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Wie wordt de Mini
Maestro van Oostrum?
Dirigeren moeilijk? Niet voor de 8-jarigen Dean Spil, Teun Joosten, Rens Janssen, Pleun Schut en Dante Heldens uit Oostrum. In een paar maanden tijd leerden zij het grote
orkest van de harmonie van Oostrum te dirigeren. Tijdens een uitvoering op zondag 29 oktober gaan zij met elkaar de strijd aan om te bepalen wie de Mini Maestro van
Oostrum wordt. Lees verder op pagina 06

SP-fractie zegt vertrouwen op

Wim Schellen verder als
eenmansfractie

MORE THAN LIGHT

WWW.MEURSVERLICHTING.NL
HOFSTRAAT 10 VENRAY 0478-513290

Bijverdienen
tijdens KERST en OUD/NIEUW?
Wij zijn op zoek naar:

CHAUFFEURS
Barbecue & Gourmet Party Service

Interesse? kijk op
www.a-z.nl/vacatures

m/v

De lokale fractie van de SP in Venray heeft raadslid Wim Schellen op donderdag 19 oktober uit de partij
gezet. Aanleiding is een conflict tussen Schellen en de landelijke partijorganisatie. Hij stelt dat de SP winst maakt
over de rug van zijn zieke vrouw, een beschuldiging waar de lokale fractie totaal niet achterstaat.
Al zeven maanden heeft
Wim Schellen een conflict met de
landelijke SP-organisatie, vanwege
de afdrachtsregeling van de partij. SP-leden moeten tenminste
75 procent van hun raadsvergoeding afstaan aan de partijkas. Deze
vergoeding wordt echter wel door
de belasting gezien als inkomsten,
waardoor de zieke vrouw van Schellen

een hogere eigen bijdrage moest
betalen over de zorg die zij nodig heeft.
“Voor die eigen bijdrage wordt gekeken
naar het gezamenlijk inkomen”, legt
Schellen uit. Hierdoor wordt zijn vrouw
de dupe van de afdrachtsregeling van
de SP, terwijl ze zelf geen lid is van de
partij, stelt hij. Voor dit soort gevallen
heeft de SP een compensatieregeling.
Om hiervoor in aanmerking te komen,

moest het lid wel inzicht bieden in
zijn belastingpapieren, zodat de partij
kan checken of de vergoeding terecht
is. Uit privacyoverwegingen weigert
Schellen dit. “Daarnaast vergoedt die
compensatieregeling nooit 100 procent van alle te veel betaalde zorgkosten, omdat de regeling ook ten koste
gaat van mijn belastingaftrek.”
Lees verder op pagina 08
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Werkzaamheden van start

Nieuw uiterlijk voor Heidsche Peel
De Heidsche Peel in Ysselsteyn zal aan het eind van dit jaar een totaal
nieuw uiterlijk hebben. Het gebied wordt door provincie Limburg,
Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer en gemeente Venray onder handen
genomen om zo onder andere de ontwikkeling van dier- en plantensoorten
te bevorderen. Begin november gaat de schop in de grond.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Joop Goossens Tuin en Park B.V.
gehele gemeente behalve Venray

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.

In totaal wordt er bij het project
Heidsche Peel 60.000 kubieke meter
grond in een gebied van 25 hectare
afgegraven om de versnippering van
het gebied tegen te gaan. “De Heidsche
Peel is op dit moment een
lappendeken van zeven verschillende
natuurgebiedjes en verkavelde
agrarische gronden. Dat is niet goed
voor de ontwikkeling van de plantenen dierenwereld”, legt projectleider
Ted Potters van provincie Limburg uit.
Om de biodiversiteit in het gebied te
versterken, willen de samenwerkende
partijen alle gebieden weer ecologisch
met elkaar verbinden tot één
aaneengesloten stuk.

Alle grond
blijft in het gebied
Het gebrek aan verwevenheid
tussen landbouw en natuur is ook een
probleem voor de waterhuishouding.
Potters: “Door sloten te dempen
of ondieper te maken, willen we
zoveel mogelijk water vasthouden
in het gebied. Dat wordt ook wel
‘vernatten’ genoemd.” Gebiedsvreemd
water, water van buitenaf, moet
juist worden geweerd. “Het water
dat via het Peelkanaal de Heidsche
Peel binnenstroomt, is voornamelijk
landbouwwater en dat is niet zo
schoon. Het water uit het gebied zelf is
beter voor de diversiteit in dieren- en
plantsoorten.” De landbouwpercelen in
het gebied worden juist opgehoogd, om
beschermd te blijven tegen het water.

Daarvoor wordt de 60.000 kubieke
meter grond gebruikt die elders in het
gebied is afgegraven. “Zo blijft alle
grond in het gebied. Dat scheelt weer in
de kosten”, aldus de projectleider.

Uiterlijk wordt
compleet anders
Dat het landschap gaat veranderen
in de Heidsche Peel, is duidelijk. “Het
was eigenlijk allemaal landbouwgrond,
maar nu krijgt het een meer drassig
uiterlijk. Dat is compleet anders, maar
zo zag de Peel er oorspronkelijk,

tot zo’n 100 jaar geleden, ook uit.”
Voor de mensen die in of rondom
het gebied wonen, gaat ook het
een en ander veranderen. “Er gaat
wat gebeuren in hun achtertuin”,
bevestigt Potters. “Het gebied wordt
natter, dat kan gevolgen hebben
voor de mensen.” Om huizen van
omwonenden te beschermen tegen
wateroverlast worden maatregelen
getroffen, waaronder de aanleg van
een ringsloot. “Daarnaast is er een
watermonitoringsplan opgesteld om
goed in de gaten te houden wat het
water doet.”

Op dit moment wordt er in
het gebied een munitieonderzoek
uitgevoerd, om te kijken of er geen
oude granaten of bommen in de
grond zitten op de plek waar straks
gegraven gaat worden. Potters:
“Dat onderzoek duurt zo’n twee
weken. Rond 1 november willen we
daadwerkelijk gaan graven. Als de
weersomstandigheden goed zijn, willen
we het project rond Kerstmis afgerond
hebben.” Als al deze werkzaamheden
klaar zijn, neemt Staatsbosbeheer
het beheer van het gebied voor haar
rekening.

Pilot gemeente Venray

Extra ondersteuning kwetsbare j ongeren
Gemeente Venray wil in een pilot vijftien zogenaamde ‘onzichtbare jongeren’ jongeren die zonder diploma het onderwijs hebben verlaten en geen
werk hebben uit de gemeentes Venray, Horst aan de Maas, Bergen en Gennep, extra gaan ondersteunen. In januari 2018 gaat zij hen begeleiden om
weer naar school of aan het werk te kunnen.
De gemeente schat dat in totaal
zo’n honderd jongeren tussen de
18 en 23 jaar in gemeente Venray
geen diploma en geen werk hebben.
Met zeventig van hen heeft zij begin
2017 gesprekken gevoerd. Eén van
de conclusies uit deze gesprekken is

dat een aantal jongeren niet weet hoe
hun toekomst eruit ziet. Wethouder
Martijn van der Putten (D66): “Het
zijn jongeren die onzichtbaar blijven,
overblijven. Bij hen speelt van alles,
waardoor ze soms al jaren thuis zitten.
We kunnen niet afdwingen dat ze weer

aan het werk of naar school gaan, maar
we willen ze wel op weg helpen.”

Persoonlijk plan
Bij de pilot, die voor de jongeren
een aantal dagdelen per week beslaat,
staat een persoonlijk concreet plan

centraal met zowel individuele als
groepselementen. Naast begeleiding
richting opleiding, dagbesteding of
werk is er ook aandacht voor zorg,
wonen, financiën, relaties en sociale
vaardigheden. De pilot start in 2018
en wordt eind 2018 geëvalueerd.

Via Venray

Dorpsraad over viaduct: bezint eer ge begint

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.

Dorpsraad Leunen gaat een brief sturen naar de stuurgroep Via Venray. Hiermee hoopt ze de beslissing die donderdag 26 oktober genomen gaat
worden over de aanpassingen van de N270 tussen Deurne en Wanssum, nog te beïnvloeden.

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

De Stuurgroep Via Venray,
bestaande uit onder andere
gemeente Venray en provincie Limburg, beslist donderdag
26 oktober over een plan om het
viaduct over de Leunseweg tussen
Leunen en Venray te slopen en een
zogenaamde turborotonde te maken
waar de Leunseweg en N270 elkaar
kruisen. De gemeenteraad van Venray

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

komt alleen nog aan bod als bestemmingsplannen aanpassing behoeven.
Het is nu nog niet duidelijk of dat nodig
is. Als de plannen van de stuurgroep
in het huidige plan passen, is er voor
de gemeenteraad geen beslismoment
meer. De dorpsraad heeft een aanbod
gekregen van omgevingsmanager
Riny van Deursen om in gesprek te
gaan met de gemeente en provincie.

Daar wil ze wel op in gaan, maar ze
vreest dat het dan te laat is om nog
invloed uit te oefenen op de beslissing.
De plannen zijn niet compleet, vindt
het merendeel van de dorpsraadsleden. Ook de nieuwe situatie heeft
volgens hen nog veel onopgeloste
knelpunten. Die moeten eerst opgelost worden, voordat een beslissing
genomen wordt. “Het huidige voorstel

is een onvolwassen plan met veel
open eindjes. Zonder zicht op alle
consequenties moet je geen beslissing nemen”, aldus de dorpsraad.
De informatieavond die gemeente
en provincie Limburg op maandag
9 oktober organiseerden, bood hen
niet de gewenste antwoorden. In een
formele brief uit zij nu haar zorgen
nogmaals.
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De eerste maand van wethouder Thielen

‘Nog steeds
gewoon Anne’

nieuws 03

InVENtief

Meer aandacht voor
monumenten

De eerste maand in haar nieuwe functie zit er op voor kersverse CDA-wethouder Anne Thielen. De jongste
wethouder van Limburg heeft het naar haar zin in Venray. “Ik had nooit gedacht dat ik ooit op deze plek zou zitten,
maar het voelde meteen goed.”

Politieke partij InVENtief vraagt in haar algemene beschouwingen
aandacht voor Venrayse monumenten. “Deze culturele zorg is geruisloos
ten onder gegaan in de programmabegroting 2018.”
InVENtief mist naar eigen zeggen
al jaren een duidelijk antwoord op de
vraag wat te doen voor de instandhouding van de gemeentelijke monumenten. “De Venrayse monumenten
hebben volgens het college blijkbaar
geen culturele waarde meer. Toch
zijn zij voor Venray beeldbepalend.
Zonder zijn monumenten zou Venray
anoniem en zonder sterke identiteit
zijn”, vertelt de partij. “De gevolgen
van het niet meer subsidiëren van
het in stand houden van de gemeentelijke monumenten zijn inmiddels
duidelijk.” Volgens de partij wil men
niet meer op de monumentenlijst
“Eigenaren (willen) niet meer binnen het keurslijf van de gemeente-

lijke monumentenverordening en
bijbehorende speciale vergunningen
opereren als ze hun pand willen
opknappen.” Ook is de gemeentelijke
monumentenlijst niet uitgebreid naar
Wanssum en Blitterswijck, “omdat er
geen interesse is bij eigenaren voor
plaatsing op die lijst.”

Amendement
Het is niet de eerste keer dat
de partij aandacht vraagt voor
de gemeentelijke monumenten.
Tijdens de bespreking op dinsdag
7 november dient InVENtief een
amendement in om te pleiten voor
herinvoering van het subsidiebeleid
voor gemeentelijke monumenten.

Nepverhaal

Oplichtster
veroordeeld
Een vrouw uit Venlo is veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, voor een groot aantal oplichtingen.
Ook in Venray probeerde ze in een winkel met een nepverhaal geld te
bemachtigen.

Ze is in deze eerste maand
al aan de tand gevoeld door de
raadscommissie, knipte lintjes door,
ging op werkbezoek en is vooral
bezig zich goed in te werken in alle
dossiers die ze op haar bordje heeft
gekregen. “Het bevalt goed tot nu
toe, heel goed”, vertelt de nieuwe
wethouder in haar eigen ‘vissenkom’,
haar kantoor met glazen wanden.
Haar voorganger, Lucien Peeters,
stapte in juni plotseling op, met nog
minder dan een jaar te gaan tot de
volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Vervelend vindt ze het helemaal niet,
om aan het einde van de raadsperiode
nog als wethouder te beginnen.
“Ik spring op een rijdende trein. Dat is
wel even aanpassen, maar daarna ga
je snel met het bestaande ritme mee.
En dat werkt wel lekker, die flow.”

moest het gewoon doen. Maar dat ik
uiteindelijk ook echt hier zou zitten,
had ik van tevoren niet verwacht.”

Luisteren
en lef hebben

Haar rol is nu heel anders dan
voorheen. Dat was af en toe wel even
wennen. “Mensen begroeten me
ineens met ‘mevrouw de wethouder’,
maar ik voel me nog steeds gewoon
Anne”, lacht ze. “Elke dag is een
uitdaging. Ik wist natuurlijk al veel
van de dossiers die in Venray spelen,
maar als wethouder wordt er nog meer
van je verwacht. Als raadslid moet je
een mening hebben, als wethouder
een visie. En die moet je ook goed uit
kunnen leggen.” Een goede wethouder
volgens Anne? “Die kan goed luisteren,
maar heeft ook het lef om beslissingen
te nemen. Je kunt ook niet zomaar
lukraak wat roepen, je moet het ook
waarmaken. Geloofwaardigheid is
heel belangrijk, misschien wel het
Helemaal vreemd is de Venrayse
allerbelangrijkste.”
politiek natuurlijk niet voor Anne
Met haar 26 jaar is ze de jongste
Thielen. Sinds 2009 staat ze op de
wethouder van Limburg. “Mensen
kieslijst voor CDA Venray en in maart
2014 werd ze daadwerkelijk als raadslid vinden het wel uniek, mijn leeftijd.
Of het ook een beperking is? Ik denk
gekozen. “Ik heb het ontzettend naar
het niet. Ik zie het alleen als iets
mijn zin gehad als raadslid. Voor het
positiefs. Het is nu aan mij om te laten
CDA heb ik me ook altijd heel erg
ingezet. Volgens mij heb ik alle interne zien dat leeftijd niet zo belangrijk is.
Dat wil ik ook aan alle jongeren uit
cursussen wel gevolgd.” De enige
de gemeente meegeven: de politiek
die ze niet deed was de cursus voor
is niet alleen voor ‘ouderen’. Het kan
(kandidaat-)wethouder. “Ik had
juist heel fris zijn.” Ze is niet alleen de
gewoon nooit gedacht dat ik die kans
jongste wethouder van Limburg, maar
zou krijgen. Dat mijn voorganger
na jaren van een geheel mannelijk
wegging, was voor iedereen een
college ook weer de eerste vrouw.
verrassing. Even twijfelde ik wel, maar
Dat werd wel eens tijd, vindt Anne.
het voelde meteen heel goed, dus ik

Alle cursussen
gevolgd, behalve deze

“Maar ik hoop niet dat ik alleen maar
gekozen ben omdat ik een vrouw
ben, maar om wat ik kan. Dat ik een
vrouw ben, is dan gewoon mooi
meegenomen.”
Ze werd geboren in Den Haag,
maar groeide op in Venray. “Ik ben
verknocht aan deze omgeving, ik houd
van Venray. Het heeft de faciliteiten
van een stad, maar de verbondenheid
van een dorp. Ook in mijn nieuwe
functie probeer ik zo dicht mogelijk
bij de inwoners van Venray te staan.
In mijn portefeuille zitten meerdere
onderwerpen die veel mensen
raken: sport, zorg, kunst en cultuur.
Het gaat toch altijd om de persoon.
Ik zit hier niet voor mezelf, maar voor
Venray. Ik vind het belangrijk om van
de mensen en de regio te houden.
Daardoor ga ik iedere dag met passie
en enthousiasme naar mijn werk.”

‘Ik houd van de
mensen en de regio’
Zich inzetten voor Venray, dat
wil ze nog wel even blijven doen.
“Na de gemeenteraadsverkiezingen
in maart hoop ik aan te blijven
als wethouder. Dan moet het CDA
natuurlijk wel genoeg stemmen krijgen
en weer in de coalitie belanden.”
Ze gaat dan ook volop meedoen met
de verkiezingscampagne. “In mijn
portefeuille is de basis nu al op orde,
maar de accenten moeten nog allemaal
gelegd worden. Voor mijn eigen koers
is nog alle ruimte in deze periode, maar
ik ga mijn uiterste best doen om te
laten zien dat ik ook daarna nog heel
graag door wil.” (Foto: Paul Poels)

De Venlose lichtte diverse
bedrijven op, in onder andere Reuver,
Venlo, Horst, Panningen en Venray.
Ook stal ze portemonnees, mishandelde ze mensen en pleegde ze
winkeldiefstal. Op 22 januari van
vorig jaar stapte ze een Venrayse
winkel binnen en eiste 29,90 euro
van de winkelmedewerker. Ze had
schoenen uit een doos gehaald en
ontdeed kledingstukken en kaarsen
van prijskaartjes. Daarna probeerde

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

ze deze te ‘ruilen’. Haar diefstallen
en oplichtingen pleegde ze om haar
drugsverslaving te bekostigen, blijkt
uit de rechtbankstukken. Ze krijgt
achttien maanden cel met vermindering van voorarrest en vijf maanden
voorwaardelijk. Wel moet de vrouw
zich laten behandelen voor haar
drugsverslaving. De vrouw was de
afgelopen maanden al clean en heeft
aangegeven spijt te hebben. Ze werkt
vrijwillig mee aan de opname.

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

Print & Sign in Venray
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Mulders Franshof Merselo

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 Mulders Franshof in Merselo.

De Mulders Franshof in Merselo is niet zoals
de naam wellicht doet vermoeden vernoemd
naar een man met de naam Frans Mulders.
De straatnaam verwijst naar Frans Michels,
Merselose verzetsstrijder en molenaar
(‘mulder’). Frans Michels was molenaarszoon uit Merselo, maar werd vooral bekend
om zijn daden voor het verzet in de Tweede
Wereldoorlog.
Frans werd geboren op 9 maart
1922 in Merselo als zoon van molenaar
Lambert Michels en Wilhelmina Huberta
Rongen. Hij ging al op jonge leeftijd als knecht
aan de slag en nam uiteindelijk het bedrijf van
zijn vader over. Toen de Tweede Wereldoorlog
aanbrak, sloot Frans zich aan bij het lokale verzet. Hij was betrokken bij de afdeling van het
Venrays verzet die zich bezig hield met hulp
aan onderduikers. Hij was het ‘duikhoofd’, de
leider, in Merselo en hielp daarmee ruim tachtig onderduikers met onder andere financiële
steun, bonkaarten, kleding, persoonsbewijzen
en onderdak. Ook hielp hij ontsnapte gevangenen en piloten zich schuilhouden. Als molenaar
kon hij soms wat meel achterhouden om
extra broden te bakken, wat dan voornamelijk
’s nachts gebeurde, omdat het door de bezetter
uiteraard verboden was. Maar de molen diende
nog een verzetsdoel: met de stand van de wieken van molen Nooit Gedacht kon hij aan de
onderduikers in de buurt van Merselo aangeven
wanneer de kust veilig was en wanneer niet.

Koerier voor
het Britse leger
Frans Michels was daarnaast ook koerier
voor het Britse leger onder leiding van generaal Dempsey. Hij bracht tijdens nachtelijke
tochten informatie over de Duitse troepen naar
de Engelsen. Na de bevrijding van Merselo op
16 oktober 1944 moest Frans nog één opdracht
voltooien: hij ging daarvoor op pad naar het

Aan de Bakdag

nog bezette Horst. Wat hij precies ging doen, is
niet duidelijk, want Frans hield zijn opdrachten
altijd goed geheim. Hij heeft Horst bereikt,
maar kwam deze keer echter niet terug van
zijn opdracht. Hoe Frans precies is omgekomen,
is nooit duidelijk geworden. Zijn lichaam werd
een paar weken later in de buurt van Leunen
gevonden. Vermoedelijk is hij neergeschoten,
maar door wie, dat is niet bekend. Over zijn
precieze sterfdatum is daardoor ook nog steeds
onduidelijkheid. Frans Michels, ‘Mulders Frans’,
werd in Merselo begraven.

Gemeenschap
Oud Illegale Werkers
Nederland
Om hem en zijn heldendaden te gedenken
is in Leunen een monument voor Frans Michels
opgericht op de plek waar zich lichaam was
aangetroffen. Inmiddels is het kruis verplaatst
naar een dichtbijgelegen locatie. Het kruismonument was een initiatief van de afdeling
Venray van de Gemeenschap Oud Illegale
Werkers Nederland.
Dat was niet de enige eer die de verzetsheld te beurt viel. In februari 2008 onthulde
zijn beste vriend, Sjef Engels, het straatnaambordje van de Mulders Franshof in Merselo
onthuld. Die vernoeming was het resultaat van
jarenlange inzet van een aantal dorpsgenoten.
Eerdere pogingen waren steeds onsuccesvol
omdat in Venray al een Frans Michelsstraat lag
en men verwarring vreesde. Toen in de buurt
van de molen een paar nieuwe straten werden
aangelegd, deden de Merselonaren nog
één poging met een iets aangepaste naam.
Zo kreeg ‘Mulders Frans’ toch ook nog een
straatnaam in Merselo.
Bronnen: Heemkundestichting ’t Raokeliezer Mèrsele en
www.wo2slachtoffers.nl (Foto: Gemeentearchief Venray,
collectie Harrie Coopmans/ Jan van der Putten)

Cupcakes voor het goede doel
Om geld op te halen voor SOS Kinderdorpen deden veel BSO’s uit
Nederland mee aan de Aan de Bakdag. Ook de kinderen van kindcentrum
De Kindersofa in Merselo zijn tijdens de herfstvakantie druk bezig geweest
met het bakken van cupcakes. Op donderdag 17 oktober werden deze
versierd en verkocht voor het goede doel.
“We hebben zo’n 450 cupcakes
gebakken”, vertelt eigenaresse Jessie
Gellings tijdens de Aan de Bakdag.
“Een leuke activiteit voor tijdens de
herfstvakantie, dachten we toen de
oproep om mee te doen voorbijkwam.
En het is natuurlijk voor een goed doel.
Ik vind het goed we hier stilstaan bij
het lot van kinderen die het misschien
minder goed hebben.”

Stilstaan bij kinderen
die het minder goed
hebben
De kinderen van de BSO zijn de
hele middag druk bezig met het
versieren van alle cupcakes en doen
ze daarna netjes in een doosje. Jessie:
“Het lijkt hier wel een fabriek.”
Tibbe (8) heeft er plezier in. “Dit wil
ik later wel als beroep gaan doen”,
roept hij.

De doosjes met cupcakes
kosten 3 euro en worden vooral
aan de familie van de kinderen
verkocht. De opbrengst gaat naar
een scholenproject. “De centjes zijn
voor andere kinderen die geen geld
hebben om naar school te gaan”, legt
Suze (8) uit. “Naar SOS Kinderdorpen”,
verduidelijken Tibbe en zijn zus
Mila (10). Het geld wordt gebruikt
voor een project in het Afrikaanse land
Guinee-Bisseau om het onderwijs daar
te verbeteren. “Soms komen leraren
bijvoorbeeld niet opdagen”, legt Tibbe
uit. “Dan hebben kinderen kilometers
ver moeten lopen om naar school te
komen, maar als er geen leraar is,
moeten ze weer naar huis.”
Uiteindelijk heeft het kindcentrum
uit Merselo 420 euro opgehaald met
de verkoop van de cakejes. Jessie:
“Ons streefbedrag was in eerste
instantie 100 euro, dus het is zeker een
geslaagde actie voor ons.”

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray
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Op ieder moment inschakelen

Continu-uitzendingen voor
Omroep Venray
Omroep Venray gaat per 1 november elke avond continu televisie uitzenden. Tot nu toe werden tekst-tv en
bewegend beeld elk uur afgewisseld. “Zo maken we onze kijktijden beter en flexibeler en kunnen mensen
inschakelen wanneer ze willen”, vertellen omroep-vrijwilliger Ad van Zwol en Mariëlle van Bracht.

Waar nu nog vanaf 17.00 uur elk
uur een periode bewegend beeld is
te zien, waarna het uur weer wordt
‘opgevuld’ met tekst-tv, gaat Omroep
Venray vanaf 1 november tussen
17.00 en 24.00 uur continue televisieuitzendingen verzorgen. Ze hopen
hiermee in te spelen op de wens van
kijkers, die dan ’s avonds makkelijker
op elk moment kunnen inschakelen.

“Een nieuwe uitdaging”, zo
noemt Ad van Zwol de continue
uitzending. Van Zwol, zelf al vanaf de
oprichting actief bij Omroep Venray,
zag de televisieafdeling de laatste
jaren groeien. “In 2013 zijn we
begonnen met televisie. Dat werd
al snel succesvol. We hebben altijd
kundige mensen in ons team gehad.
Sommigen hebben zelfs van hun

“Het nam steeds serieuzere vormen
aan”, vervolgt Mariëlle van Bracht, die
bijdraagt aan de coördinatie van de
televisietak. “Eerst maakten we twee
of drie items per week, nu hebben we
bijna elke dag een item.”
“We zetten er ook op in dat al
onze vrijwilligers allround worden”,
vertellen de omroepmedewerkers.
“Camera, monteren, maar ook verslag
doen. We hebben nu een leuk team
van acht man, jong en oud, van vrijwilligers die de items maken.” Die items
zijn voor nieuws- en actualiteitenprogramma Dwars door Venray.
Dat programma wordt elke dag
‘ververst’ met het nieuwste item.
Daarnaast worden andere programma’s
in een ‘carrousel’ toegevoegd, die
tussen 17.00 en 24.00 uur herhaald
wordt. Muziekprogramma’s, films van
lokale filmclubs, uitzendingen van
KERNgezond en het Rondje Regio,
waarin meerdere lokale omroepen
uit de regio hun krachten bundelen,
maken de carrousel compleet. Ook
wordt maandelijks een ‘cultuurtje’ in
samenwerking met Cultura Venray
gemaakt. Wekelijks terugkerend item

hobby hun beroep gemaakt”, vertelt
hij. In 2014 volgde de eerste grote
productie, ‘Passie voor de toren’.
Dat won een landelijke OLONaward, uitgereikt door de landelijke
organisatie voor lokale omroepen.
“Daar zijn we erg trots op”, zegt
Van Zwol. De televisieafdeling
werkte in die tijd voornamelijk nog
projectmatig.

Venraynaar aangehouden
voor zedendelict

AUTOBEDRIJF FRANCKEN Oirlo
www.autobedrijf-francken.nl

- APK
- Onderhoud
- Reparaties
- Verkoop
- Airco

met deze auto ook weg in de richting
van Venray.
De politie heeft onder andere door
een passantenonderzoek, een mediaoffensief met stoepborden en posters
en het versturen van sms-jes naar

 ensen in de buurt van de locatie
m
van het misdrijf de verdachte weten
op te sporen. Hij werd van zijn bed
gelicht en is in bewaring gesteld.
De politie nam zijn auto in beslag
voor nader sporenonderzoek.

Informatieavond
internetgebruik jongeren
Gemeente Venray is één van de partners in een nieuw voorlichtingstraject voor ouders. Onder de titel Hoe
doe jij dat? verzorgen deskundigen van Synthese drie informatieavonden voor ouders over internetgebruik bij
jongeren. Op donderdag 26 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats.
De eerste bijeenkomst vindt
plaats bij jongerencentrum The B
in Venray en duurt van 19.30 tot
21.00 uur. Het thema is internet
gebruik bij jongeren. “Jongeren zijn
vaak nieuwsgierig naar de online
wereld. Invloed van vrienden en
erbij willen horen zijn voor jongeren
belangrijke redenen om actief te zijn

op sociale media. Maar het gebruik
van sociale media brengt ook risico’s
met zich mee die voor ouders moeilijk
te herkennen zijn”, aldus gemeente
Venray. “Het kan fijn zijn om hierover
met andere ouders van gedachte te
wisselen.”
Op woensdag 22 november vindt
de bijeenkomst plaats in gemeen-

schapshuis Smelehof in Ysselsteyn
en op maandag 27 november in
OJC Watjang in Oirlo. Hoe doe jij
dat? organiseert informatieavonden
voor ouders met iedere keer een
ander thema. De vorige bijeenkomst
ging over alcohol en drugs en werd
georganiseerd door de preventie
medewerkers van Vincent van Gogh.

30
jaar

Peugeo

t spec

ialist

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

Een 41-jarige man uit Venray is op dinsdagochtend 10 oktober opgepakt op verdenking van het plegen van
een zedendelict in de Overloonse Bossen. Dat maakte de politie onlangs bekend.
De Venraynaar wordt ervan
verdacht op 8 juli een vrouw (26) te
hebben aangevallen. Zij was aan het
joggen in het bos in de omgeving van
de Raaijweg in Overloon. De man zat
in een auto en na de aanval reed hij

‘Stroatproat’ laat de mening van voorbijgangers op straat weten. “En zo zijn
er meer dingen. Oud-medewerker
Wesley Sijbers maakt bijvoorbeeld
nog een miniserie voor ons. We hebben ook allerlei oud beeldmateriaal
gedigitaliseerd, dat we ook mogen
gaan uitzenden.” De omroep is ook
in onderhandeling met gemeente
Venray over de faciliteiten om raads
vergaderingen live uit te zenden.
Naast het trekken van meer
kijkers, hopen de twee ook dat een
non-stop-programmering bijdraagt
aan het aantrekken van vrijwilligers.
“Als men ziet dat het aanbod goed
is, wil men er misschien ook wel aan
meewerken”, hopen ze. De omroep
kan vooral op redactiegebied nog wel
wat mensen gebruiken. Toch zien ze de
continue uitzendingen met vertrouwen
tegemoet. “Het is een uitdaging voor
het team, maar dat moet ook”, vindt
Van Zwol. “Je moet blijven groeien als
omroep. Er ligt nu een goede basis, dat
enthousiasme moeten we overbrengen.
Als je eenmaal met het omroep
virus besmet bent, dan gaat dat niet
meer over.”

Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

Zonder afspraak tussen 17:30 - 19:30
Verder enkel op afspraak

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

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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Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Lokale partijen twijfelen over bijdrage
bezoekerscentrum
Gemeente Venray heeft 350.000 euro in haar begroting voor 2018 opgenomen voor het bezoekerscentrum
bij de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. In haar algemene beschouwingen stelt lokale partij PP2
hier vragen over.
PP2 vindt de 350.000 euro die
gemeente Venray heeft begroot voor
een bezoekerscentrum bij de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn
‘een flink bedrag’. Zij vraagt zich of het
Rijk of Duitsland ook meebetalen aan
het centrum en indien niet, waarom
niet.

Niet zomaar
akkoord gaan
Ook InVENtief is niet blij het bedrag
weer in de begroting terug te vinden.
“Het moet ons van het hart dat het
college de kritische opmerkingen van
meerdere fractiestijdens de behandeling van de Voorjaarsnota over het plan
om een fikse bijdrage beschikbaar te
stellen voor het bezoekerscentrum
op Duitse militaire begraafplaats
Ysselsteyn geheel naast zich neer
heeft gelegd.” De partij geeft aan nog
niet zomaar akkoord te gaan met het
voorstel en verwijst naar haar bijdrage

aan de voorjaarsnota. De partij zette
toen al vraagtekens bij het ‘vermarkten’ van een begraafplaats en vindt
het daarnaast vooral een Duitse
aangelegenheid. “InVENtief ziet hier
vooralsnog geen rol voor de gemeente
Venray weggelegd. Ter vergelijking,
op de Amerikaanse begraafplaats in
Margraten komt ook een ontmoetingscentrum, echter geheel betaald uit
Amerikaanse fondsen”, liet de partij
toen weten.

Subsidies
Sjoerd Ewals, educatief mede
werker op de begraafplaats, geeft aan
dat Stichting Vrienden van Ysselsteyn
is opgericht om het juist mogelijk
te maken zowel in Duitsland als in
Nederland subsidies aan te vragen.
“Voorheen was dat lastig, omdat
het een Duitse organisatie is, die
in Nederland gevestigd is. Met de
stichting kunnen we wel subsidies
aanvragen.” De aanvragen lopen

onder andere bij provincie Limburg,
de Euregio en het Nederlandse
V-fonds. “Maar we zijn ook in gesprek
met de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen, de gemeente Weeze en
de Duitse ambassade. Duitsland doet
ook wat. Het is zeker niet zo dat

alleen Duitsland hoeft te betalen.”
In tegenstelling tot de twee lokale
partijen, is de D66-fractie positief over
het centrum in haar voorjaarsnota.
Toch plaatst zij ook een kanttekening
in haar beschouwingen: “In tegenstelling tot veel geluiden dient dit geen
toeristische attractie te worden, maar
veel meer een plek van bezinning en
educatie gericht op inzicht om de gruwelijkheden van oorlog te voorkomen.”

De planning is dat de bouw start
in het voorjaar van 2018. Een jaar
later zou het dan klaar zijn, zodat het
op 5 mei 2019 in gebruik kan worden
genomen, wanneer 75 jaar bevrijding
van de provincie wordt herdacht en
de Duitse oorlogsgravenorganisatie
Volksbund 100 jaar bestaat.
De totale kosten van het nieuwe
bezoekerscentrum zijn begroot op ruim
1,8 miljoen euro.

Vervolg voorpagina

Wie wordt de Mini
Maestro van Oostrum?

De Huurdersvereniging Noord-Limburg is op zoek naar

NIEUWE VRIJWILLIGERS
die actief willen zijn voor de Huurdersvereniging Noord-Limburg.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u
een mail sturen naar ons secretariaat via info@hv-nl.nl
of telefonisch contact opnemen met ons secretariaat via het
telefoonnummer 0478-584502 op de dinsdagochtend of
donderdagochtend tussen 09:00 - 12:00 uur.
De koffie staat ook voor u klaar,
kom gerust langs!
Bergweg 4 | 5801 EG Venray | www.hv-nl.nl

Genomineerd voor de Venrayse Ondernemers prijzen.

Twee jaar eerder waren het de volwassenen uit Oostrum die in navolging
van het tv-programma Maestro de uitdaging aangingen om zich in een aantal weken te ontwikkelen tot dirigent
van de harmonie. “Dat was zo leuk dat
we het evenement ook voor kinderen
wilden organiseren”, legt Loes Kessels
van muziekvereniging SMT Oostrum uit.
“Het past goed bij ons als vereniging:
we willen muziek bij de jeugd onder de
aandacht brengen op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Kinderen zien
ons normaal gesproken alleen als we
bijvoorbeeld een serenade brengen
op straat of tijdens Kerstmis in de
kerk. Op deze manier willen we laten
zien dat we meer dan dat zijn en dat
muziek maken hartstikke leuk is.”

Kinderen doen
gewoon hun ding
29 OKTOBER KOOPZONDAG

BUFKES VENRAY

Sinds de zomervakantie zijn de
vijf Mini Maestro’s in spe uit groep
5 druk bezig met het leren van het
dirigeervak. In samenwerking met
basisschool De Meulebeek in Oostrum
begon de muziekvereniging vorig jaar
met een zogenaamd klassenorkest

in groep 4, om kinderen enthousiast
te maken voor muziek. Kessels:
“Uit die klas heeft een aantal kinderen
zich inmiddels al aangemeld bij de
vereniging. Daarnaast zijn uit dat
klassenorkest ook de vijf dirigenten
voortgekomen die nu meedoen aan
Mini Maestro.” In drie repetities hebben
zij alles geleerd wat ze moeten weten
om zondag 29 oktober het grote orkest
aan te sturen. De dirigent heeft een
belangrijke taak: hij of zij moet het
orkest inzetten, het tempo aangegeven
en ook aangeven wanneer het moet
stoppen. “Ze pakken het supersnel
op”, vindt Loes. “Alle vijf staan ze
er heel o
 nbevangen. Dat is wel een
verschil met twee jaar geleden met
de volwassenen. Die vonden het veel
spannender. De kinderen gaan gewoon
daar staan en doen hun ding.”
In de eerste twee repetities
stonden de basisbeginselen van het
dirigeren op het programma voor de
8-jarigen. Tijdens de generale repetitie
op maandag 23 oktober leren ze ook
hoe ze zich moeten gedragen voor
het orkest en het publiek. Een nette
buiging maken, handje geven,
het orkest laten zitten: het gaat ze

gemakkelijk af. Alsof ze het al jaren
doen laten Dean, Teun, Rens, Pleun en
Dante het orkest nummers van K3 en
Harry Potter spelen. Echt gespannen
zijn ze niet, vertellen ze enthousiast
na afloop. “Maar misschien straks voor
de echte wedstrijd wel een beetje”,
zegt Dean. Het dirigeren vinden ze
alle vijf heel erg leuk. Het leukste?
Pleun: “Voor het orkest staan. En dan
aangeven of ze harder, zachter,
langzamer of snellermoeten spelen.”
“En alle handbewegingen”, vult
Teun aan. Dean: “Nieuwe dingen
leren is altijd leuk.” Heel moeilijk is
het aansturen van het orkest volgens
hen niet. “Alleen het tempo aangeven
soms”, zegt Teun. Dante, die zijn
stokje tijdens de repetitie nog per
ongeluk liet vallen, lacht: “En het stokje
vasthouden.”
De kinderen nemen het op
zondag29 op tegen elkaar tijdens het
Mini Maestro-concert van de muziekvereniging. Vanaf 14.30 uur laten
zij het orkest in gemeenschapshuis
De Oesterham ieder hun eigen nummer
spelen. Een vakjury kiest uiteindelijk
wie van de vijf zich Mini Maestro van
Oostrum mag noemen.

26
10

nieuws 07

Gemeente sponsort ijsbaan
Stichting Winterpret Venray wordt door gemeente Venray de komende drie jaar gesponsord met een bedrag
van 7.500 euro per jaar voor het realiseren van een ijsbaan die rond de kerstdagen in het centrum staat.
Sponsoring door de gemeente komt zelden voor, maar het College van B&W vindt het zo belangrijk dat het
evenement kan blijven bestaan, dat zij voor deze oplossing kiest.
Stichting Winterpret zorgde
afgelopen twee jaar ook al voor
een ijsbaan in het centrum. Omdat
zij dit wil blijven organiseren,
verzocht zij de gemeente om een
sponsorbedrag. “Dat komt eigenlijk
zelden voor”, legt verantwoordelijk
wethouder Ike Busser (Samenwerking
Venray) uit. “Subsidie was niet
mogelijk, dus hebben we voor
deze oplossing gekozen.” Het
college stelt dat de ijsbaan mogelijk

niet georganiseerd kan worden als
sponsoring van de gemeente uit zou
blijven. En dat zou jammer zijn, vindt
zij. “Sommige evenementen hebben
moeite om rond te komen, maar zijn
wel waardevol voor de gemeente.
Zo’n evenement willen we behouden
en dus sponsoren, zodat het kan
blijven bestaan.” Daarnaast vindt
het college de sponsoring ook een
kans voor de gemeente om zich als
bedrijf te profileren. Als tegenprestatie

krijgt de gemeente onder andere
honderd vrijkaartjes voor de
ijsbaan. Het college stelt voor deze
beschikbaar te stellen aan inwoners
van Venray met lage inkomens.
“Inwoners voor wie een paar uurtjes
schaatsen niet vanzelfsprekend is”,
aldus de wethouder. De gemeente
heeft geen apart budget voor
sponsoracties, dus het benodigde
bedrag wordt opgenomen uit het
potje voor onvoorziene kosten.

Voorzitter dorpsraad Leunen stopt
Jeroen van de Leur stopt na elf jaar als voorzitter van dorpsraad Leunen. Dat gaf hij maandag 23 oktober aan
tijdens de dorpsraadvergadering.
Van de Leur begon in 2007 als
voorzitter van de Leunse dorpsraad.
Hij gaf maandagavond aan dat het
een mooie tijd is om te stoppen.
“Vooral dit jaar is een hectisch jaar
geweest”, zei hij. Hij verwees daarmee onder andere naar de plannen
rondom de Melkfabriek in Leunen.
“Het dossier is nog niet gelopen. Maar

ik ben ook nog niet weg.” In maart
draagt hij de hamer na 11 jaar voorzitterschap over. De dorpsraad van Leunen
houdt dan, net als elke vier jaar,
verkiezingen. Van de dertien huidige
dorpsraadleden zijn er minimaal zeven
herkiesbaar. Twee leden twijfelen nog
of ze doorgaan en twee leden waren
afgelopen maandag niet aanwezig

om hun plannen kenbaar te maken.
Naast voorzitter Van der Leur stopt
dorpsraadslid Barry Willems ook. Hij
had al eerder aangegeven zijn taken
neer te leggen. Om de minimaal twee
maar mogelijk zes vacatures op te
vullen, gaat de dorpsraad vanaf de
volgende vergadering aan de slag
met een verkiezingscommissie.

Monumentensubsidie

5.000 euro voor dak
Merselose molen
Molen Nooitgedacht in Merselo krijgt van gemeente Venray 5.000 euro subsidie. Met het geld kan de stichting
de schade aan het dak van de molen herstellen.

Vier generaties
in Wanssum
Met haar geboorte zorgde Lott voor de vierde generatie in haar
familie. Overgrootoma Goen Vervoort-Muijsers uit Broekhuizenvorst
vindt het geweldig dat ze dit, samen met haar man, nog mee mag
maken. Oma Marij Peters-Vervoort en mama Sanne Linders-Peters,
beide uit Wanssum, zijn ook dolgelukkig met de mooie kleine
meid.

OPEN DAG

CITAVERDE
COLLEGE
VMBO

ZATERDAG
4 NOV 2017
10:00 - 13:00 UUR

MBO

NATUUR / AGRO / DIER
DESIGN / FOOD / RETAIL

ZONDAG
5 NOV 2017
10:00 - 13:00 UUR

De bijdrage werd gevraagd
door het bestuur van de Merselose
molenstichting. ”Snel herstel is nodig
om grotere schade in de komende
herfst en winter te voorkomen”, stelde
zij. De kosten voor het schadeherstel
bedragen in totaal bijna 40.000 euro.
De gemeente kon snel reageren
op het spoedverzoek en stelde het
gevraagde bedrag beschikbaar in

de vorm van monumentensubsidie.
Normaal gesproken komen eigenaren
van rijksmonumenten, zoals de molen,
in aanmerking voor subsidie met een
hoogte van maximaal 10 procent van
het totaal benodigde bedrag. Dat zou
in dit geval neerkomen op maximaal
zo’n 3.800 euro. Dankzij giften van
andere partijen, zou de stichting nog
een tekort hebben van zo’n 1.000 euro.

Daarom heeft de gemeente toch
besloten meer subsidie toe te kennen
aan de molen. “Door nu snel in te
grijpen, kunnen we erger voorkomen”,
aldus wethouder Martijn van der
Putten (D66). “De molen in Merselo
hoort bij ons cultureel erfgoed en dat
verdient goed beheer en onderhoud.”
De gemeente betaalt de subsidie uit
het potje voor monumenten.

Er zijn ook open dagen op onze locaties in
Roermond en Heerlen. Kijk op de site voor
data en tijden.

WWW.C I TAVERDE.NL
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Wim Schellen verder als eenmansfractie
Geen persoonlijk conflict
De lokale SP-fractie heeft door het
conflict het vertrouwen in Wim Schellen
verloren en hem verwijderd uit de
partij. “Het landelijke bestuur heeft er
alles aan gedaan om tot een goede
oplossing te komen”, stelt Joep Gielens
van SP Venray. “Daarna heeft Schellen
de landelijke SP en daarmee ook de
lokale SP echter in de media in kwaad
daglicht gezet, door te zeggen dat de
SP winst maakt over de rug van zijn
zieke vrouw. Daar staan wij als fractie
niet achter.” Het bestuur en de fractie
van SP Venray zeggen die ontstane
situatie te betreuren, maar geen
vertrouwen meer te hebben in verdere
samenwerking met Schellen. Gielens:
“Het is geen persoonlijk conflict. We
hebben altijd veel begrip gehad voor
de vervelende situatie met zijn vrouw

en hebben hem zoveel mogelijk
werk uit handen genomen. Daarnaast
hebben we ook nog geprobeerd te
bemiddelen in zijn conflict met de
partijorganisatie, maar dat is niet
gelukt.” De beslissing om hem uit de
partij te zetten noemt Schellen stom.
“Ze schieten zichzelf in de voet.”

Hele fractie moet het
unaniem eens zijn
Of zijn uitspraken over de SP de
enige reden zijn dat Schellen uit de
SP-fractie gezet is, betwijfelt hij. Een
andere reden zou de brief kunnen
zijn die minister Plasterk onlangs aan
alle lokale overheden schreef, denkt
hij. In die brief staat dat lokale over
heden voortaan de raadsvergoedingen
van SP-leden rechtstreeks naar de

leden zelf moet overmaken, in plaats
van naar de rekening van de partij.
Schellen: “De lokale SP-fracties zijn
het daar niet mee eens. Zij willen de
gemeente verzoeken hier geen gehoor
aan te geven, maar dan moet wel de
hele fractie het unaniem eens zijn.”
Schellen was het als enige niet eens
met dit voornemen van de SP-fractie.
“Zou dat de reden zijn geweest dat
ik er uit ben gezet?”, vraagt hij zich
af. “Het is wel erg toevallig, want
de fracties konden tot 1 november,
volgende week, dat verzoek doen.”
Gielens geeft namens de SP-fractie aan
dat dit zeker niet heeft meegespeeld
in het besluit. “Het ging ons alleen om
het conflict met de landelijke SP en de
uitspraak die volgens ons niet door de
beugel kan.” Wel geeft Gielens aan dat
de SP-fractie in Venray inderdaad de

gemeente wil verzoeken het raadsgeld
over te blijven maken naar de SP-kas.
“De griffier heeft nu nog besloten dit
niet te doen, maar wij vinden dat dit
besluit aan het college is en niet aan
de griffie.” Gemeente Venray laat
desgevraagd weten hier nog geen
uitspraak over te kunnen doen.

Alle dossiers
uitpluizen
De SP verzocht Schellen zijn
raadszetel terug te geven aan de
partij, wat hij heeft geweigerd.
Schellen: “De enige manier om de
kosten van mijn vrouw enigszins
te vergoeden, is door raadslid te
blijven en mijn raadsvergoeding, die
oorspronkelijk naar de SP ging, aan
mijn vrouw te geven.” Wim Schellen

vormt daarom vanaf nu tot de
gemeenteraadsverkiezingen een
eenmansfractie. “Dat betekent dat ik
alles zelf kan beslissen, maar ook dat
ik alle dossiers helemaal zelf moet
gaan uitpluizen. Dat gaat mij voor
de komende raadsvergadering nooit
lukken. Als ik ergens niet genoeg van
af weet, dan zal ik mij onthouden van
stemmen.” Eén van de onderwerpen
waarbij hij mogelijk niet zal stemmen,
is het veelbesproken dossier van de
Oude Melkfabriek in Leunen, waar wel
of geen arbeidsmigranten gevestigd
gaan worden. De overgebleven
SP-fractie is niet blij met zijn besluit om
de zetel niet aan de partij te schenken.
Gielens: “Nu zijn we nog maar met
z’n drieën, dus hebben we minder te
zeggen. Maar we moeten verder als
partij, dus we blijven doorknokken.”

Onrust en onduidelijkheid over
stemming Melkfabriek
De Leunse dorpraad gaat in de raadsvergadering van dinsdag 31 oktober nogmaals pleiten tegen de komst van
huisvesting voor arbeidsmigranten in de Oude Melkfabriek in Leunen. Tijdens de dorpsraadsvergadering van
maandag 23 oktober werd de strategie om het plan van tafel te krijgen nogmaals doorgenomen.
Tijdens de raadsvergadering van
19 september eindigde een hoofdelijke

stemming in dertien stemmen voor en
dertien stemmen tegen een verklaring

van geen bedenkingen voor het
plan. Raadslid Bernie van Lierop van
Samenwerking Venray kon toen niet bij
de stemming aanwezig zijn. De beslissing werd daarmee uitgesteld tot de
volgende raadsvergadering. Als de
stemmen ditmaal weer staken, gaat
het voorstel ook niet door.

Flink gelobbyd
voor stemmen
De grootste angst van de dorpsraad
van Leunen is dat niet alle stemgerechtigden naar de raadsvergadering van
volgende week kunnen komen om te
stemmen. Ze hebben sinds de vorige
vergadering dan ook flink gelobbyd

voor stemmen. Volgens hen kan raadslid Van Lierop van volgende week toch
bij de stemming zijn, wat in een verder
onveranderde situatie zou leiden tot
een 14-13 tegenstem.

Beweging in het
voor-kamp
Ook de perikelen tussen de
SP-fractie en raadslid Wim Schellen spelen een rol in deze beslissing. Schellen
werd afgelopen week uit de partij
gezet en vormt nu een eenmansfractie.
Bij het ter perse gaan van deze krant
kon Schellen nog niet aangeven of hij
überhaupt zou stemmen over het dossier: “Er is een kans dat ik me onthoud
van stemmen.” Hij geeft aan dat hij alle
ins en outs van een dossier wil weten
voordat hij kan beslissen en weet niet
of hij dat als eenmansfractie voor de

volgende raadsvergadering voor elkaar
krijgt. Dorpsraadvoorzitter Jeroen van de
Leur was voornemens om Schellen nog
voor de raadsvergadering te benaderen
namens het dorp. In het voor-kamp is
echter ook beweging te bespeuren.
De CDA-fractie schrijft in haar algemene
beschouwingen voor de begroting:
“Hoewel de gemeente veel inzet pleegt
op het gebied van communicatie (…)
moeten we vaststellen dat de Venrayse
inwoners dit niet altijd zo ervaren
hebben. Voor de CDA-fractie reden om
op het dossier ‘arbeidsmigranten’ een
pas op de plaats te maken en eerst
nieuw beleid te ontwikkelen.” Wat dat
betekent voor haar beslissing over
de Melkfabriek, is nog niet duidelijk.
De gemeenteraad stemt op dinsdag
31 oktober opnieuw over de plannen
voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de Oude Melkfabriek in Leunen.

Vervuilde grond op plek
dorpsplein Leunen
Op de plek waar het nieuwe Leunse dorpsplein moet komen, is sprake van bodemvervuiling. Dat constateerden
gemeente Venray en de werkgroep herinrichting dorpskern Leunen tijdens voorbereidende onderzoeken.
Zij bekijken nu hoe groot de verontreiniging is.
Op de plek waar tot vorig jaar
gemeenschapshuis De Brink stond, wil
de Leunse bevolking een nieuw plein
aanleggen. In het plan wordt regenwater in de bodem opgenomen. Hiervoor
worden buizen in de grond aangebracht
die het hemelwater opvangen en langzaam in de bodem infiltreren.
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van
het dorpsplein werd een milieukundig onderzoek gedaan, zoals bij alle
gemeentelijke werkzaamheden waar
in de bodem moet worden gegraven.
“Hierbij zijn we een olieverontreiniging
tegengekomen. De verontreiniging zit
op de plaats waar eerst het gemeenschapshuis stond”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “We zijn
nu aan het onderzoeken hoe groot de
verontreiniging is.”

Wanneer duidelijk is waar de vervuiling precies zit, wordt deze vervuilde
grond afgegraven en afgevoerd. “Dit
zijn we nu aan het voorbereiden”, geeft
de woordvoerder aan. Hoeveel meerkosten dit voor het project betekent, is
volgens haar nog niet te zeggen. “Ook
is het nu nog te vroeg om te bepalen waar de rekening betaald moet
worden. De gemeente gaat hierover
in gesprek met de huidige grondeigenaar.” In de dorpsraadsvergadering
werd aangegeven dat de grond wordt
overgedragen van MFC De Baank aan
de gemeente. De dorpsraad is echter
niet voorbereid op een grote kostenpost, gaf deze tijdens de dorpsraadsvergadering op maandag 23 oktober aan.
Eerder liepen de plannen voor de
herinrichting van het plein al tegen
financiële tekorten aan. Na het weg-

vallen van een beoogde provinciale
subsidie, moest de werkgroep andere
bronnen aanboren om een gat van
53.000 euro te dichten. Het plan werd
versoberd en er werd op andere manieren geld bij elkaar gespaard. Dankzij
een klinkeractie, waarbij inwoners
van het dorp een meter van het plein
konden sponsoren, werd 11.000 euro
bij elkaar gehaald. Ook kreeg ze
bijvoorbeeld bijdrages van de gestopte
stichting Leunse Zommerfieste en het
Rabobank Coöperatiefonds.
Gemeente Venray geeft aan deze
week meer duidelijkheid te kunnen
bieden over de exacte omvang van de
verontreiniging en dan verdere stappen
te bepalen. Afhankelijk van mogelijk
aanvullende werkzaamheden om de
vervuiling tegen te gaan, begint de
aanpassing van het plein na carnaval.
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Partijen tegen plan in begroting gemeente

Weinig vertrouwen in toekomstplan
The B
Als het aan het College van B&W van gemeente Venray ligt, krijgt jongerencentrum The B in Venray de komende
drie jaar 60.000 euro subsidie per jaar om uit te groeien tot een georganiseerde ontmoetingsplek voor jongeren.
Sinds de start in 2014 kent het centrum problemen, geeft het college toe, maar zij ziet nog steeds toekomst in
The B. De meeste politieke partijen geven echter aan hierin geen vertrouwen meer te hebben.

Met het toekomstplan dat The B in
september naar buiten bracht, moet
het jongerencentrum doorgroeien naar
een goedlopend en goed georganiseerde ontmoetingsplek waar jongeren
zich welkom voelen en hun talenten

kunnen ontwikkelen. The B kent sinds
2014 een moeilijke start. De organisatie
liep niet zoals het hoorde en er kwam
te veel werk op een kleine groep vrijwilligers terecht, wat de ontwikkeling
beperkte en waardoor de hoge bezoe-

kersaantallen uitbleven.Cultura Venray
heeft dit najaar in samenwerking met
de besturen van The B en Synthese
een toekomstplan ontwikkeld. Hierin
staat onder andere te lezen dat de
jongerenwerkers van Synthese vanaf

januari 2018 gaan werken vanuit The B
en dat het centrum in het weekend een
klein poppodium wordt met muziek
voor jong en oud. Op basis van dit plan
wil het college de komende drie jaar
jaarlijks 60.000 euro subsidie beschikbaar stellen. “Het centrum heeft ups en
downs gekend’, gaf verantwoordelijk
wethouder Martijn van der Putten in
september toe. “Maar met professionele ondersteuning kan de continuïteit
gewaarborgd worden.”
Niet alle politieke partijen zien
dit plan zitten, blijkt onder ander uit
de algemene beschouwingen bij de
programmabegroting van 2018 van
gemeente Venray. SP en D66 zijn de
enige twee partijen die zich in deze
beschouwingen positief uitlaten over
het jongerencentrum. “Het plan is
weliswaar een late, maar wel een
goede stap”, vindt de SP. Wel wil zij
ieder jaar de mogelijke subsidie van
60.000 euro evalueren. D66 ziet de
investeringen in The B als noodzakelijk
en zinvol. “We zien dat er nu al meer
te doen is in het centrum”, stelt zij.
“De jeugd verdient een goed jongerencentrum.”

‘Niet fair tegenover
sozen’
CDA, VVD, PP2 en inVENtief spreken
zich negatief uit over de mogelijke
subsidie. “Nog meer geld naar The B
is niet fair tegenover de andere sozen
in de gemeente. Bovendien is het

onduidelijk wat The B hiervoor gaat
bieden”, vindt het CDA. Ook PP2 vindt
de s ubsidie oneerlijk. “Het is voor de
andere sozen in de gemeente onverteerbaar dat zij bijvoorbeeld maar
6.600 euro krijgen, volledig draaien
op vrijwilligers en in de toekomst
misschien wel helemaal geen subsidie meer tegemoet kunnen zien.
En dat terwijl juist deze sozen aan
de gemeentegrens en dus ver weg
van het centrum van Venray een
belangrijke rol spelen voor de jeugd
van onze dorpen.” Daarnaast is PP2
sceptisch over de toekomstplannen
van het centrum. “Het beleid bij The B
heeft er nog niet toe geleid dat er een
bloeiend centrum voor de jongeren is
in Venray. De gemeente heeft erg veel
geld uitgetrokken om dit gebouw te
realiseren.” Of Synthese de ‘opbouwende engel’ is voor The B, vraagt ook
inVENtief zich sterk af. “Jongerencultuur
van bovenaf is niet haalbaar”, vindt de
partij. “Wij willen niet verder gaan dan
één kans om beterschap te bewijzen in
2018 gekoppeld aan een evaluatie in
het najaar.” De VVD is vooral verbolgen
over het feit dat in de begroting al
een subsidie is opgenomen voor het
centrum, terwijl de raad eerder niet
instemde met moties waarin meer geld
werd gevraagd voor The B. “Zo wordt
de raad niet serieus genomen.”
Tijdens de begrotingsraad op
dinsdag 6 november besluit de
gemeenteraad over het subsidievoorstel van het college.

Meer regionale samenwerking bij huisvesting
arbeidsmigranten
Gemeente Venray gaat op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten meer de regionale
samenwerking opzoeken met gemeente Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Gennep. Deze zomer vroeg de
gemeenteraad daar al om in een motie en op dit moment zijn de gemeentes bezig die samenwerking
daadwerkelijk op poten te zetten.
De gemeenteraad verzocht
destijds het college unaniem meer
de samenwerking op te zoeken met
omringende gemeentes bij beleid
over de huisvesting van arbeids
migranten. In 2013 werd al een basis
gelegd voor meer samenwerking
tussen de gemeentes, maar sinds

die tijd heeft er geen actualisatie van
het beleid plaatsgevonden, stelde
de raad. Dat beleid was toen vooral
gericht op arbeidsmigranten die
maar kort in de gemeente verbleven, maar tegenwoordig blijft een
groot deel van hen hier langer dan
zes maanden. Onlangs vond het eerste

regionale overleg over dit onderwerp
plaats tussen de vier gemeentes.
Huisvesting van arbeidsmigranten
moet als een regionaal vraagstuk
gezien worden, werd g
 econcludeerd.
“Arbeidsmigranten werken bijvoorbeeld
in de ene gemeente en verblijven in
de andere”, legt een woordvoerster

van gemeente Venray uit. “We willen
regionaal gezamenlijk optrekken om
goede randvoorwaarden op te stellen.
Arbeidsmigranten zijn inmiddels in
bijna alle sectoren w
 erkzaam. Het gaat
dan ook niet meer puur om tijdelijke
huisvesting, waar we een aantal jaar
geleden nog van uitgingen, maar van
permanente h
 uisvesting voor tijdelijke
bewoners.”
De betrokken partijen, waaronder
de vier gemeentes, provincie Limburg
en de werkgevers, willen de concrete

behoefte aan arbeidskrachten voor de
komende tien jaar regionaal in beeld
brengen.

Extra onderzoek
“Waarbij we zoveel mogelijk
gebruik willen maken van recente
data, maar waar nodig aangevuld
met extra onderzoek.” Op basis van
deze uitkomsten wordt de behoefte
aan huisvesting, kwantitatief en
kwalitatief, bepaald en hoe de
gemeentes hierop in willen spelen.

Verdeeldheid over bijenaanpak
Gemeente Venray heeft in haar begroting voor 2018 in totaal 67.000 euro begroot voor de organisatie van een
bijensymposium. Lokale partijen Samenwerking Venray en PP2 hebben hun vraagtekens bij de aanpak.
Samenwerking Venray ziet het
organiseren van een Bijensymposium
voor 2018 helemaal niet zitten, geeft
zij in haar algemene beschouwingen
op de begroting van 2018 aan. “Dit is
in de gemeente Horst aan de Maas
al een keer gedaan en heeft om die
reden volgens ons geen toegevoegde
waarde.” Zij ziet meer waarde in
een bijeenkomst over de rol van de
gemeente sinds begin dit jaar ten

aanzien van de flora en faunawet of
de aanpak van ongedierte. “De in de
begroting opgenomen kosten voor het
bijensymposium kunnen we veel beter
besteden.”

Niet bijenvriendelijker
PP2 geeft aan zich hard te maken
voor de zorg om de bijenpopulatie
en diende hiervoor eerder een motie
in. De partij wil de mogelijkheden

onderzoeken voor een bijenvriendelijke
gemeente. “Om een plan van aanpak
voor 1 oktober 2017 op te stellen,
vinden we nog niet terug in deze
begroting.” Door het symposium wordt
de gemeente volgens de partij niet
‘bijenvriendelijker’.
VVD is positiever gesteld over de
plannen. “Venray is een bijengemeente
en moet dat vooral ook blijven.
Dat vraagt om inspanning”, vindt de

VVD-fractie. “Wel hechten wij er waarde
aan dat het plan van aanpak nog
voor de gemeenteraadsverkiezingen
geïmplementeerd wordt.”

Belangrijk voor natuur
Het bijensymposium werd
in 2017 nog georganiseerd door
Imkervereniging Horst eo, het Citaverde
College, de Plattelandscoöperatie en
provincie Limburg. Gedeputeerde
Hubert Mackus droeg toen de
organisatie van de bijeenkomst over
aan gemeenten Venray en Horst aan

de Maas. Daarbij zei burgemeester
Hans Gilissen toen: “We kunnen niet
genoeg benadrukken hoe belangrijk
bijen zijn voor de natuur en daarmee
voor ons. Met het symposium in
2018 willen we een volgende stap
zetten naar een bijvriendelijke
gemeente en provincie. Daar zullen
we ook de resultaten van de nieuwe
samenwerkingen te zien krijgen.”
De gemeenteraad beslist
op dinsdag 7 november over de
begroting en het budget voor het
symposium.
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Wanssumse doet mee aan kunstwedstrijd

Schilderij over het allerdiepste geluk
Kunstenares Bianca Ambrosius uit Wanssum doet met haar schilderij mee aan de wedstrijd Schilderij van het Jaar
2017. Het kunstwerk vertelt het persoonlijke verhaal achter het opstarten van haar eigen kunstatelier Bliss.

dat ik gemaakt had na de opening van
mijn eigen atelier. Het voelde gewoon
heel goed, dus ik besloot mijzelf op te
geven.”

‘Follow your bliss’

Schilderij van het Jaar 2017 is een
wedstrijd voor iedereen die schildert.
Uit alle inzendingen worden door een
vakjury de vijftig mooiste kunstwerken
geselecteerd, waaruit rond eind okto-

ber uiteindelijk tien finalisten gekozen
worden, die tentoongesteld worden
in een expositie in het CODA museum
in Apeldoorn. De winnaar krijgt een
geldbedrag van 2017 euro en ook voor

het schilderij met de meeste stemmen
is er een prijs. “De wedstrijd kende
ik al langer, maar ik had nog nooit
meegedaan”, vertelt Bianca. “Ik kreeg
veel positieve reacties op het schilderij

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met verschillende deelgebieden
waaronder Detentie. Een van deze projecten is: Gezin in Balans. Dit houdt
in moeders tijdens detentie ondersteunen in de relatie met hun kinderen.
Zo krijgt een aantal vrouwen binnen de muren van P.I. Ter Peel, bezoek
van een bezoekmoeder, zelf een ervaren ouder of opvoeder.
Vragen waar gedetineerde moeders mee zitten zijn bijvoorbeeld: hoe kan ik er zijn voor mijn kinderen
tijdens mijn detentie? Wie zorgt ervoor ze? Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik in de gevangenis zit?
Als ik uit de gevangenis kom, accepteren ze mij dan nog wel? Deze vragen stellen veel vaders/moeders
zichzelf als ze in de gevangenis komen. Detentie is ingrijpend voor het hele gezin. Humanitas vrijwilligers
helpen moeders om hier mee om te gaan. Om nog meer gedetineerde moeders te kunnen ondersteunen
en te begeleiden zoekt Humanitas voor P.I. Ter Peel, Evertsoord

Vrijwillige bezoekmoeders

Ben jij een van onze nieuwe vrijwillige
bezoekmoeders?
• Je onderschrijft de doelstelling en waarden van
Humanitas;
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale
vaardigheden;
• Je hebt een praktische instelling;
• Je bent in staat om een vertrouwensrelatie op te
bouwen;
• Je bent liefst zelf ook moeder of hebt ervaring met
de opvoeding van kinderen;
• Leeftijd en opleiding zijn niet belangrijk, wel een
positieve levenshouding en tegen een stootje
kunnen;
• Je bezoekt 1x per week, een uur, een gedetineerde
moeder;
• Je bent integer en kunt een VOG overleggen
(kosten worden vergoed).

Wat wordt er geboden?
• Een vrijwilligerstraining van 4 dagen;
• Terugkomdagen en themabijeenkomsten met
collegavrijwilligers;
• Onkostenvergoeding;
• Vrijwilligersverzekering;
• Individuele ondersteuning door de coordinator
Gezin in Balans.
Ben je geinteresseerd in deze vacature,
of wellicht in een van onze andere
vrijwilligers-activiteiten?
Stuur je reactie inclusief cv naar Marjolein van
Kempen: M.vankempen@humanitas.nl.
Je kunt ook bellen met Marjolein op 06-41412353
(coordinator Gezin in Balans).
Meer informatie over Humanitas en vacatures vind
je op de website: www.humanitas.nl

Daarnaast is Humanitas Noord-Limburg ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor:
• Maatjes voor mensen met een psychiatrische
• BOR Begeleide omgangsregeling bij
achtergrond.
(v)echtscheidingen ;
• Thuisadministratie;

Afgelopen juli opende ze haar
eigen atelier. “Omdat ik al jaren
middenin een zoektocht naar fysieke
balans zat besloot ik mijn baan als CKVdocente en cultuur coördinator op te
zeggen. Dat was een moeilijk proces en
een echte zoektocht naar een nieuwe
balans voor mijzelf. Ik heb alles losgelaten en ben opnieuw begonnen. Je moet
dan toch meteen laten zien wie je
bent. Maar de reacties waren allemaal
heel positief. Ik was na de opening
helemaal overweldigd: het voelde ontzettend goed”, vertelt ze enthousiast.
Haar zoektocht naar balans, het achterlaten van een donkere periode, weer
in het licht stappen en al die mooie
reacties die dat opleverde verwerkte ze
in een kleurrijk schilderij, dat ze ‘Bliss’
noemde. “Dat is ook de naam van het
atelier. Het betekent het diepste geluk.
‘Follow your bliss’, wil zeggen dat je je
hart moet volgen. Dat wil ik laten zien
met dit schilderij en met het atelier.
Als je dieper bij je gevoel blijft, kun je
dingen pas echt loslaten.”
Bianca schildert al heel lang en
deed na haar pabo-opleiding nog de
kunstacademie. “Ik wilde mijn creativiteit ontwikkelen. Als kind tekende
ik heel veel en op de kunstacademie
heb ik mijn liefde voor schilderkunst
ontwikkeld.” Het schilderen hielp haar
om moeilijke dingen uit haar leven
los te laten en te verwerken. “In ieder
schilderij zit emotie: soms fijne emoties
en soms de minder fijne. Schilderen
helpt mij. Ik heb wel eens periodes

gehad waarin ik niet in staat was om
te schilderen en dat hield ik bijna niet
vol, zo moeilijk vond ik dat.” Het thema
van Bianca’s werk wordt gevormd
door emoties en het verwerken van
dingen die je als mens meemaakt.
Al haar schilderijen verbeelden een
verhaal. “Ook de abstracte werken. Dat
verhaal vertel ik bewust niet altijd aan
de mensen die een schilderij kopen,
want ik wil juist dat mensen zelf er iets
bij voelen of zien. Het wordt dan hun
verhaal.

‘Het doet iets met
mensen’
Zelf merkt Bianca dat schilderen
therapeutisch kan werken en dat wil
ze met haar atelier ook overbrengen
op anderen. Behalve workshops en
cursussen in schilderen en trainingen
voor docenten en cultuurcoördinatoren
om kunsteducatie een blijvende plaats
te binnen een school te geven, verzorgt
ze daarom ook teambuilding-dagen en
trainingen aan bijvoorbeeld coaches en
therapeuten om creativiteit als middel
in te zetten in hun beroep. “In een
tekening of schilderij kun je heel veel
lezen over de persoon die het gemaakt
heeft. Dat kun je goed inzetten bij
verschillende therapieën en binnen de
coaching. Ik vind het heel mooi om te
zien welk effect schilderen heeft op
mensen. Ik merk vaak dat het bijzonder
veel doet met mensen en dat ze
enthousiast naar huis gaan. Een stukje
geluk doorgeven aan mensen, dat is
wat ik wil bereiken.”
In het kader van de landelijke Open
Atelier Dagen houdt Bliss op zaterdag
5 november van 11.00 tot 17.00 uur
een open dag.

Extra werk woonflat
Schuttersveld
WonenLimburg is langer bezig met de werkzaamheden aan de
woonflat Schuttersveld in Venray. Tijdens benodigde extra werkzaamheden aan de galerijen om de veiligheid te waarborgen, kwam men een
extra obstakel tegen. De riolering moet een stuk omgelegd worden.
Toenmalig minister Blok van
Wonen en Rijksdienst bepaalde in
2016 dat alle complexen die tussen
1950 en 1970 zijn ontwikkeld, een
onderzoek moeten laten uitvoeren
naar zogenaamde vrij uitkragende
galerijvloeren. Wonen Limburg bleek
in totaal 32 complexen te hebben
met een dergelijke constructie. “Deze
hebben we allemaal door specialisten laten onderzoeken. Bij twee
complexen is toen vastgesteld dat
het verstandig is daar uit voorzorg
extra maatregelen te treffen. Eén van
die complexen betreft de woonflat
Schuttersveld in Venray”, aldus een
woordvoerder van Wonen Limburg.
“Er was geen sprake van direct
gevaar”, vertelt een woordvoerder
van Wonen Limburg. “Onderzoek
heeft aangegeven dat het wel aan
te raden is om extra maatregelen
te nemen om eventuele problemen
in de toekomst te voorkomen. De

bewoners van het woongebouw
zijn hierover van de zomer geïnformeerd en de werkzaamheden om
de galerij permanent te verstevigen
zijn inmiddels gestart.” Tijdens de
voorbereidende werkzaamheden om
die ondersteuning aan te leggen,
stuitte de aannemer echter op een
hindernis. De ringleiding van de
riolering liep precies op de plek waar
de ondersteuning zou moeten komen.
“Dat betekent dat de ringleiding van
deze riolering verlegd moet worden.
We proberen de werkzaamheden
gefaseerd uit te voeren om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.
De verwachting is dat we begin volgende week kunnen starten met het
verleggen van de riolering en dat eind
februari 2018 de werkzaamheden
afgerond zijn.” De werkzaamheden
lopen daarmee een paar maanden
uit. De galerij kan tijdens de werkzaamheden gewoon gebruikt worden.
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Klimaatneutrale eieren uit Oirlo

‘We willen laten zien dat het kan’
De eerste klimaatneutrale Kipster-eieren liggen donderdag 26 oktober in de schappen. In langwerpige doosjes van vijf zijn ze te vinden bij supermarkt
Lidl. “Het is wel spannend hoe de reacties zullen zijn. We zijn benieuwd of ze de winkel uit vliegen”, vertelt initiatiefnemer Ruud Zanders uit Oirlo.

Ook de haantjes, die in andere gevallen
vaak vergast worden omdat ze geen
eieren leggen en dus niet bruikbaar
zijn, worden ‘gebruikt’: de eerste
hanenburgers liggen in december in de
supermarkten.

Hoe meer publiciteit,
hoe beter

Olivier Wegloop, Maurits Groen, Styn Claessens en Ruud Zanders bij hun kippenstal (Foto: Rinus ten Brucke)
Afgelopen week hebben ze de
eerste eieren geraapt, vertelt initiatiefnemer Ruud Zanders. Samen met
zijn partners Maurice Groen, Olivier
Wegloop en kippenboer Styn Claessens
uit Ysselsteyn werkte hij de afgelopen
jaren aan het ambitieuze plan om
de meest dier- en milieuvriendelijke
legkippenboerderij van de wereld te
maken. Die stal werd ruim een maand
geleden feestelijk geopend en de kippen zitten er inmiddels een week of
vijf. In de Kipster-stal is goed gekeken
naar het natuurlijk gedrag van de kippen. “Een kip is een bosdier”, vertelt
Zanders. “Een grote scharrelwei heeft
niet veel zin: kippen willen geen open
vlakte, maar een plek waar ze heen
kunnen ‘vluchten’ als ze dat willen. We
hebben hier een aantrekkelijke ruimte

gemaakt die past bij wat zij willen.”
Hij kijkt naar de stal met een grotendeels lichtdoorlatend dak, met hier en
daar boompjes en veel ruimte. “Waar
normaal 70.000 kippen zitten, zitten
er hier 24.000.” De kippen kunnen
ook naar buiten, naar een soort ren
die langs de lengte van de stal loopt.
“Maar daar zullen ze niet altijd zitten.
Kippen houden wel van daglicht, maar
niet van regen”, vertelt Ruud Zanders,
ook lector Gezonde Pluimveehouderij.

Inzet voor mens,
dier en milieu
Het doel van de mannen is een
bijdrage te leveren aan een goed,
gebalanceerd voedselsysteem. “We
hebben niet de illusie de hele wereld

meteen te veranderen”, zegt Zanders.
“Maar we willen wel laten zien dat
het kan.” Hun inzet voor mens, dier
en milieu valt op: Kipster krijgt drie
sterren van de dierenbescherming en
ook belangenorganisatie Wakker Dier
noemt het een doorbraak. De laatste
gaat zelfs een spotje uitzenden om
Lidl en Kipster te complimenteren met
hun klimaatneutrale eieren. Of de
eieren helemaal klimaatneutraal zijn,
moet nog wel even bewezen worden,
geeft Zanders aan. “We zijn nu met de
Universiteit van Wageningen aan het
narekenen of we écht 100 procent klimaatneutraal zijn. Als dat net niet zo is,
gaan we het laatste beetje compenseren door bomen te planten of zonnepanelen aan te leggen.” Dat wordt dan
niet doorberekend aan de consument:

de Kipster-eieren zijn maar een paar
cent duurder dan een ‘gewoon’ ei en
even duur als vrije uitloopeieren.
Dat hun eieren zo klimaatvriendelijk
zijn, komt niet alleen door de
1.100 zonnepanelen die op de stal
liggen. Ze kozen ook voor kippen die
minder voedsel nodig hebben dan hun
soortgenoten en gebruiken reststromen
om hen te voeden. “We hebben heel
bewust gekeken naar de rol van
dieren in ons voedselsysteem. Deze
kippen krijgen geen voedsel dat ook
door mensen geconsumeerd kan
worden, maar bijvoorbeeld resten
van bakkerijen, zoals beschuit of
brood.” Met diervoederproducent
Nijsen/ Granico uit Veulen en een
diervoedingsspecialist zorgen ze dat
deze resten wel voedzaam genoeg zijn.

donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 oktober

Herfstvoordeeldagen

Aandacht voor de stal is er
ruimschoots. Tijdens de open
dag vorige maand was het druk.
“Dat bevestigt toch dat je iets
doet wat men interessant vindt”,
zegt Zanders. Hij en zijn collega’s
zijn de afgelopen maanden ook
geïnterviewd door ontelbare media,
van lokale omroepen en landelijke
media als Trouw en NRC tot het
jeugdjournaal én de BBC. “En we
staan binnenkort in een Amerikaanse
krant. Die correspondent had ons weer
op de BBC gehoord”, vertelt Ruud.
En hoewel de marketing van Kipster
gelikt in elkaar zit (ongetwijfeld ook
dankzij mede-initiatiefnemer en
communicatiestrateeg Oliver Wegloop),
hadden de heren niet gerekend op
zóveel media-aandacht. “We raken
blijkbaar toch een gevoelige snaar.
Mooi toch. Hoe meer publiciteit,
hoe beter.”
De komende jaren is de afname
van de eieren van de eerste Kipster-stal
al geregeld: met supermarkt Lidl sloot
de Oirlose onderneming een vijfjaarcontract. Maar extra publiciteit helpt
de heren mogelijk ook verder. “Ons
doel is om over vijf jaar enkele Kipsters
in Nederland te hebben gebouwd en
in twee landen buiten Nederland aan
de slag te zijn.” Voor nu kunnen de
Kipster-mannen de verkoop van hun
eerste eieren vieren. “Het is alleen
jammer dat er in Venray geen Lidl zit”,
lacht Zanders. Daarvoor moet hij dan
toch even naar buurgemeente Horst.

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

€ 20,- korting
op de hele collectie*
* bij besteding van € 100.-, alleen in de winkel

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
volg ons ook op

industriestraat 25 horst
077-2083133
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GEPLUKT Wim Baltussen

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.

als ik de reacties van de artiesten en
de bezoekers hoor, dan krijg ik zoveel
energie dat ik daar wel een maand op
kan teren. Tot het volgende concert in
ieder geval.”

‘Zo houd ik het nog
wel even vol’

Wim Baltussen (61) uit Castenray leeft voor de muziek. Liefhebbers uit de omgeving zijn vast wel eens bij één van zijn bekende huiskamerconcerten
geweest of hebben misschien wel op zijn plaatjes gedanst in café De Bonte Koe in Venray. Deze week wordt hij geplukt.
“Hier is het allemaal begonnen”,
begint Wim. Hij wijst naar zijn woon
kamer. “Hier organiseerde ik mijn
eerste concerten. Stef Classens uit
Veulen was er daar één van, hij speelde
gewoon akoestisch.” Muziek is Wims
allergrootste passie en vanaf zijn
zestiende struint hij al alle festivals in
het land en daarbuiten af. “Uiteindelijk

ging ik ieder weekend naar optredens. Ik was er bij zoveel geweest dat
ik op een gegeven moment dacht:
waarom komen de artiesten niet naar
mij?” Vanaf die tijd organiseert Wim
zogenaamde huiskamerconcerten,
intieme optredens, gewoon bij hem in
huis. Vroeger nog écht in de huiskamer, maar tegenwoordig bouwt hij

Botany B.V. ontwikkelt met veel succes nieuwe producten
en teeltwijzen voor bedrijven in de tuinbouwsector.
Wij zijn gespecialiseerd in groente- en sierteelt, klein fruit en
boomkwekerij, zowel onder glas als in de vollegrond.
De groei zit er goed in bij Botany
en daarom zijn wij op zoek naar een:

Algemeen
medewerker

M/V

16-24 uur

Functie-eisen:
Kijk voor de uitgebreide functie-eisen op www.botany.nl
Aangeboden:
Een veelzijdige baan bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf
met veel ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden in
een prettige werkomgeving. Salariëring en
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Standplaats is Horst-Meterik.
Solliciteren:
Sollicitaties inclusief CV vóór 15 november a.s. naar
administration@botany.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

Dr. Droesenweg 7
5964 NC Meterik
www.botany.nl

zijn veranda eens in de zoveel weken
om tot poptempel. Zelf draaide hij
ook jarenlang muziek, als dj in café
De Bonte Koe in Venray. “Muziek die
lekker in het gehoor ligt, maar die
niet iedereen kent. In mijn cd-kast zal
je niet zoveel bekends tegenkomen”,
vertelt hij.

‘Muzikanten komen
graag terug’
Bij het uitzoeken voor artiesten
voor zijn huiskamerconcerten gaat
Wim echt voor kwaliteit. “ Ik wil iets
goeds neerzetten. Eerst waren dat
vooral singer-songwriters en later ging
ik me steeds meer richten op duo’s
en bands. De stijl maakt me niks uit,
als ik muziek maar goed vind.” Op
de achtergrond speelt een Spotifylijst met daarop de muziek van alle
artiesten die bij hem thuis gespeeld
hebben. “Het mooiste moment dat
ik tot nu toe heb meegemaakt, is
met de Americana-band US Rails. Ze
traden bij mij op en bleven slapen.
Dat doen artiesten vaker, ze voelen
zich hier thuis. US Rails vond het ook
te gek.” Een tijdje later kreeg hij een
telefoontje uit America. ‘Hi Wim’,
zei de band. ‘We have a new album,
can we play it at your house?’ Dat
was zo mooi om te horen. Daar kon
ik natuurlijk geen nee tegen zeggen.
Na afloop van hun optreden gaven ze
ook nog eens aan een keer terug te
willen komen om een live-album op
te komen nemen. Dat zou natuurlijk
helemaal te gek zijn. Muzikanten
komen gewoon graag terug. Hier
krijgen ze namelijk wat ze verdienen:

aandacht. Tijdens optredens is het
stil, er wordt echt geluisterd.” Voor de
concerten vraagt Wim een kleine
entreeprijs, maar hij verdient er niks
aan. “Ik moet er juist meestal geld op
toe leggen. Maar door de voldoening
die ik ervan krijg, is me dat dubbel
en dwars waard. Zo’n optreden kost
ontzettend veel voorbereiding, maar

Wim heeft niet altijd in Castenray
gewoond. Tot zijn achttiende was
Meterik zijn thuis, waar hij met zijn
vader, moeder en drie zussen woonde.
De mooiste herinneringen uit zijn
jeugd hebben natuurlijk met muziek
te maken. “Tussen mijn zestiende en
achttiende ging mijn vader heel veel
met me mee naar festivals. We zijn
onder andere samen naar Pinkpop
geweest.” Met zijn vrouw kreeg Wim
vier kinderen, waarvan het eerste
kind snel na de geboorte overleed.
Inmiddels is hij gescheiden en woont
hij samen met zijn zoons Nico en Dirk.
Dochter Nina woont op zichzelf. “En ik
ben opa van mijn kleindochter Fenna,
dat vind ik natuurlijk heel erg leuk.”
Behalve muziek heeft hij toch nog af
en toe ruimte om ook eens wat anders
te doen. Boeken lezen is dan favoriet.
Of films kijken, het liefst arthouse, of
waargebeurde verhalen. “Daar zit wat
meer inhoud in”, vindt hij. Daarnaast
is zijn werk ook belangrijk voor hem.
Jarenlang was dat bij het Vincent
Van Gogh Instituut in Venray, maar hij
kwam uiteindelijk terecht bij een baan
in het begeleid wonen. “Sinds 3 jaar
werk ik nu in Roermond en dit is het
leukste werk dat ik ooit heb gedaan.
Ik verleen spoedeisende psychiatrische
thuiszorg. Ik werk in een klein team en
doe veel crisisdiensten op oproepbasis.
Dan kom je dus echt bij de mensen
thuis en dan kan soms best heftig
zijn. Toch is het heel dankbaar werk.
Op deze manier houd ik het nog wel
gemakkelijk vol tot mijn 67e.”

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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facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Basis
onderwijs

Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 42

Elektrische fiets is goed alternatief voor met de auto naar het werk
In de poll van vorige week werd gesteld dat een elektrische fiets een
goed alternatief is voor met de auto naar het werk gaan. De gemeente wil het
autogebruik voor woon-werkverkeer verminderen om zo de luchtkwaliteit te
verbeteren. Zij heeft daarom een regeling ingesteld waar mensen gebruik van
kunnen maken als zij een elektrische fiets willen aanschaffen om naar het werk
te komen. Er werd slechts tien keer gebruik gemaakt van deze regeling.
Een lezer reageert: “Ik vind de elektrische fiets een goed alternatief voor de
auto.” Wel vraagt deze persoon zich af of de regeling wel goed is gecommuniceerd met mogelijke gebruikers. “Hoe is deze regeling bekendgemaakt? Ik heb
er niets over gehoord.” Misschien hebben meer mensen niets gehoord over

deze regeling, want in totaal werd er slechts tien keer gebruik van gemaakt.
Dat haalt weinig uit voor de luchtkwaliteit.

Poll op Facebook
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. 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

Extra subsidie voor The B oneerlijk
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Het College van B&W van gemeente Venray wil de komende drie jaar
60.000 euro subsidie per jaar schenken aan jongerencentrum The B in Venray.
Het centrum werd geopend in 2014 en kende een moeilijke start met problemen
in de organisatie en tegenvallende bezoekersaantallen. Die aantallen zitten
inmiddels in de lift, maar toch heeft The B hulp nodig van de gemeente om het
hoofd boven water te houden. Die hulp wil de gemeente geven in de vorm van
subsidie. Daarnaast gaan de jongerenwerkers van Synthese zich meer bemoeien
met het centrum en wordt het in het weekend omgetoverd tot poptempel voor
jong en oud.

Het is goed dat de gemeente The B nog extra ondersteunt. Hoewel er
opstartproblemen waren, gaat het centrum nu beter lopen en met een beetje
hulp kan het een bloeiend jeugdcentrum worden. Voor de jeugd in Venray is het
een onmisbare plek, dus het is goed dat hier extra geld naartoe gaat. Aan de
andere kant kun je wel blijven trekken aan een dood paard, maar als iets niet
werkt, dan heeft dat geen zin. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover allerlei
sozen in de dorpen van Venray, die niet deze vergoeding krijgen en volledig
draaien op vrijwilligers. Zo krijgen niet alle initiatieven dezelfde kansen.
Extra subsidie voor The B is oneerlijk. Wat vindt u?

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Mooie grote hei

Leibomen € 49,9
5
stam 200 cm

rek 15
totale hoogte 35 0x150 cm
0 cm

potchrysanten

vele soorten en kleuren

Vele kleuren v
iooltjes
9 cm pot
Cash-and-carry
voor consument
en bedrijf

opinie 13

fruitbomen
Diverse soortinen
2,5 m hoog, pot € 12,99

agbeuk
Beukenhaag of ha
verkrijgbaar
60-80 cm grotere maten ook

€ 0,39

zie voor nog meer lage prijzen:

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl • www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Het kan je bijna niet
ontgaan zijn: de noodkreet
vanuit het basisonderwijs.
De meningen hierover zijn
flink verdeeld. Zijn de eisen
omtrent salarisverhoging en
werkdruk terecht? Is de
vergelijking met leerkrachten
in het voortgezet onderwijs de
juiste? Moet het basisonderwijs niet tevreden zijn met de
voordelen ten opzichte van
andere sectoren die ze wél
hebben?
Denk maar aan de vele
vakantiedagen. Ieder heeft recht
op zijn eigen mening hierover.
Maar als leerkracht basisonderwijs wil ik graag mijn zorgen en
ervaringen met jullie delen. Het
dreigend lerarentekort is ook in
Venray een realistisch probleem
van de nabije toekomst.
Ervaren, steengoede leerkrachten geven aan dat ze met
pijn in het hart toch eens verder
gaan kijken omdat alle ontwikkelingen (lees: inspectie-eisen,
verzwaring takenpakket,
groeiende leerlingenzorg) ervoor
zorgen dat ze hun werk niet
meer met dezelfde passie uit
kunnen voeren. En dat op elke
school wel een of meerdere
leerkrachten staan die een
burn-out (gehad) hebben of er
tegenaan hikken.
Zijn die problemen opgelost
met een paar miljoen?
Hoogstwaarschijnlijk niet.
Maar er moet ergens een begin
gemaakt worden met
veranderen. We willen allemaal
goed onderwijs voor onze
kinderen, maar dat
betekent ook dat er
bevlogen leerkrachten
nodig zijn die weten
waar het over gaat.
Het is dus niet
alleen een Haags
probleem, maar zeker
ook een Venrays.
We kunnen de kop
niet langer in het
zand blijven steken.
Want je weet… Als
het kalf verdronken is
dan weet iedereen
wel waar de paplepel
hangt! Nicole
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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.

Melkfabriek
Het plan om 288 arbeidsmigranten te huisvesten op de locatie van de
Oude Melkfabriek in Leunen is bijna van de baan. Tijdens de
raadsvergadering van 19 september staakten de stemmen, zowel dertien
voor als tegen. Dit betekent dat het punt de volgende raadsvergadering op
31 oktober terugkomt.
Wanneer de stemmen dan
opnieuw staken, is het plan van
tafel. De gemeenteraad wordt dus
opnieuw gevraagd een verklaring van
geen bedenkingen voor dit plan af te
geven. We zetten nog een keer onze
bedenkingen op een rij.

De plannen zijn tot stand gekomen
op basis van het huidige beleid voor
de huisvesting van buitenlandse
werknemers, maar voldoen er niet aan.
Het uitgangspunt is namelijk: geen
locaties op bedrijventerreinen. De hele
raad is zich er inmiddels van bewust

dat het huidige beleid aangepast moet
worden en stemde voor de zomer voor
een voorstel van de SP dat hiertoe
opriep.
De appartementen ter grootte van
tachtig vierkante meter zijn bedoeld
voor zes personen die verdeeld over
drie slaapkamers weinig privacy zullen
hebben. In totaal wordt 1.800 euro
per maand voor een appartement van
tachtig vierkante meter gevraagd.
Deze prijs is mede zo hoog omdat wij
deze als gemeente opdrijven door

de inning van toeristenbelasting.
De koppeling tussen werken en wonen,
die onwenselijk is volgens de SP, maakt
onderdeel uit van dit plan. De SP is zelf
op onderzoek uit geweest in de directe
nabijheid van de Oude Melkfabriek en
heeft geconstateerd dat de mensen
die er wonen niet tegen de komst van
arbeidsmigranten zijn, maar dat men
tegen de komst van zo’n grote groep
arbeidsmigranten op een plek is. Er is
weinig tot niets ondernomen om dit
draagvlak te vergroten, terwijl dit wel

door het college als voorwaarde is
gesteld.
Helaas zullen we als SP door
een geforceerde breuk door de
fractievoorzitter van de nieuwe
Lijst Schellen vanaf nu met een zetel
minder in de raad vertegenwoordigd
zijn. We hopen en verwachten echter
dat hij consequent zal blijven in zijn
stemgedrag en daarmee het plan
evengoed van tafel gaat.
Joep Gielens,
raadslid SP Venray

Bekendmaking vergunningen weer op papier
Nederland is een rechtsstaat. Dit houdt onder meer in dat inwoners
de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten.
Eerst werden bekendmakingen van besluiten gepubliceerd in de
Peel en Maas. Tegenwoordig worden bekendmakingen voornamelijk
digitaal gepubliceerd.
In de praktijk vernamen wij echter
dat (nog) niet alle inwoners de digi-

tale weg hebben gevonden. Zij komen
pas achter een besluit als de bezwaar-

termijn is verlopen. Juridisch-technisch
gezien wordt door het digitaal
publiceren dan wel aan de regelgeving
voldaan; er wordt afbreuk gedaan
aan de achterliggende gedachte van
de rechtsstaat. Het is volgens het CDA
dan ook een taak van de overheid om
deze inwoners als extra service actief

te informeren door het publiceren op
papier naast de digitale publicatie.
CDA Venray is dan ook verheugd
te zien dat aan een door CDA Venray
geïnitieerde motie uitvoering is gegeven, om bekendmakingen van vergunningen weer op papier te publiceren
als een extra service. Dit gebeurt vanaf

donderdag 26 oktober weer in de
Peel en Maas. Hiermee wordt gehoor
gegeven aan een oproep van vele
Venraynaren. Let wel, een goede buur
is beter dan een verre vriend.
Bram Jeurissen,
raadslid CDA Venray

Voelt u zich vertegenwoordigd door de partij waarop u
stemde in 2014?
Stel uzelf deze vraag… De politieke partijen zijn druk doende met het
samenstellen van een verkiezingsprogramma en kieslijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen, 21 maart 2018. Ook plannen ze nu hun
campagne, of trekken hun plan van 2014 weer uit de kast. Wij, van VENRAY
Lokaal (nu nog actief als inVENtief en PP2), zitten ook niet stil. Maar wij
doen het anders.
We hebben geen landelijke lijnen
en dito inkomsten. Onze campagne
is 20 maart 2014 al gestart. Niet een
week voor de verkiezingen mensen
gouden bergen beloven en de meest

irritante merchandise uitdelen. Wij
zijn het hele jaar door actief, zicht- en
benaderbaar. Zo kent u ons!
We staan onder andere op de
weekmarkt, braderieën, koopzondagen

O
L
L
A
H

RD JIJ

WO
ONZE
?
R
E
G
BEZOR

en andere lokale evenementen.
Mensen zijn verrast en gaan dan
in gesprek, want in campagnetijd
is men het snel beu. We staan met
één been in de politieke arena,
met het andere middenin de
samenleving. Zo hebben we ook
ons verkiezingsprogramma kunnen
schrijven, met uw input. Binnenkort
zal ons verkiezingsprogramma gereed
zijn. Hou dus www.venraylokaal.nl in
de gaten.

Ook volgen wij Venray op de voet
via sociale media, zo blijven we op de
hoogte wat er in Venray speelt. Volg
VENRAY Lokaal ook op Facebook en
Twitter, via onze nieuwsbrief en in de
raads- en commissievergaderingen en
overtuig uzelf van de kracht van een
sterke lokale politieke partij vóór en
dóór Venrayse inwoners.
Tino Zandbergen (inVENtief) en Carla
Brugman (PP2), VENRAY Lokaal

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

Wij zoeken bezorgers voor:

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

Venray
- 6 routes: 2x Veltum, 1x Brabander en 3x Centrum
Ysselsteyn
- 4 routes: alle deels centrum en deels buitengebied
Albionsstraat 3a, Leunen

26
10

15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fenne Weijs
13 jaar
Castenray
Dendron College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ik denk tussen de 18 en 22 jaar, omdat
ik uitgaan heel leuk vind. Op die leeftijd
ga ik dat denk ik meer doen. Ook lijkt
het me heel leuk en handig om een
autorijbewijs te hebben.
Wat is je leukste vak en wat is je
stomste vak op school?

Het leukste vak op school vind ik gym,
omdat ik namelijk erg van sporten en
bewegen houd. Voor gym hoef je ook
niet te leren, wat ik ook wel fijn vind.
Het stomste vak op school vind ik denk
ik geschiedenis. Bij die lessen val ik
vaak bijna in slaap… Ik vind het niet
zo belangrijk wat er vroeger allemaal
is gebeurd. Ik richt me liever op de
toekomst.
Wat zou de beste uitvinding
ooit zijn?
Een teleportatiemachine. Als je deze
hebt, hoef je niet meer zo lang te
fietsen, in de auto of in het vliegtuig
te zitten… Dan gaat alles veel sneller

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

Ve n r ay

Ve n l o

S e v e nu m

jongeren 15

aan
Fenne Weijs

en heb je meer tijd over voor andere
dingen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van wat kippen haha.
We waren namelijk net langs geweest
bij Kipster in Oirlo en toen besloot ik
een foto van de kippen te maken die
er daar waren.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is sporten. En
dan het liefst korfballen. Ik korfbal
al zolang als ik me kan herinneren,
omdat ik het heel graag doe en er
veel plezier in heb. Ook dans en zwem
ik graag.

Wat is je droombaan?
Mijn droombaan is om een actrice
te worden. Het zal me nooit lukken
want ik ben helemaal niet goed in
acteren haha! Maar het zou me wel
erg leuk lijken.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Wat ik nooit meer over zou doen,
is zo’n vrije val in een pretpark. Dat
heb ik ooit één keer gedaan.. maar
dat vond ik zo eng! Dat zou ik echt
nooit meer over doen.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind vertrouwen en eerlijkheid heel erg belangrijk in een
vriendschap. Maar ik vind het ook
belangrijk dat je altijd bij je vrienden
terecht kunt.
Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn beste vriendin Indy
mij het beste kent. Ik vertel haar
bijna alles en ze ziet het altijd meteen aan me als er iets is.
Wat zou je later willen gaan doen?
Dat weet ik eigenlijk nog niet. Wat ik
wel weet, is dat ik graag iets met
mensen of beweging wil doen. Het
minst leuke lijkt me dan ook iets
waarbij je de hele dag achter een
computer zit of bij de administratie
werken.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Hmm.. Die is moeilijk. Maar ik denk
dat ik dan wel met Maan zou willen
ruilen, de winnares van The Voice of
Holland 2016. Dan zou ik de hele dag
door willen zingen.
Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik denk dat ik dan zou kiezen voor
zwemmen. Ik ben er helemaal niet
zo goed in maar het lijkt me superleuk om te doen en om erg goed in
te zijn. En professioneel korfballen
lijkt me ook heel leuk.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het boek ‘Gaten’ van Louis Sachar.
Dat is een spannend boek dat zeker
erg leuk is om te lezen. Ik vind het
een echte aanrader!
Als je terug in de tijd zou gaan,
wat zou je jezelf voor advies
meegeven?
Dat ik soms wat minder moet nadenken over dingen en me wat minder
zorgen moet maken over dingen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik kan me niet per se één situatie
bedenken, maar meestal ben ik erg
zenuwachtig als ik iets moet vertellen voor een groot publiek.

Als kind
onder volwassenen
Volwassenen en jongeren
verstaan elkaar soms maar
moeilijk. In de eerste plaats
vanwege de taalbarrière:
zelf kan ik ook maar moeilijk
alle termen uit elkaar houden
die mijn medescholieren
gebruiken. Ik kan me alleen
maar voorstellen dat ouders die
per ongeluk The B of de Jera
binnenlopen (vermoedelijk op
zoek naar belastingadvies of
goedkope courgettes, weet ik
veel wat volwassenen willen)
het gevoel hebben alsof ze een
nieuw buurland van Nederland
zijn binnengelopen: alles ziet er
bekend uit, maar toch spreekt,
kleedt en gedraagt iedereen zich
radicaal anders.
Het is dus niet alleen dat
volwassenen en jongeren
verschillen qua taal, we
gedragen ons ook anders en we
hechten waarde aan andere
dingen. Voor een jongere zijn
vrienden alles en is publieke
vernedering ondraaglijk
en ouders begrijpen zelden
waarom hun gedrag gênant is of
waarom wij zo graag naar dat
feest willen, ook al zijn we op
sterven na dood verkouden en
hebben we morgen vijf toetsen.
Wanneer je als 17-jarige in een
groep volwassenen zit, krijg je
altijd dezelfde vragen naar je
hoofd geslingerd; hoe het gaat
op school, of je die hobby nog
altijd doet, of je al weet wat je
gaat doen later, waarom je nog
geen vriend(in) hebt, kortom,
hoe ver je staat in het worden
van een volwassene. En het is
niet dat we niet volwassen
willen worden, met alle
voordelen vandien. De meesten
van ons willen daar gewoon ons
taaltje, onze kleding en onze
cultuur niet voor opgeven.
Wij willen gewoon niet allemaal
zoals jullie volwassen worden.
Tom

16
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Motorcrosswedstrijden
in Heeswijk en Venlo
Door: motoramateurclub MAC Wanssum
Rijders van MAC Wanssum verschenen aan het starthek van drie motorcrosswedstrijden, in het weekend van
zaterdag 21 en zondag 22 oktober. Op zaterdag 21 oktober reed de jeugd op het circuit in Venlo, waar een
uitwisselingswedstrijd met rijders van Duitsland en België plaatsvond. Op zondag waren er regenachtige
nationalenwedstrijden in Venlo en Heeswijk.
Maar liefst 31 rijders uit
Nederland, België en Duitsland
gingen op zaterdag 21 oktober de
strijd met elkaar aan in de klasse
85cc. Onder hen ook Joey van der
Zanden, Britt Jans-Beken en Amber
Simons van MAC Wanssum. Amber
Simons zette de beste prestatie neer
en werd beloond met een podiumplaats. Zij finishte als vijfde en derde,
wat haar de derde beker opleverde.
Britt Jans-Beken streed goed mee en
haalde tweemaal een zevende plaats.
En ook Joey van der Zanden reed een
goede wedstrijd. Hij lag op een vierde
plaats, maar kreeg problemen en
kon de wedstrijd niet afmaken. In de

tweede manche werd hij zesde.
Op zondag in Venlo gingen de
zwaardere motoren van start. Koen
Pijpers kwam uit in de klasse MX open
Senioren en werd daarbij negentiende.
Daarna was het de beurt aan Bart
Pijpers en Tino Broere bij de MX2 Inters.
Voor hen was het geen goede dag,
want zowel Bart als Tino moest met
een blessure de wedstrijd verlaten.

Valpartij
In Heeswijk was het op circuit
De Stanserhorn onder andere de beurt
aan de klasse MX2 Junioren. Juup Tax
heeft in deze klasse nog goed zicht op
de kampioenstitel en probeerde zoveel

mogelijk punten te b
 emachtigen.
Hij werd tweede in de eerste manche
en zesde na een valpartij in de
tweede manche. In dezelfde klasse
werd Dave Thielen twaalfde en Stan
Bongers finishte als 22e. Jules Deenen
reed in Heeswijk de laatste wedstrijd
van het seizoen in de klasse MX2
Nationalen. Hij behaalde een zesde
en negende plaats en wordt daarmee
achtste in het kampioenschap. Tot slot
waren er quads van de partij bij deze
wedstrijd, waarbij de broers Job en
Wout Smits uit Ysselsteyn van start
gingen. Job behaalde tweemaal een
zesde plaats en Wout werd zevende
en achtste.

Teunissen
en Poels
genomineerd
Het Limburgs Wielergala 2017 vindt op maandag 20 november plaats in
de Schouwburg van Venray. Onder de genomineerden zijn dit jaar Wout Poels
uit Blitterswijck en de Ysselsteynse Mike Teunissen.
De genomineerden voor het
Limburgs Wielergala werden
woensdag 25 oktober bekendgemaakt.
Organisator Club 24 koos de
genomineerden voor de categorieën
‘Limburgs Renner van het Jaar 2017’
en ‘Limburgs Renner van de Toekomst
2017’.
In de categorie Renner van het
jaar zijn naast Poels en Teunissen ook
Tom Dumoulin en Sabrina Stultiens
genomineerd. “Twee Venraynaren
genomineerd, en het is ook nog in
Venray, dat is mooi”, gaf wethouder
Martijn van der Putten aan namens het
College van B&W van gemeente Venray.
In de talentencategorie zijn Milan

Vader uit Sittard, Maastrichtenaren
Jaap Kooijman en Nils Sinschek en Stijn
Daemen uit Landgraaf genomineerd.
De Limburgse wielrenprijs wordt
sinds 1985 jaarlijks uitgereikt door
leden van Club24. De talentenprijs
kwam daar in 1994 bij. Met de prijs wil
de organisatie de Limburgse wielrenner extra waardering geven aan het
einde van hun seizoen. Met de prijs wil
Limburg zich daarnaast profileren als
wielerprovincie.
Het wielerevenement wordt mede
mogelijk gemaakt door Stichting
Limburg Cycling en gemeente Venray,
die 50 procent van de kosten van de
organisatie op zich neemt.

Gelijkspel

Eén punt voor SV Oostrum
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
De wedstrijd van het eerste team van voetbalvereniging SV Oostrum tegen SV Melderslo eindigde op
zondag 22 oktober in een gelijkspel. Oostrum hield één punt over aan de wedstrijd, maar mocht hier achteraf
meer tevreden mee zijn dan Melderslo.
De gasten begonnen erg goed
aan het duel, met name aanvoerder
Bart Verheijen was bij vlagen
ongrijpbaar. Nadat hij in de derde
minuut vrij voor Oostrum-doelman
Plum de bal nog net naast mikte, was
het in de vijfde minuut wel raak: 0-1.
Oostrum probeerde het wel, maar
mocht van geluk spreken dat de
gasten niet in een vroeg stadium een
beslissende afstand nam. Net voor
het half uur kwam de thuisploeg op
gelijke hoogte toen Chris Wilschut op
snelheid zijn tegenstander aftroefde
en koelbloedig binnenschoot: 1-1.
De vreugde over deze gelijkmaker
sloeg al snel om toen sterkhouder
Ruben Nohlmans een op het oog

vervelende hamstring blessure opliep
en de strijd moest staken. Nog voordat
Oostrum een vervanger kon inbrengen,
had Melderslo de numerieke
meerderheid al uitgebuit in een
nieuwe voorsprong. Een mooie aanval
over rechts werd door de Oostrum
verdediging niet goed weggewerkt.
De bal kwam voor de voeten van
spits Jeroen Kallen die vallend de 1-2
binnenschoot.
Na de pauze waren de
krachtsverhoudingen iets meer in
balans, echt grote kansen werden door
beiden aanvankelijk niet gecreëerd.
Toen ook Oostrum-aanvoerder
Marwin Hermans geblesseerd het
strijdtoneel moest verlaten, leek het

lastig te worden nog een resultaat
te behalen voor de thuisploeg.
De jonge Oostrum-ploeg bleef echter
strijden en langzaam kwam er weer
iets van hoop terug. Een kwartier
voor tijd viel de gelijkmaker toen
Chris Wilschut zich op rechts voorbij
enkele tegenstanders wurmde. Via
een Melderslo-been caramboleerde
zijn schot over de aan de grond
genagelde doelman: 2-2. Een lucky
maar dat deerde niemand in het
Oostrum kamp. Op het einde had er
zelfs nog een overwinning gestolen
kunnen worden, maar dat zou te veel
van het goede zijn geweest. Volgende
week staat de uitwedstrijd tegen DEV
uit Arcen op het programma.

Nieuwe samenstelling
wennen voor volleyheren Tweede prijs
voor Michèle
van den Bekerom
Door: Dennis van Hooft, volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste herenteam van ActiveRooy uit Venray mocht op zaterdag 21 oktober thuis aantreden tegen
DKJO H1 uit Mierlo. Het team van oudspeler Ruud van Haandel wist in de eerste klasse meerdere kampioen
schappen te behalen. In navolging van de heren uit Venray besloten zij echter ook een poging te wagen in de
promotieklasse.
Dat voor ActiveRooy H1 het resterende seizoen er anders uit zou zien
dan aan het begin van het seizoen,
werd vorige week duidelijk na de
blessure van Roel. Hierdoor moest
Leike zijn oranje shirt inruilen voor
een blauwe en zal hij als spelverdeler
meer meters afleggen dan voorheen.
Ook Sam was afwezig maar gelukkig
was Koen Verweij bereid om zijn plek
in te nemen.
Dat er even gewend moest
worden aan de nieuwe samenstelling

werd in de eerste twee sets duidelijk. Omdat er op de dinsdag geen
mogelijkheid was om op elkaar in te
spelen waren deze twee sets hier voor
nodig. Van goed spel was in het begin
namelijk weinig sprake waardoor ook
de beleving ver achter bleef. Op alle
aspecten kwamen de mannen te kort
ten opzichte van DKJO waardoor deze
de eerste sets ruim wonnen met 15-25
en 13-25.
Even werd gevreesd dat dit
een lang seizoen zou worden, maar

gelukkig veranderde dit beeld in
de resterende sets enigszins. In de
derde set kon Venray zich herpakken
en wist het de set aan de hand van
degelijk en verzorgd spel te winnen
met 25-23. Even leek het erop dat
deze opleving zich voort zou zetten
en er een vijfde set aan te pas zou
komen. Helaas kwamen de mannen
op het einde van de vierde set net
iets te kort, waardoor deze naar DKJO
ging met 23-25 en zij zo de wedstrijd
wonnen met 1-3.

Door: Ruiterclub De Eendracht
Michèle van den Bekerom van ruiterclub De Eendracht in Castenray deed
zondag 22 oktober met haar paard Zandor H mee aan de dressuurwedstrijd
die georganiseerd werd in en door manege Beekshof in Boekend.
Michèle liet weten dat Zandor H
tijdens de eerste proef erg gespannen
was. Ze eindigden mede door deze
spanning helaas op een achtste plaats
met 189 punten. Michèle had zich ook
voor een tweede proef ingeschreven
en liet zich niet door de eerste proef uit
het veld slaan. Ze reed een proef die

een stuk beter ging dan de eerste.
Zandor H was tijdens deze tweede
proef minder gespannen, veel relaxter.
De inzet werd beloond. Ze behaalden
een welverdiende tweede prijs in de
dressuur klasse B met 200 punten.
Michèle gaf aan helemaal happy te zijn
met haar paard.
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Baankampioenen
Raceway Venray bekend
Door: Raceway Venray
Op het circuit van Raceway Venray in Ysselsteyn traden alle coureurs op zondag 22 oktober aan voor de laatst
tellende wedstrijd voor het baankampioenschap 2017. Naast de normale wedstrijdspanning, werd het extra
spannend door de slechte weersverwachtingen. Toch bleef de racedag grotendeels droog.

sport 17

Dames ActiveRooy
gooien roer om
Door: Kiki Smits, volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste damesteam van ActiveRooy uit Venray heeft zaterdag
21 oktober een flink potje gevolleybald tegen Peelpush 3 uit Meijel.
Het team begon de competitie niet sterk met een paar nederlagen tegen
sterke teams en het verlaten van de coach. Deze wedstrijd bood
perspectief.
ActiveRooy begon weer met
onrust in het team. Het zat er zeker
in, maar kwam er de eerste set niet
goed uit (18-25). Het moest anders,
positiever, enthousiaster, en vooral
zonder eigen fouten. Dit lieten ze de
tweede set meteen zien. De verdediging ging goed en de ballen werden
keihard afgemaakt. Dit resulteerde in
een 25-14 setstand. Tijdens de derde
set hebben beide teams gevochten.
Peelpush bleek deze set net iets
sterker te zijn (20-25), maar nog

steeds zat die positiviteit in het team.
Ze gingen door tot Famke Janssen met
de laatste vijf punten iedereen van de
baan serveerde. De vierde set begon
vervolgens spannend. Imke was een
gouden wissel en zo pakten de dames
de vierde set ook (25-21). Op naar een
vijfsetter. De Venrayse volleybalsters
moesten meteen aan de slag, maar
Peelpush liet zich niet kennen. Het
ging gelijk op tot aan de 10 punten.
Daarna knalde ActiveRooy erover heen
en won ze met 3-2 (setstand 15-12).

WK aangepast judo

Medailles voor
Venrayse judoka’s

Kroonder in strijd met Harrison in de Stockcar F1-klasse
Tijdens de finalerace van de
Stockcar F1-klasse werd de Piet Keijzer
Memorial Trophy verreden. De hele
dag was regerend WorldCup winnaar en Engelse topper Ryan Harrison
oppermachtig. Zijn kansen voor de
finalerace leken dan ook groot. Toch
ging niet Harrison, maar titelkandidaat Ron Kroonder er met de eer
vandoor. Hij startte de dag met een
ruime voorsprong in het klassement en
toonde ook tijdens de finale zijn klasse.
Als Stockcar F2-coureur kende de Belg
Jan Bekkers al een succesvol seizoen.
Met een voorsprong van 32 punten
op nummer twee leek Bekkers een
mooie zondag tegemoet te gaan. Het
lot besliste bijna anders. Door een crash
moest Bekkers de finale vroegtijdig ver-

laten waardoor hij zijn kampioenschap
niet zelf meer in de hand had, maar
afhankelijk was van de scores van zijn
runner-ups. Nek-aan-nek races en een
inhaalactie in de laatste bocht zorgden
ervoor dat Baarlonaar Kay Lenssen als
eerste over de finish kwam. Dit veranderde echter niks aan het klassement:
Bekkers werd b
 aankampioen 2017 van
Raceway Venray.
Voor het eerst streden ook
de jeugdige talenten in de klasse
Stockcar F2 junioren om de kampioen
stitel. De hele dag werd de leiding
afgewisseld tussen Tsjalle Greidanus
en Jeffrey van Haarlem. In de finale
werd daar nog Xander van Wijlick aan
toegevoegd. Ondanks dat Van Wijlick
de finale op zijn naam wist te schrij-

ven, was de voorsprong van de twee
anderen te groot. Met één punt verschil
won Greidanus de titel.
In de Late Model V8 klasse was de
strijd al beslist: Jos Kuijpers heerste het
hele seizoen en had niets te verliezen.
Kuijpers wist zijn titel nog wat extra
glans mee te geven door ook de finale
op zijn naam te schrijven.
Er werden tijdens de finaleraces
ook twee demonstraties van de Mazda
MX5-cup gegeven. Met een mooi
deelnemersveld wisten deze coureurs ondanks onbekend terrein toch
spannende demo’s voor te schotelen en
zat de snelheid er goed in. Met name in
de voorhoede was het millimeterwerk.
Of deze klasse nog eens terug komt in
Venray, is nog onbekend.

Jumpers wint wedstrijd
met één punt verschil
Door: basketbalvereniging Jumpers’76
Het eerste herenteam van basketbalvereniging Jumpers’76 uit Venray speelde zaterdag 21 oktober tegen
Jumping Giants uit Nederweert. De mannen van Jumpers moesten het zonder Wouter Oosterbeek, Thomas
Hermsen en Jorik Wulterkens doen, maar wisten toch de wedstrijd te winnen.
Jumpers begon slecht aan de
wedstrijd en Jumping Giants opende
de wedstrijd met een 7-0 run. Na
een time-out van Jumpers kwam de
thuisploeg terug in de wedstrijd door
scores van Dirk Laurense en Peter
Hoeijmakers. Hierdoor eindigde het
eerste kwart in het voordeel van
Jumpers van 22-17. Het tweede kwart
opende Jumping Giants met een
driepunter. Jumping Giants maakte
gebruik van de slechte verdediging
van Jumpers waar regelmatig gaten
vielen. Hierdoor kwam de ruststand
in het voordeel van Jumping Giants:
30-34.

Na de rust moest Jumpers even
wakker worden, want het team kreeg
nogmaals een 7-0 run tegen. Toen
Jumpers eenmaal wakker werd geschut
zette ze de tegen aanval in met een
10-0 run. Daarnaast sloot Jumpers
het kwart af met een 9-0 run met
een sterk spelende Steffan Cleassens.
Daardoor ontstond de tussenstand in
het voordeel van Jumping Giants met
49-50. In het vierde kwart gingen
beide teams er tegenaan waardoor
de spanning in de wedstrijd steeg.
De ene keer stond Jumpers voor en
de andere keer Jumping Giants. Met
nog 0,04 secondes op de klok maakte

Jumping Giants een fout. Hierdoor
mocht Peter Hoeijmakers twee vrije
worpen nemen. De eerst ging mis en
de tweede ging raak. Maar Peter liep
te vroeg in met de vrije worp waardoor de score niet telde. Toch wont
Jumpers met een punt verschil: 76-75.
De topscoorders van de wedstrijd
waren Dirk Laurense met 23 punten,
Peter Hoeijmakers met 20 punten
en Bart van Dijk met 14 punten.
Aankomend weekend spelen de mannen van Jumpers weer een thuisweekend tegen Achilles. De wedstrijd
vindt plaats in de Wetteling om
16.00 uur.

Door: Sportinstituut Verhagen
De judoka’s van Sportinstituut Verhagen uit Venray hebben op zondag
22 oktober in Keulen alle vier een medaille behaald op het WK Aangepast
judo voor mensen met een verstandelijke beperking. Jasper Holtackers en
Ifeanyi Oguejiofor werden vice-wereldkampioen en voor Jurgen van der
Heijden en Etiënne Wolters was er een bronzen medaille.

Het evenement ging op donderdag
19 oktober van start met de accreditatie en weging van de judoka’s.
Op vrijdag vond de divisioning plaats
waarbij een team judoleraren onder
leiding van Ben Spijkers bekeek of de
judoka’s in een poule qua niveau bij
elkaar pasten. Na de officiële loting,
werden de definitieve poules bekendgemaakt. Op zaterdag vonden de wedstrijden in niveau 2 plaats en op zondag
was het de beurt aan de Nederlanders,
allen strijdend op het hoogste niveau.
Jasper Holtackers verloor zijn eerste
wedstrijd in de klasse L1 -90 kg van
Karmasch die later wereldkampioen
werd. Holtackers herstelde uitstekend
door zijn volgende twee wedstrijden
te winnen en werd vice-wereldkampioen. De poule L1 -81 kg met Ifeanyi
Oguejiofor werd in de middag gedraaid.
In de voorronde won Oguejiofor zijn
partijen met overmacht en plaatste
zich relatief gemakkelijk voor de
halve finale. Hierin trof Oguejiofor

de Belg Lariviere die ook kansloos
met ippon werd verslagen. De finale
tegen Murphy uit Groot-Brittannië
was zeer spannend. De heren waren
aan elkaar gewaagd. Murphy scoorde
na twee minuten een wazari en
judode tactisch de partij uit waardoor
Oguejiofor genoegen moest nemen
met zilver. In de klasse L1 -100 kg
deed Jurgen van der Heijden enorm
zijn best maar had veel last van spanning en verloor zijn twee wedstrijden.
Hierdoor bleef het deze keer bij brons.
Etiënne Wolters won twee partijen in
de klasse L1 +100kg maar verloor er
ook twee. Wolters was dicht bij zilver,
maar moest genoegen nemen met
brons. “Dit team heeft buitengewoon
goed gepresteerd. Voorafgaand aan dit
fantastische eindtoernooi hadden we
rekening gehouden met 3 tot 4 medailles. Dat alle judoka’s met eremetaal
naar huis zijn gegaan, had ik vooraf
niet durven dromen”, aldus coach
Bart Heerikhuisen.

18
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Stichting Ald Oeldere

Lezing over archeologie in Castenray
Stichting Heemkundig Genootschap Castenray en Stichting Ald Oeldere organiseren naar aanleiding van de Nationale Archeologiedagen een lezing met
expositie over archeologie in Castenray en Oirlo. Deze vindt plaats op maandag 30 oktober om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Wis in Castenray.

Archeologen bestuderen door
opgravingen het leven van mensen in
vroegere tijden. Ze kijken naar dingen
die mensen hebben gemaakt en heb-

ben gebruikt, en die ze daarna hebben
weggegooid of begraven. Die dingen
zitten dan ook bijna altijd onder de
grond. Hoe verder je teruggaat in de

tijd, hoe belangrijker het werk van de
archeoloog wordt. Want uit die hele
vroege tijd hebben we alleen maar
archeologische vondsten over.

Stichting Heemkundig Genootschap
Castenray en Stichting Ald Oeldere
deden de afgelopen jaren diverse
veldverkenningen. Ald Oeldere werkte

onder meer mee aan het archeologisch onderzoek aan het Hoogriebroek
bij de aanleg van de A73. Maar ook
de Zandhoek, de Gunhoek en het
Boddenbroek leverden een aantal
vondsten op. De heemkundegroep uit
Castenray voerde in samenwerking met
de Archeologische Werkgroep Venray
verkenningen uit aan de Diepeling,
waar al ruim veertig jaar zand en grind
gewonnen wordt. Dat leverde tal van
vuurstenen voorwerpen en potscherven
uit de prehistorie op. “In 2001 werd
een heel bijzonder vuurstenen bijltje
gevonden”, aldus Stichting Heemkundig
Genootschap Castenray. Ook op plekken
waar een nieuw bedrijfsgebouw komt,
wordt vooraf gezocht. Zo werd in 2006
bij de bouw van een varkensstal aan
de Steegkamp veel Romeins aardewerk gevonden. Uit de vele scherven
kon een jachtbeker gereconstrueerd
worden, die nu in het Venrays Museum
te bezichtigen is.
In gemeenschapshuis De Wis wordt
op maandag 30 oktober verteld over
deze vondsten en de meeste liggen
daar ook uitgestald. Ook vertelt stenenzoeker Jan Schattevoet uit Sevenum
over zijn vondsten van stenen en fossielen aan de Diepeling in Castenray. Hij
brengt een deel van zijn collectie mee.
(Foto: De Diepeling in Castenray)

wereldwijzer

Kennismakingsmiddag

Informatieavond

Woensdag 1, 8 en 22 november 13.45 - 16.00 uur

Woensdag 1 en 8 november 19.00 - 20.30 uur

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool en ben je
nieuwsgierig naar het Raayland College? Kom dan een
middag meelopen. Je krijgt een rondleiding, volgt een
proefles en je kunt al je vragen stellen!

Zit uw zoon/dochter in groep 7 of 8 en wilt u meer weten
over het vervolgonderwijs? Dan bent u van harte welkom
op de informatieavond. Ontdek het Raayland College en
laat u informeren over ons onderwijs.

Open Huis

Aanmelden voor de kennismakingsmiddag en
informatieavond kan via de website.

Woensdag 29 november 15.00 - 20.00 uur
Tijdens het Open Huis ben je van harte welkom om samen
met je ouders en vrienden naar het Raayland College te
komen. Maak kennis en ontdek onze school!

Leunseweg 6
5802 CH Venray
T 0478-551155

raayland.nl

Maak kennis met het Raayland College!
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Lezing over Ysselsteyns Defensiekanaal
Stichting Historie Ysselsteyn organiseert op maandag 30 oktober een lezing
over het Defensiekanaal, ook bekend onder de naam De Peel/Raamstelling.
Deze stelling werd rond 1938 en 1939 aangelegd als verdedigingslinie.
Het Defensiekanaal, te zien
wanneer men over de Deurneseweg
richting Deurne rijdt, is het onderwerp
van een lezing van Stichting Historie
Ysselsteyn op maandag 30 oktober. Het
hoe en waarom van de verdedigingslinie tussen de Peelkanalen en het riviertje de Raam bij Grave wordt uitgebreid
besproken. Ook de zijkanalen van het
defensiekanaal, zoals het koordekanaal
in De Rips, en het afwateringskanaal
in onder andere Vredepeel en Merselo
komen aan bod. Ook de gevechten rond het kanaal in de Tweede
Wereldoorlog komen aan bod, zowel
bij de inval van de Duitsers in 1940
als bij de bevrijding in 1944. Veel van

de kazematten, een onderdeel van de
verdedigingslinie, staan nu nog langs
het kanaal. Het Defensiekanaal ligt voor
een groot deel op Ysselsteyns grond
gebied. Dit stuk komt extra aan bod
met foto’s en tekeningen van onder
andere Stichting Historie Ysselsteyn.
De lezing wordt gegeven door
amateurhistoricus Ruud Wildekamp
uit Gemert. Hij heeft zich als lid van
de Documentatiegroep Volkel in het
materiaal verdiept. De lezing op
maandag 30 oktober wordt gehouden
in gemeenschapshuis De Smelehof in
Ysselsteyn en begint om 20.00 uur.
Als entree wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Seniorenorkest Venray wordt orkest Rooyal
Het Seniorenorkest Venray bestaat in 2018 dertig jaar. Voordat het zover is, vonden de orkestleden het tijd voor
een nieuwe naam. Dat is orkest Rooyal geworden, verwijzend naar Venray en alle kerkdorpen.

“De vlag dekt al lang de lading
niet meer”, geeft het orkest aan.
Met name door de uitbreiding met een
zangeres en een toetsenist veranderde
het repertoire van het orkest snel.
“Het is momenteel zeer gevarieerd:
van Beppie Kraft tot Lady Gaga en dat
wordt weer afgewisseld met polkaen bigbandrepertoire, feestmuziek en
‘evergreens’. Ook denkt het koor dat
een nieuwe naam drempelverlagend
kan werken voor jongere muzikanten,
die eens iets anders willen spelen dan

de gebruikelijke harmonie- en fanfaremuziek, of liever in de middag dan
in de avonduren repeteren. Daarnaast
vindt het koor dat de oude naam doet
vermoeden dat er alleen voor ouderen
wordt opgetreden. “De nieuwe naam
geeft duidelijk aan dat er muziek wordt
gemaakt voor alle leeftijden.”
“De zoekactie van de orkestleden
naar een nieuwe naam liep niet van
een leien dakje”, geeft het orkest
aan. “Totdat iemand voorstelde de
naam te gebruiken van een onlangs

door de muzikaal leider Wim van Osch
gecomponeerde polka, de ‘Rooyal
Village Polka’, doelend op Venray met
zijn kerkdorpen.” Unaniem besloten de
muzikanten voortaan verder te gaan
onder de nieuwe naam: orkest Rooyal,
waarbij ’Rooy’ staat voor Venray en ’al’
voor alle kerkdorpen.

Geschiedenis
Omdat bij veel oudere harmonieen fanfaremuzikanten de behoefte
bestond om naast de zware muziek

Schimmel of kalknagels?

Weer gezonde en
gelukkige voeten met onze
complete verzorging
• innovatie laserbehandeling tegen schimmel/kalknagels
• vrijwel pijnloos
• geen bijwerkingen
• na veelal 6 weken een positief resultaat
• medisch pedicure voor behandeling van oa reumatische,
diabetisch en oudere voet
• ook voor reguliere pedicure behandeling
• online een afspraak maken

UNI
DE REK IN
EGIO

Pedicure Elian Zeesweg 7 Sevenum T: 06-440 34 990 www.pedicure-elian.nl

ook het lichtere repertoire te spelen,
namen de Venrayse muzikanten
Frans Verhofstad, Jan Verstegen en
Grad Verbeek dertig jaar geleden het
initiatief tot de oprichting van een
seniorenorkest. Onder leiding van
Jan Verstegen startte men met acht
muzikanten, afkomstig uit Venray,
Oostrum en Ysselsteyn. In 2003
kwam de leiding in handen van
Wim van Osch, die er in overleg met
zijn muzikanten voor zorgde dat het
startrepertoire van hoofdzakelijk
Egerländer, door onder andere

eigen arrangementen, tot een lijst
met allerlei stijlen uitgroeide.
Momenteel bestaat het orkest
uit twintig leden: zestien blazers,
een drummer, een toetsenist, een
zangeres en de muzikaal leider.
Er wordt nog uitbreiding gezocht
in de vorm van een solo- of
slaggitarist en percussionist en
versterking in de blazerssectie.
De presentatie van het orkest met
nieuwe naam, logo en outfit is op
3 december tijdens een concert in
Schouwburg Venray.

Wandeling voor
50+’ers Merselo
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden Merselo organiseert op
maandag 30 oktober een groepswandeling. De wandeling start om
13.30 uur.
De wandeling voor 50+’ers
is 10 kilometer lang en start in
Den Hoek, Grootdorp 99, in Merselo.
Het clublokaal bij de sportvelden is
om 13.00 uur geopend. Tijdens de
wandeling is er een rustpauze waar

de wandelaars ook kunnen zitten.
De wandeling wordt meerdere keren
per jaar georganiseerd en gemiddeld wandelen er tussen de veertig
en vijftig personen mee. Voor meer
informatie, bel 0478 54 64 96.
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Chapter Two in voorrondes popwedstrijd
Nu of Nooit
Naast Venrayse acts Battersea en Saull stond ook Chapter Two uit Venray op zaterdag 21 oktober in de Roermondse Azijnfabriek in de voorronde van
Nu of Nooit. Zij werden door een demopanel gekozen om in de voorrondes van de Limburgse popmuziekwedstrijd te laten horen wat ze kunnen.

noemt hij Venrayse band Battersea
samen met Tamarin Desert als een van
de favorieten. “We zijn benieuwd hoe
het allemaal gaat lopen.”

Meer
naamsbekendheid

Hoe ze het vonden om in de
voorronde te staan? “We vinden het
fantastisch”, laat Stef Duijkers namens
Chapter Two weten. De frontman
geeft aan dat de band erg verrast was
met de plek. “Natuurlijk hoopten we
stiekem wel dat we door zouden gaan,
maar er zijn altijd veel deelnemers

voor Nu of Nooit. Vandaar dat we onze
kansen in eerste instantie laag hadden
ingeschat.”

Barsten van energie
Inmiddels denken ze wat positiever
over hun kansen. “We maken catchy
gitaar riffs, hebben pakkende drum-

beats en basslijnen. De nummers zijn
daarna helemaal compleet dankzij de
sterke vocals. We zorgen ervoor dat
onze nummers barsten van de energie
en dat zie je dan ook terug in de
shows”, zegt Stef Duijkers. Ze noemen
hun muziek pop-punk en rock. “We
geven onszelf toch wel een kans om

zeker in de finale te komen. We hebben
veel bijgeleerd van de workshops die
werden gehouden door de organisatie
van Nu of Nooit en gaan deze ook vol
benutten”, zegt Stef voorafgaand aan
het optreden. “Er zitten toch zeker
wel goede deelnemers tussen waar
we voor zullen moeten uitkijken.” Zo

Of ze tijdens de voorrondes genoeg
indruk hebben gemaakt en in de finale
staan, dat horen de drie Venrayse
bands na de laatste voorronde op
zaterdag 28 oktober. De winst met
daaraan verbonden een plek op festival
Pinkpop, is uiteraard het ultieme
doel, maar dat is niet alles wat ze
met deelname hopen te bereiken.
“Natuurlijk de plek op Pinkpop. Maar
wat we hopen is dat we wat meer
naamsbekendheid zullen krijgen
dankzij dit evenement en daarna veel
optredens kunnen blijven doen.”
De vierkoppige band Chapter
Two bestaat uit drummer Noud
Bouwmans, zanger en gitarist Stef
Duijkers en gitarist Joey Mardjani uit
Venray en de Brabantse basgitarist
Sergio Pawiroredjo. Hoewel een aantal
bandleden inmiddels uitgewaaid is
naar Gouda, Roermond en Den Bosch,
noemen ze Venray nog steeds hun
‘hometown’.

Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie.
Wij zijn wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken.
In ons modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen,
die het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.
Om de vraag naar onze machines aan te kunnen zijn we op zoek naar een aantal ambitieuze
medewerkers.

■ Medewerker After-sales en Logistiek
■ PLC programmeur
■ Werkvoorbereider / Planner
■ Monteur buitendienst

We zoeken naar gemotiveerde collega’s met verantwoordelijkheidsgevoel
die met ons onze ambitieuze toekomstplannen gaan realiseren.
Sormac biedt een ﬁjne werkomgeving en daarnaast de mogelijkheid om
opleidingen te volgen en je zelf daarmee ﬁt te houden voor de uitdagingen
van deze tijd.
Sormac B.V.
P.O. Box 419
NL-5900 AK Venlo

T +31 (0)77 351 84 44
F +31 (0)77 320 48 01

Huiskensstraat 68
NL-5916 PN Venlo

E info@sormac.nl
I www.sormac.nl

Heb je interesse?
Kijk dan op onze website www.sormac.nl onder “vacatures”.
Je kunt schriftelijk reageren met C.V. aan h.kamps@sormac.nl of neem
voor eventuele vragen contact op met Hugo Kamps op 06 42 907 310.
We horen graag van je.
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58e verjaardag

Zangers van Sint Frans
zingen in Paterskerk
Gemengd jongerenkoor Zangers van Sint Frans, dat onlangs nog zijn 58e koorverjaardag vierde, geeft zondag
29 oktober een middagconcert in de Paterskerk in Venray.

Hoeve Blues
in Venray
In hotel De Witte Hoeve in Venray vindt op zondagmiddag 29 oktober
een nieuwe editie van Hoeve Blues plaats. Dit jaar is dat voor het eerst
op zondagmiddag in plaats van zaterdagavond. De middag begint om
15.00 uur.

Jongerenkoor Zangers van Sint
Frans voert het onder klassieke
muziekliefhebbers bekende en geliefde
Gloria van Vivaldi op, onder leiding van
dirigent Ad de Vries. Voor de gelegenheid zijn solisten aangetrokken uit

eigen gelederen en van buiten het
koor. Ook maken enkele oud-koorleden
hun rentree. De orkestbegeleiding,
behorend bij dit stuk, wordt verzorgd
door een semiprofessioneel vijftienkoppig orkest genaamd Sento Sinfonietta.

Ook Kamerkoor Suydt, eveneens onder
leiding van Ad de Vries, werkt mee aan
het concert. Het concert start op zondag
29 oktober om 16.00 uur. Kijk voor
meer informatie en kaartverkoop op
www.zangersvansintfrans.com

Amateurkunstenaars

Rake kwasten houden
open huis

Tijdens het festival staan
verschillende optredens met bluesen rootsmuziek op het programma.
Om 15.15 uur start Hoeve Blues met
een try-out van de Venrayse band
After Dark. Deze groep speelt ‘good
old blues-rock covers’. Daarna is
het de beurt aan het volledig op
de blues, roots en America-muziek
gebaseerd p
 rogramma. Dit bestaat
onder andere uit The Mighty Ya
Ya featuring Little Louis. Louis
van Empelt treedt sinds 1998 op
als Little Louis, maar heeft sinds
2012 een nieuwe band met de
naam The Mighty Ya Ya. Ook Joost
de Lange Rock/Blues Experience
treedt op tijdens Hoeve Blues. Joost
de Lange richtte zijn eigen Rock/
Blues Experience op, maar daarvoor
speelde hij al in verschillende bands
waaronder de Zeeuwse rockband
Yes You Did. Ook Walter Broes
& The Mercenaries staan op het

programma deze zondagmiddag.
De Belgische Walter Broes is bekend
in de rhythm & blues scene in
België. Jarenlang maakte hij roots
rock met de band Seatsniffers,
maar die band hield ermee op in
2012. Nu is hij terug met drummer
Lieven Declerq en bassist Bas
Vanstaen in zijn nieuwe band Walter
Broes & The Mercenaries. Met het
verplaatsen van bluesfestival hoopt
de organisatie een meer gevarieerd
publiek te trekken. “Hoeve Blues is
niet alleen voor, met alle eerbied,
de grijzende onder ons, maar voor
alle leeftijden”, aldus de organisatie.
“Ook denken wij dat het publiek dat
regelmatig naar Hoeve Blues komt
het prettiger vindt om ’s middags
naar het festival te komen, in plaats
van de late zaterdagavond.”
Kijk meer voor informatie over
de bands en Hoeve Blues op
www.dewittehoeve.com

Schilderscollectief De Rake Kwasten uit Venray houdt op zondag 29 oktober open huis in De Bleek 41 in Venray.
Het pand is te huur en dient tot het weer verhuurd wordt, als expositieruimte.

Ter uitbreiding van ons team, voor in de weekenden en
feestdagen, zijn we op zoek naar:

 Medewerk(st)er voor in de bediening

De Rake Kwasten tijdens Schijt aan de Grens op 26 augustus
De amateurkunstenaars willen het
Venrayse publiek in de tijdelijke tentoonstelling hun kunstschilderijen laten
zien. Daarnaast staan er ook een paar

beelden van een van de partners van
De Rake Kwasten.
Peter Peeters, Wim Custers, Kees
Moerkerk en Anton Biemans uit Venray

zijn deze dag van 12.00 tot 17.00 uur
aanwezig zodat men met hen kan
kennismaken en van gedachten kan
wisselen over het getoonde werk.

Dus lijkt het je leuk om in de horeca te werken? Stuur dan een
mailtje met je CV en motivatie naar info@aandedrift.nl.
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VrijwilligersCafé Sportcafé

Van Aerssen Rock Night

Ghost Town Halloweenfeest

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

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: Basement Blues Rock
Locatie: Van Aerssen, Energieweg 1 Venray

Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Informatieavond
internetgebruik bij jongeren

Brel & Brass Micheline van Hautem
en Euterpe

Toneeluitvoering
Twee kippen en een schaap

Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 20.15-23.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Euterpe Venray
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Vreato
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

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

Percussive – iDrum!

Tijd: 10.00-14.30 uur
Locatie: Raceway Venray Ysselsteyn

ma
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Groepswandeling voor 50+’ers
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Wandelsportvereniging
De Natuurvrienden
Locatie: start Den Hoek in Merselo

Lezing en expositie
archeologie, fossielen, agaten

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: jeugd toneelvereniging ’t is W.A.T.
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Tijd: 19.30-21.45 uur
Organisatie: Stichting Heemkundig Genootschap
Castenray en Stichting Ald Oeldere
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Halloween Disco

Open huis Rake Kwasten

Lezing Defensiekanaal

Tijd: 18.00-20.00 uur
Locatie: Janssen Dansen en Sporten Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: schilderscollectief De Rake Kwasten
Locatie: De Bleek Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Historie Ysselsteyn
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Toneeluitvoering
Twee kippen en een schaap

Culinaire herfstwandeling

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: toneelvereniging Vreato
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Toneelvoorstelling
Straatman
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Toneelgroep Vondel
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Comedy Parade
comedy night
Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Short track car racing

Toneelvoorstelling
Help, een hippie in huis

Tijd: 20.15-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Boswerkdag
Tijd: 09.00-16.00 uur
Locatie: natuurbegraafplaats Weverslo Heide

Tijd: 12.00-17.00 uur
Organisatie: restaurants De Beejekurf, BRL, Brasserie
’54, De Zwaan en De Eetkamer
Locatie: de vijf restaurants, Venray
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Maasvallei Expo 2017
Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Koopzondag met thema Halloween

Urinetown the Musical

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Venray

Tijd: 20.15-22.45 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Dialoogfestival
Tijd: 13.00-17.30 uur
Organisatie: Venray in Dialoog
Locatie: Gilde Opleidingen Oostrum

Wijn- en bierproeverij voor het
goede doel
Tijd: 14.00-19.00 uur
Organisatie: Rotary Venray
Locatie: Wilms Bestrating Oostrum

wo
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Maasvallei Expo 2017
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Maasvallei Expo 2017

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Oudijzeractie

A-capellavoorstelling Cup of Tea

Shock thrillermusical

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: Harmonie St. Catharina
Locatie: Container Veulenseweg Leunen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: zanggroep Quintella
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Halloweenfeest

Hoeve Blues

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Stichting Wijkplatform Brukske
Locatie: start MFC Brukske Venray

Tijd: 15.00 uur
Locatie: hotel De Witte Hoeve Venray

Theatervoorstelling
Speelman en Speelman
Het moet eruit

Oktoberfest Venray

Vier jaargetijden met Angela Schijf

Tijd: 19.00-01.00 uur
Organisatie: café De Uitmarkt en café De Klokkeluider
Locatie: tennishal Maascourt Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Nacht van de Nacht

Middagconcert

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: IVN Geysteren - Venray
Locatie: natuurgebied De Paardenkop Ysselsteyn

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Gemengd jongerenkoor Zangers van
Sint Frans
Locatie: Paterskerk Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

‘Een decoratief behangetje
was veiliger geweest’
Striptekenaar Ted Lenssen en graffity-artiest Bart Coppus uit Venray slaan hun handen ineen met collagekunstenaar Rob Benders uit Tegelen voor een
uniek, gezamenlijk kunstproject. Plaats van handelen: de muren van restaurant De Beejekurf in Venray.

mij moet het werk hier ontstaan”,
vertelt hij tussen stapels knipsels en
voor een muur waar een begin van het
werk te zien is. “Het is heel stoer dat
we carte blanche krijgen”, vindt hij.
Maar spannend is het ook wel, geeft
vooral eigenaar Mathijs toe. “Ik vind
het doodeng. Ik geef het hier echt over
aan de kunstenaars. Dat zit niet echt in
mijn aard. Maar er was meteen een klik
met hen. Ze snappen wat we wel en
niet willen.”

‘Een experiment kan
nooit mislukken’

Mathijs Jacobs, eigenaar van De
Beejekurf: “We wilden het interieur wat
swingender. Dat past bij ons en bij hoe
ik kook. De luxe, die willen we houden,
maar we willen af van het imago dat
het misschien té luxe is. We hadden natuurlijk een decoratief behang
kunnen uitkiezen, dat zou een hele
veilige keuze zijn geweest.” Maar in
plaats daarvan namen mede-eigenaar
Hanneke Verstappen en hij contact op

Vreato
op het
toneel
Toneelvereniging Vreato uit
Vredepeel speelt op vrijdag 27 en
zondag 29 oktober haar toneelstuk ‘Twee kippen en een schaap’.
Het stuk wordt gespeeld in
gemeenschapshuis De Kleine Loef
in Vredepeel.
Als Sjaan haar zin had
gekregen, was ze nooit met een
boer getrouwd. Ze had een andere
carrière voor ogen. Maar ze is
een doorzetter en heeft nu haar
zinnen gezet op een erebaantje
bij de Boerenvakbond Limburg
Noord. Haar man en zoon zien
dit echter niet zo zitten. Waar dit
uiteindelijk naar toe leidt, dat zien
toeschouwers van het blijspel in drie
bedrijven op vrijdag 27 en zondag
29 oktober.
Het stuk van Vreato staat
onder regie van Leo Claessens
en wordt beide avonden om
20.00 uur uitgevoerd. Bel voor
reserveringennaar Julia van Asten
op 06 53 64 46 87.

met de drie kunstenaars en vroegen
hen een permanent kunstwerk op de
muren te maken.

Afwachten wat het
wordt
Eén wand wordt vooral zwartwit,
de andere full-colour. Er is een
masterplan. Maar hoe het precies
wordt, dat is afwachten. Niet alleen

voor de eigenaars van het restaurant,
maar ook voor de kunstenaars. Kunst
moet ontstaan, en dus ook aan de
muren van een van de ruimtes van
De Beejekurf in Venray. “Achter
de schermen zijn we al druk bezig
geweest”, vertelt collagekunstenaar
Rob Benders. “We hebben al wat
geprobeerd. Bijvoorbeeld hoe de verf
van Bart werkt op de materialen die ik
gebruik. Hoe past het bij en in elkaar?

We hebben overlegd wat we willen,
maar niet precies hoe we het gaan
doen.” Elkaar uit de tent lokken en
elkaars werk anders maken, dat moet
van dit kunstwerk een vernieuwende
vorm van moderne kunst maken.
Maandagavond begon Rob zijn
werk in De Beejekurf. Hij doet alles
live in het restaurant, terwijl Bart
bijvoorbeeld thuis al aan de slag kan
met het maken van sjablonen. ‘Voor

Het thema voor het kunstwerk is
glamour en kitsch en is geïnspireerd
op de bijenkoningin. “We vonden het
vooral belangrijk dat de ambacht terugkomt in het kunstwerk”, vertelt Mathijs.
“Koken blijft voor mij ook ambacht en
nostalgie.” Dat is niet de enige parallel
die te trekken valt. Zoals het kunstwerk
ontstaat als de drie kunstenaars met
en op elkaars werk aan de slag gaan,
zo werkt Mathijs in de keuken ook het
liefst. “We hebben een inspiratiebord
waar iedereen ideeën over gerechten op kwijt kan.” Bij het kunstwerk
gaan de kunstenaars elkaars werk ter
plekke overspuiten of juist wegknippen.
“Ted begint pas drie dagen later. Wat
hij precies gaat doen, weet ik nog
niet”, vertelt Rob. “Maar een experiment kan nooit mislukken.”
Vanaf woensdag 25 oktober
kunnengasten ook tijdens het eten de
kunstenaars aan het werk zien. Tot en
met zaterdag 28 oktober zijn ze daar
nog aan de slag. Zondagavond wordt
het kunstwerk gepresenteerd.
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649,-

499,-

FullHD

SMART

699,-

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

Led-TV / UE48J5200

Wasmachine / L6FBBERLIN

• 48 inch (122 cm) beelddiagonaal
• Full HD (1080p) resolutie
• Smart TV - toegang tot apps, games en videodiensten zoals Netﬂix
• Wide Color Enhancer zorgt voor een betere beeldkwaliteit en kleurweergave

81 32
cm’’

• A+++ • Max. 9 KG • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

NU

NU

549,-

349,-

499,GRATIS INMETEN!*

199,-

169,-

Inbouw combi-magnetron / AMW9607
• Capaciteit: 40 liter • RVS • Crisp-functie

Led-TV / KDL32WE610
• 32 inch (81 cm) • HD Ready • Smart TV

Stoomgenerator / GV7620
• Gemakkelijk en aangenaam strijken op alle soorten stoffen

• Nismaten (hxbxd): 455 x 556 x 550 mm

• HDR; groot dynamisch bereik • 200 Hz MotionFlow XR

• Geen kans op brand- of schroeiplekken op uw kleding

7 dagen per week geopend!
Bij EP:Tummers staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Als u ons nodig
heeft staan wij voor u klaar, zo goed en zo snel mogelijk. Daarom zijn wij 7
dagen per week geopend. Bij ons kunt u elke dag van de week terecht voor al
uw aankopen, advies, vragen, of om gewoon even een kopje kofﬁe te komen
drinken. Heeft u een technisch probleem of een defect apparaat? Ook dan
zijn we er voor u. Onze specialisten in ons Service Center assisteren u aan
de balie, online of via de telefoon, wat u het liefste heeft. Dat is 7 dagen per
week échte service. Zelfs op zondag!

Frank

Last van slecht Wiﬁ?
Wij lossen het op!
Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is
uw bereik slecht, willen pagina’s niet laden en heeft u
geen idee waar het aan ligt? Dan kan een Wiﬁ-Scan uitkomst bieden! Onze specialist komt bij u thuis langs en
brengt met behulp van professionele apparatuur al uw
netwerkproblemen in kaart. Vervolgens bespreekt hij met
u de mogelijkheden en het kostenplaatje om deze te verhelpen. Indien gewenst kan hij de oplossing meteen voor
u realiseren. Interesse? Bel naar 0475 42 52 62, kom
eens langs of stuur een mail naar: info@eptummers.nl

* € 50,- vooraf berekend, achteraf verrekend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

