongeren
centrum Watjang. Meer dan twintig
acts traden verdeeld over drie podia op.
Headliner F1rstman speelde op
vrijdagavond onder andere hits als
‘Round & Round’ met Lil’ Kleine, en
‘Overal’. The Village verzorgde een
Soos-stage met een Spaans tintje.
“De zaterdag openden we met twee
verrassende optredens van Sem
Rooijakker & Stanley Smokes. Ook de

headliner van zaterdag, Kevin, zorgde
voor een drukke zaal. Daarnaast was
het een knallend einde van Zomaarpop
2017 met Capital Candy”, aldus
PR-verantwoordelijke Janou Heetkamp.
Hoewel het bezoekersaantal
met 1.200 aanwezigen iets lager
uitviel dan vorig jaar, is de organisa
tie te spreken over deze editie. “Dat
we dit samen zo neer zetten is iets
waar we trots op zijn”, vertelt Janou
Heetkamp.“Het succes van de 32e
editie is een goede motivatie voor

de vrijwilligers om volgend jaar weer
een mooi festival neer te zetten”, zegt
Laurens Hellegers, voorzitter van het
Zomaarpop-festival. “We moeten nog
evaluaties houden met alle commissies
en het bestuur. Aan de hand daarvan
gaan we kijken wat we voor volgend
jaar kunnen verbeteren of veranderen”,
vult Heetkamp aan. Volgend jaar vindt
Zomaarpop weer plaats op vrijdag 12
en zaterdag 13 oktober. De eerste voor
bereidingen voor deze editie worden
vanaf februari weer getroffen.

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.
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Enkele voorbeelden...

Zanussi Gaskookplaat

AEG Gaskookplaat

Grundig Gaskookplaat

ZGG76534XA

HG795540XB

GIGM7235250XG

52%
49%

289,-

€ 147,-

Geïntegreerde vonkontsteking
RVS, 3 gietijzeren pannendragers
Inbouwmaten (hxbxd): 30 x 700 x 480 mm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

619,-

48%

€ 297,Gehard glas met beschermend inox-kader
LED-verlichting voor status van de vlam
Inbouwmaten (hxbxd): 50 x 750 x 490 mm

359,-

€ 187,4 gasbranders, 1 wokbrander met glazen inleg
Metalen oppervlak met RVS frame
Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 680 x 510 mm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

