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’Een plek van hoop’
In de belevingstuin op Servaashof in Venray is een werkgroep van bewoners, vrijwilligers en medewerkers van geestelijkegezondheidsorganisatie Vincent van Gogh
de afgelopen tijd druk bezig geweest met het inrichten van een bezinningsplek voor bewoners van Servaashof en daarbuiten. De plek wordt vrijdag 10 november geopend,
maar heeft nu al heel veel betekend voor bewoners en werkgroepsleden Thei, Ans, John en Jan. Lees verder op pagina 03

Begrotingsvergadering

Nog geen subsidie voor The B
De gemeenteraad van Venray wil nog geen besluit nemen over het toekennen van een subsidie van
60.000 euro per jaar aan jongerencentrum The B in Venray. Dat werd duidelijk tijdens de begrotingsvergadering
van de gemeenteraad op dinsdag 7 november.
The B kende een moeilijke start,
maar stelde onlangs een toekomst
plan op om toch uit te kunnen
groeien tot een goedlopende en goed
georganiseerde ontmoetingsplek voor
jongeren. Daar heeft zij wel geld van
de gemeente voor nodig. Het meren
deel van de partijen gaf deze avond
aan het een stap te ver te vinden om

nu al voor de komende drie jaar vast te
stellen dat The B elk jaar 60.000 euro
subsidie krijgt om dat toekomstplan uit
te voeren. Daar wil zij eerst beter over
na kunnen denken. De voorgestelde
subsidie wordt daarom geschrapt uit
de begroting van 2018 en wordt in een
komende raadsvergadering opnieuw
ter discussie gesteld.

Tino Zandbergen van inVENtief gaf
onder andere aan dat er geen goed
fundament is voor het verstrekken
van de subsidie. “Ga eerst eens goed
uitzoeken waar de behoefte ligt van de
jongeren”, adviseert hij het College van
B&W. Ook Ingeborg de Barbanson (VVD)
geeft aan dat haar partij op dit moment
niet genoeg overtuigd is dat The B nog

wel toekomstbestendig is. “Er waren
destijds veel plannen en ideeën. Daar is
niets van terecht gekomen. Het cen
trum zou voor en door jongeren wor
den, dus we kunnen niet iedere keer
dat de vrijwilligers roepen ‘we redden
het niet’ nog meer geld geven. Het lijkt
ons verstandig om nu een stap terug
te doen.”

Nog steun SP en D66
SP en D66 staan wel nog
achter de plannen van The B en

zijn teleurgesteld dat de subsidie
geschrapt wordt uit de begroting.
Esther Hoppenreijs van D66 is bang
dat het schrappen van de subsidie
leidt tot het helemaal niet door laten
gaan van de subsidie.
“Dat wordt de doodsteek
voor The B. Afgelopen jaren kreeg
het centrum 30.000 euro aan
ondersteuning. Het centrum heeft
het nu al heel moeilijk, dus als we
hen gaan korten dan redden ze het
zeker niet.”
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Zorgvrijwilligster

Waarderingspenning voor Jeanne Hendrix
Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray heeft de Bronzen
Waarderingspenning van gemeente Venray uitgereikt aan mevrouw Jeanne
Hendrix-Verberne (72) uit Merselo. Hij deed dat op donderdag 2 november,
tijdens haar afscheid van de Participatieraad.
“We zaten in een studiedag en
ineens ging de deur open”, vertelt
Jeanne Hendrix over de donderdag
avond waarop zij haar onderscheiding
kreeg. “De burgemeester en mijn man
kwamen binnen. Ik had niet meteen
in de gaten waar het over ging, maar
ze zeiden dat ze voor mij kwamen.”
Hendrix kreeg haar onderscheiding
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onder andere voor haar inzet voor
de belangen van betrokkenen in het
kader van de Wet Maatschappelijke
Onderscheuning (WMO) en voor de
Participatieraad. “Ik vond het wel een
eer.”

Bijzonder bevlogen
Jeanne zet zich sinds het in werking
treden van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) in 2007 in
voor de belangen van de betrok
kenen, als voorzitter van de WMO
Klankbordgroep en sinds 2015 voor
de lokale vertaling van de gevolgen
van de Participatiewet. “De WMO
Klankbordgroep is een belangrijk
adviesorgaan voor de gemeente en
Jeanne heeft hier met bijzondere
bevlogenheid aan bijgedragen”, aldus
gemeente Venray. Jeanne Hendrix geeft
aan zich al lang met plezier in te zetten
voor deze doelgroepen. “Ik werk al
sinds 1978 in de cliëntenondersteuning.
Ik ben er steeds verder ingegroeid.
Het is ook gewoon heel leuk om te
doen”, vertelt de Merselose.
Als een van de initiatiefnemers
was Jeanne in 1992 nauw betrokken bij
de oprichting van het Gehandicapten
Platform Venray (GPV), vertelt voorzit
ter Jac Haegens. “Mede dank zij haar
heeft het GPV zich kunnen ontwikkelen
tot een organisatie die de belangen
behartigt van mensen met een
beperking. Zij was en is nog steeds

iemand waar we te allen tijde een
beroep kunnen doen.” Daarnaast is
ze Hendrix al meer dan 10 jaar actief
in het bestuur van de Centrale van
Ouderenverenigingen en in de werk
groep Zorgbelang Venray.
Gerry Houben, voorzitter
Participatieraad Kamer WIO, vertelt
over de inzet van Jeanne voor de zorg
in Venray: “Zij heeft de zwakkeren en
de kwetsbaren in de samenleving een
stem gegeven. Zij heeft ons allemaal
laten meedelen in haar grote netwerk
van contacten in sociale domein,

binnen en buiten Venray. Zonder haar
had de Participatieraad Venray nooit
zo kunnen draaien. Wij zijn haar daar
dankbaar voor.”
Tijdens haar laatste vergadering bij
de Participatieraad kreeg Jeanne haar
onderscheiding. “Het is gezond voor
een organisatie als iemand het op een
gegeven moment overneemt”, vertelt
ze over haar afscheid. “We hebben in
Sjaak Aveskamp iemand gevonden
die het over wil nemen. Dat stelt me
wel gerust. Ik heb het lang genoeg
gedaan.” Vervelen hoeft Jeanne zich

voorlopig nog niet. “Ik wil graag mijn
familiegeschiedenis uit gaan zoeken”,
kijkt ze al vooruit.
Ook stopt ze nog niet met haar
andere werkzaamheden. Jac Haegens:
“Integendeel: zij is nog bij diverse orga
nisaties betrokken. Ook het GPV zal nog
regelmatig een beroep doen op haar
kennis en het grote netwerk. We zullen
haar nog vaak tegenkomen.” Maar
eerst even genieten van de felicitaties
die binnenkomen. Jeanne: “Dat is heel
leuk. We hebben er al een borrel op
gedronken.” (Foto: Saskia Hoedemaekers)

PO in actie

Meer stakingen basisscholen
Venraynaar Jan van de Ven heeft als frontman van PO in Actie nieuwe stakingen onder basisschoolpersoneel aangekondigd. De actiegroep is nog niet
tevreden met het voorstel van de regering.
Veel basisschoolleraren, ook
uit Venray, staakten in oktober.
Zij pleitenvoor hogere salarissen
en het verlagen van hun werk
druk. De staking werd ingezet door
actiegroep PO in Actie, waarvan Jan
van de Ven initiatiefnemer is. De
leraren eisen 1,4 miljard euro van de
nieuwe regering: 900 miljoen om de

lerarensalarissen gelijk te trekken met
de salarissen in het voortgezet onder
wijs en 500 miljoen om de werkdruk te
verlichten.
In reactie op de staking bood minis
ter Slob van onderwijs de leraren zo’n
700 miljoen euro. Volgens de actie
groep is dit echter niet genoeg en komt
het geld niet snel genoeg: pas in 2021

zou het hele bedrag ingezet worden.
“Als je nagaat over hoeveel kinderen
het gaat die niet het onderwijs krijgen
dat ze eigenlijk verdienen en waar
een land als Nederland toch eigen
lijk voor zou moeten kunnen zorgen,
dan moeten we ons kapot schamen
als we dat niet met elkaar kunnen
gaan oplossen”, zei Van de Ven op

vrijdag 3 november bij actualiteiten
programma EénVandaag.
Als er voor 5 december geen
toezegging op tafel ligt, gaan de lera
ren een week later opnieuw staken.
Ze hebben aangegeven ook in 2018,
ten minste tot de zomervakantie, elke
maand in diverse regio’s acties te
gaan organiseren.

Ideeënwedstrijd levert niets op

Sozen zelf aan de slag met afvalvraagstuk
De ideeënwedstrijd van de samenwerkende sozen uit Venray, waarbij inwoners van Venray een plan konden indienen om zwerfafval in de gemeente
aan te pakken, heeft niet genoeg inzendingen opgeleverd. Activiteiten Samenwerkende Sozen (ASS) gaat daarom geen prijzen uitreiken. De sozen gaan
het zwerfafvalvraagstuk nu zelf oppakken.
Het was de eerste keer dat de
samenwerkende sozen The B uit
Venray, OJC Watjang uit Oirlo, OJC
Jera’70 uit Ysselsteyn en DIM uit
Blitterswijck samen een project
uitvoerden. Deelnemers aan de
ideeënwedstrijd konden 750 euro
winnen als ze een goed uitvoerbaar
plan indienden om af te rekenen met
zwerfafval in de gemeente.
De actie heeft niet genoeg
inzendingen opgeleverd, en de drie

inzendingen die de samenwerkende
sozen wel ontvingen, voldeden niet aan
de haalbaarheidseisen. “De plannen
moesten zelfstandig uitgevoerd kunnen
worden, zonder hulp van bijvoorbeeld
de gemeente”, laat Teun van Gelder,
die via Synthese betrokken is bij het
project, weten. “Dat was niet het geval
bij de inzendingen, dus we konden ook
geen prijzen uitreiken. Heel jammer,
want de sozen hebben heel erg hard
gewerkt om zoveel mogelijk inzendin

gen te krijgen. Bewonderingswaardig,
want ze kregen er zelf helemaal niets
voor.”
De sozen gaan nu zelf verder met
het vraagstuk. Van Gelder: “Het idee
is nu dat alle sozen een clubje gaan
oprichten met jongeren om samen
het dorp of de wijk waar de soos ligt,
schoon te houden.” De jeugd wordt
bewust betrokken bij de nieuwe plan
nen. “Een betere wereld begint bij
jezelf en zeker bij de jeugd. We willen

hen ervan bewust maken hoeveel
afval er eigenlijk ligt en hen laten
nadenken over hoe je dit probleem
het best op kunt lossen. Uiteindelijk
willen we dat er een schonere leef
omgeving komt in Venray.”
Synthese hoopt het project
voor het einde van het jaar zo goed
mogelijk rond te hebben, zodat er
in 2018 begonnen kan worden met
de uitvoering van de ideeën om
zwerfafval te verminderen.
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Bronzen Waarderingspenning

‘Het is toch mooi, een beetje waardering?’
Eric Thielen (52) kreeg op zondag 5 november de Bronzen Waarderingspenning van gemeente Venray uit handen
van burgemeester Hans Gilissen. Hij kreeg de onderscheiding tijdens het jubileumweekend van Fanfare Dorpsklank
in Castenray.
Thielen viert deze maand zijn
40-jarig jubileum als muzikant.
Hij is vanaf de oprichting in 1977
lid van de Castenrayse fanfare
Dorpsklank. In 2008 werd hij
voorzitter van de fanfare. Dat was
hij tot 2016. “Eric Thielen zette zich
vol enthousiasme in om de jeugd
te betrekken bij de vereniging,
onder andere door muziek op de
basisschool te gaan promoten”, aldus
de gemeente.

Met je mond
vol tanden
“Ik wist dat de burgemeester
kwam om Louis Vroemen een lintje te
geven. Maar toen moest ik ineens ook
op het podium blijven staan. Dan sta
je wel even met je mond vol tanden”,
lacht Eric Thielen. “Het is toch mooi,
een beetje waardering? Daar mag
je best trots op zijn toch? Ik heb
hele leuke reacties gekregen en we
hebben het zondag ook al een beetje
gevierd.”
Thielen werd voor de
onderscheiding voorgedragen door
de fanfare. “Hij heeft er voor gezorgd

dat de fanfare financieel gezond
bleef door zijn brede netwerk in te
zetten en een nieuwe financiële
structuur in te voeren. Eric heeft in
zijn voorzittersperiode onderzoek
gedaan naar de wensen van de leden.
De resultaten zijn meegenomen in
de toekomstvisie van de vereniging.
Hij verzorgde ook het muzikale
archief en stelde zijn huis regelmatig
open als vergaderlocatie, voor
vergaderingen, feestavonden of
opslag van instrumenten”, aldus
de fanfare. Na zijn voorzitterschap
werd Eric kartrekker van de
projectcommissie, die onder andere
het gemeentelijk muziektoernooi,
het tijdlijnconcert, een brunch en een
expositie organiseerde. “Zo levert Eric
op de achtergrond nog steeds een
waardevolle, adviserende bijdrage”,
geeft de gemeente aan.

Nog steeds
adviserende rol
Daarnaast was Eric vanaf 1999
actief bij voor de coöperaties SaWeCo
en Vitelia als bestuurder. “Eric was
11 jaar bestuurslid in verschillende

rollen”, vertelt directeur Stefan
Kuijpers van Coöperatie Vitelia. In
de tijd van de fusie van SaWeCo
met Boerenbond Ysselsteyn tot
Coöperatie Vitelia speelde Thielen
een grote rol. “We hebben toen ons
bestuursmodel, mede op zijn initiatief,
veranderd. Dat heeft veel invloed
gehad en ons als bedrijf veel verder
gebracht.” Hoewel Eric gestopt is
met zijn bestuursfuncties, is hij niet
uit het hart verdwenen. “Hij is altijd
een informele vraagbaak voor ons
gebleven. Hij heeft goede ideeën”,
aldus Kuijpers. “We hebben dan ook
geen moment getwijfeld toen ons
gevraagd werd de aanvraag voor
de onderscheiding te ondersteunen.
Toen hij de penning kreeg. Dat was
een mooi moment. Dat geeft toch de
bevestiging van de waarde die Eric
heeft, ook voor ons als coöperatie.”
Je mag hem met recht ‘actief’
noemen, al vindt hij dat zelf wel
meevallen. “Ja, wat is actief? Ik doe
het graag, organiseren zit in mijn
bloed. Het is mooi om af en toe uit je
comfortzone te stappen, dat brengt
je tot nieuwe inzichten.”
(Foto: Saskia Hoedemaekers)
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’Een plek van hoop’
“Vroeger stond er een kapel op
Servaashof”, vertelt Thei. Die ging zo’n
vier jaar geleden dicht en liet een lege
plek achter voor de cliënten die hier
wonen. “Waar kunnen we nog een
kaarsje aansteken?”, vroeg Ans, één
van de initiatiefnemers in de werk
groep, zich destijds af. “Er was niks
meer over voor ons”, gaat Thei verder.
Het werd al snel duidelijk dat er iets
nieuws moest komen. “Er was
behoefte aan een stilteplek”, legt
geestelijk verzorger Arianne Boon uit,
die de werkgroep samen met
beeldend kunstenares Jacqueline
Hanssen begeleidt. “We kregen de
kans om het op een nieuwe, eigen
tijdse manier te doen. Geen kapel,
maar een plek voor iedereen, of je nu
in Allah of Jezus gelooft of rust zoekt in
de natuur.” ”Het is één organisch
geheel”, gaat John verder. Ans legt uit:
“Het moet een echte ontmoetingsplek
worden en dat is het afgelopen tijd
ook al geweest. Bewoners kwamen
een handje meehelpen of ons werk
bewonderen. En straks is de plek voor
iedereen: ook voor de mensen buiten

Servaashof, niet alleen voor ons. Een
goede zaak, want wij horen bij
Venray.”

Nieuwe wegen
inslaan
De nieuwe bezinningsplek is te
vinden in de belevingstuin, die vorig
jaar werd geopend op Servaashof. Aan
de bewoners werd gevraagd wat zij
belangrijk vonden voor een dergelijke
plek en aan de hand daarvan werd
een maquette gemaakt van het kunst
werk dat nu is gebouwd. Thei: “Toen
moesten we gaan bedenken hoe we
dit wilden gaan bouwen. We kwamen
erachter dat overal op Servaashof
materialen lagen die we konden
gebruiken. Stenen, vensterbanken,
rioolbuizen, watermeterpaaltjes, tegels
en nog veel meer. Zo hebben we de
bezinningsplek spotgoedkoop kunnen
bouwen, maar wel met een hoop
liefde.” Arianne: “We hebben gebruikt
materiaal een nieuwe kans gegeven.
En die kans geldt voor alle mensen
hier. We hopen dat iedereen op de

bezinningsplek hoop en kracht vindt
om nieuwe wegen in te slaan. “
Samen met vrijwilligers Piet de
Vocht en Jo Janssen is de werkgroep in
juni 2017 gaan bouwen en decore
ren. In het huisje hangen allemaal
amuletjes, gemaakt door vrijwilligers
en bewoners van Servaashof. “Die
beelden uit wat zij belangrijk vinden:
een hartje, engeltje of misschien wel
een diertje”, legt Arianne uit. De eer
ste twee gedenksteentjes zijn ook al te
zien. “Die heeft een cliënt daar opge
hangen om zijn overleden vriendin te
herdenken”, vertelt Ans. Binnenin de
ontmoetingsplek komt een kunstwerk
van haar te hangen. “Het wordt een
plaquette die het lijden van ouders die
een kind verliezen, verbeeldt”, legt
Ans uit. “Het staat symbool voor al het
lijden van deze tijd. Daar horen wij
ook bij, wij lijden aan onze ziektes.”
Arianne vult aan: “Het wordt een plek
van hoop, maar we gaan niet voorbij
aan het lijden.” Mensen kunnen een
briefje achterlaten, een kaarsje of
wierook branden, of gewoon op een
bankje zitten. “Als er iets in je leven

gebeurt, dan kun je er hier op een
symbolische manier bij stilstaan”,
aldus Arianne.

Houvast en een
goed gevoel
De werkgroepsleden hebben ieder
op hun eigen manier veel gehad aan
het project. Zo ontdekte Jan, die nauw
betrokken was bij het leggen van de
fundering voor het bouwwerk, een
nieuwe liefde voor metselen en bou
wen. “Ik had nog nooit zoiets gedaan,
maar ik wilde graag helpen”, vertelt
hij. “Meteen sloeg de vonk over: ik
vond het ontzettend leuk om te doen.
Doordat ik gevraagd werd deze klus op
me te nemen, kreeg ik meteen weer
het gevoel iets belangrijks te doen.”
Het gevoel iets te kunnen betekenen,
deelt werkgroepslid Ans. “Ik wilde iets
doen voor anderen, daardoor heb ik
weer meer zin in mijn leven gevon
den.” Ook voor de overige leden heeft
het project veel betekend. “Doordat
ik in een rolstoel zit, had ik vaak het
gevoel dat ik niet meetelde”, vertelt

Thei. “Ik haakte snel af, omdat ik naar
mijn idee niet genoeg kon bijdragen.
Bij deze werkgroep kan ik me juist
wel voor de volle 100 procent inzetten
en dat geeft een goed gevoel.” John
voegt toe: “De werkgroep en de bezin
ningsplek hebben me het houvast
gegeven dat ik nodig had.”

Uitzending Geloof en
een hoop liefde
De bezinningsplek wordt vrijdag
10 november geopend, maar de
werkgroep heeft nog genoeg ideeën
om zich ook na de opening niet te
hoeven vervelen. Arianne: “We mer
ken hoe fijn het is om samen iets te
maken. Daar willen we mee verder. De
inspiratie is nog lang niet op.” De ope
ning vindt plaats om 14.00 uur in de
belevingstuin op Servaashof. Iedereen
die wil, mag een kijkje komen nemen.
Op woensdag 29 november wordt in
de uitzending van het EO-programma
Geloof en een hoop liefde, aandacht
geschonken aan het project. Deze uit
zending begint om 17.50 uur op NPO2.

AUTOBEDRIJF FRANCKEN Oirlo
www.autobedrijf-francken.nl
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Een handdruk, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun aan ons gegeven.
Jullie aanwezigheid, een kaart,
telefoontje of bloemen, wat het ook zij
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
‘t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, moeder en oma

Mien van Vegchel - van Rens
hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

Uit

Venray

Jesper
Albers

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

Jac
Rick, Loes, Suus, Sien, Joeri
Wendy, Linda, Saar, Mees
Bart

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

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

Raad wil zonne
panelen op scholen
Het College van B&W van gemeente Venray gaat de schoolbesturen
verzoeken een deel van de gemeentelijke bijdrages te investeren in
zonnepanelen. Dat besliste de gemeenteraad tijdens de behandeling van de
begroting voor 2018 op dinsdag 7 november.
De gemeenteraad wil dat het
college bij de schoolbesturen aandringt
zonnepanelen te plaatsen. Dat zal de
exploitatie van de gebouwen verbete
ren, stellen zij. Daarnaast hopen zij dat
kinderen op deze manier bewust
gemaakt worden van de nut en
noodzaak van de opwekking van
elektriciteit. De raad wil onder andere
de subsidiemogelijkheden van provincie
Limburg onder de aandacht brengen bij
de schoolbesturen. Deze subsidie
bedraagt maximaal 25 procent van de
investeringskosten met een maximum
van 25.000 euro. De raad besliste dat
het college ook moet onderzoeken of
de gemeente mogelijk kan bijdragen in

het aanleggen van zonnepanelen en
dat zij in gesprek gaat met het Limburgs
Energiefonds om te kijken of daar
mogelijkheden voor financiering zijn. De
meerderheid van de gemeenteraads
partijen stemde voor dit plan. Samen
werking Venray, PvdA en VVD waren
tegen. Zij gaven aan het wel eens te
zijn met het stimuleren van zonnepane
len, maar willen niet dat de gemeente
mee gaat financieren. Daarnaast maakt
onder andere Henk Bisschops van PvdA
zich zorgen over het feit dat door de
investering in zonnepanelen mogelijk
andere onderhoudsposten blijven
liggen, omdat daar dan geen geld
meer voor is.

Gemeente evalueert
samenwerking
NLW Groep
Gemeente Venray gaat samen met gemeentes Horst aan de Maas en
Peel en Maas in een jaarlijkse evaluatie met NLW Groep kritische geluiden
over de samenwerking bespreken. Aanleiding is de beschuldiging van een
medewerker van gemeente Peel en Maas dat NLW niet zou functioneren en
verkeerde informatie zou verstrekken.
NLW Groep is een sociaal
werkvoorzieningsbedrijf, dat de
Wet sociale werkvoorziening voor
gemeentes Venray, Peel en Maas en
Horst aan de Maas uitvoert. Vanuit
gemeente Peel en Maas kwam kritiek
op de NLW, in de vorm van een
brief van één van de medewerkers
van de gemeente. Deze schreef dat
de organisatie haar werk niet zou
uitvoeren zoals zou moeten en vond
dat de NLW de gemeenteraad van
Peel en Maas verkeerd geïnformeerd
zou hebben. De NLW en gemeente

Peel en Maas zijn daarom een proces
gestart om de samenwerking te
verbeteren.
Over hoe de samenwerking met de
NLW groep met gemeente Venray gaat,
wil gemeente Venray geen inhoudelijke
mededelingen doen. Wel laat zij via
wethouder Birgit op de Laak, vanuit de
drie gemeentes woordvoerder over de
samenwerking, weten kennis genomen
te hebben van de gebeurtenissen in
gemeente Peel en Maas. “Deze gaan
we evalueren met de directie van
NLW”, geeft wethouder Op de Laak aan.

De afgelopen maanden tourde Jesper met zijn band
Paceshifters door Europa. Hij groeide op in Venray en
zette daar ook de eerste stapjes in zijn muzikale carrière.
“Mijn oma uit Venray had vroeger een drumstel op zolder
staan. Als we op bezoek waren, mocht ik daar mee
spelen. Ik kon er nog niks van, maar ik denk dat de liefde
daar wel is ontstaan”, vertelt Jesper Albers (26).
“In groep 7 ging ik naar muziekschool Jerusalem in
Venray. Eerst voor een half jaar blokfluitles, maar daarna
snel voor drumlessen van Jan Voermans. Van hem heb ik
een jaar of zes les gehad”, herinnert Jesper zich. “Ik was
altijd al bezig met bandjes. Ik vind het veel interessanter
om met anderen muziek te maken dan om alleen te
drummen.” Hij zat in groep 8 van basisschool De Keg
in Venray toen hij met klasgenootjes Guus en Rens zijn
eerste bandje vormde. “En toen ik op de middelbare
school zat, zei Jan dat hij een bandje kende dat een
nieuwe drummer zocht.” Met deze band, 2-Late, deed
Jesper onder andere aan diverse bandwedstrijden mee.
“Ik wist meteen dat dit wat voor mij was.”

Dan moet je het ineens
zelf doen
Na het Raayland College wilde hij dan ook iets met
muziek gaan doen. “Mijn lerares Duits raadde me dit
ten strengste af. Maar gelukkig wisten mijn ouders wel
wat ik wilde en vonden ze het wel prima.” Muziek heeft
hij dan ook van zijn vader, geeft Jesper aan. “Mijn vader
is ook altijd als zanger en gitarist in bandjes actief
geweest.” Na anderhalf jaar studie pop- & sounddesign
aan het mbo in Arnhem, stapte Jesper in 2010 over naar
de Herman Brood Academie in Utrecht. “Vrienden zaten
daar en die gaven aan dat die opleiding een stuk beter
was. Ook kreeg ik les van betere drummers.” Zijn studie
in Utrecht betekende voor Jesper ook een vertrek uit
Venray. Hij ging op kamers. In 2012 studeerde hij af aan
de popacademie. “En dan moet je het ineens allemaal
zelf gaan doen”, vertelt de drummer. “Dat was best
heftig. Ik werkte toen bij de post, maar speelde ook
heel veel in bandjes. Dat moest ik ook van mezelf, want
anders was ik postbode en verder niks. Ik zag mezelf

meer als drummer.” Ook ging hij in Mijdrecht drum
les geven.

Altijd al fan van de band
Jesper speelde onder andere in Automatic Sam en
in een bandje met gitarist Seb Dokman. “Met Seb had
ik echt een klik, op school al.” In maart 2013 vroeg Seb
Jesper of hij zich bij alternative rockband Paceshifters
wilde voegen. “Ik vond dat supervet, ik was altijd al fan
van de band. En ik wist dat ik het soort drummer ben dat
dit wel kan: met veel energie en lekker hard spelen.”
In april bracht de band haar album ‘Waiting to derail’
uit. “Het Engelse Hassle Records had voor ons al een
tour geregeld en bracht het album in oktober ook in
heel Europa uit. Dat is het beste wat je kan g
 ebeuren”,
vertelt Jesper. Vijf weken gingen ze in een busje op
tour. “We sliepen met zijn vieren in een Mercedes
Sprinter waarin we een stellage met matrassen had
den gemaakt”, lacht Jesper. Ze stonden op het podium
als support act van Frank Iero (onder andere gitarist
bij My Chemical Romance) en van Dave Hause and the
Mermaid. Die tour bracht ze onder andere in Engeland,
Oostenrijk en Duitsland. “We kregen heel veel goede
reacties en ook nieuwe fans. Dat gaat wat sneller dan
in Nederland. Ons genre valt daar misschien sneller in
de smaak.” Inmiddels is hij weer in Nederland en staan
voorlopig alleen optredens op eigen bodem op het pro
gramma. “Ik was wel blij dat ik weer in mijn eigen bed
lag. Het is fijn om je uit te rekken zonder iemand in zijn
gezicht te slaan”, lacht hij.

Ouders in de zaal
Naar Venray terugkomen, ziet Jesper niet zo snel
zitten. “Ik heb een vriendin en vrienden in Utrecht. Ik zou
er niet meer zoveel te zoeken hebben.” Wel komt hij er
nog regelmatig om zijn familie te bezoeken. “En ik zie
mijn ouders regelmatig in een zaal ergens in Nederland.
Die komen nog steeds wel eens kijken. Ze zijn er trots op
dat we nu heel Europa doorcrossen.”
Op donderdag 9 november staat Paceshifters om
20.30 uur op het podium van Grenswerk in Venlo.
(Foto: Tjeerd Derkink)
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Koninklijke onderscheiding voor Louis Vroemen

Ik dacht: ‘Nu ben ik de klos’
Louis Vroemen (71) uit Castenray is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Hans Gilissen
reikte de koninklijke onderscheiding uit tijdens de viering van het 40 jarig bestaan van Fanfare Dorpsklank in
Castenray op zondag 5 november. “Het was een grote verrassing.”

Fanfare Dorpsklank en de Casten
rayse dorpsraad Castenray droegen
Louis Vroemen onlangs voor voor een

onderscheiding. Die kreeg hij op
zondag 5 november, onder andere voor
zijn jarenlange inzet voor de fanfare en

voor de samenleving. “Het was heel
apart”, vertelt Vroemen. “Ik zat daar te
luisteren tijdens het jubileumconcert.

Mensen laten lachen
in de regen
De Venrayse Linda Reintjes en Evelien van der Zwaan werkten de afgelopen periode aan een street art-project,
waarmee ze mensen in het stadspark en centrum van Venray tijdens regenachtige dagen willen verrassen met
oude Venrayse uitspraken over regen. “Om mensen een glimlach op hun gezicht bezorgen tijdens een flinke
regenbui”, aldus Linda.

Normaal speel ik niet meer met deze
fanfare, maar voor de gelegenheid nog
één keer.” Toen de fanfare de jubilaris
sen ging huldigen, kreeg Louis
Vroemen iets in de gaten. “Ik zag
ineens de burgemeester in de gang
staan, met zijn ketting om. ‘Wat komt
die doen’, dacht ik nog. Hij riep Eric
Thielen naar voren om hem de
waarderingspenning uit te reiken. ‘Dat
is heel aardig dat ze dat doen’, vond ik.
Maar toen zei Gilissen ineens dat hij
ook nog een icoon uit de muziekwereld
naar boven moest roepen. Toen ik ook
een paar bestuursleden van het
Peeltoernooi zag staan, wist ik ‘nu ben
ik de klos’”, lacht Vroemen.
Louis Vroemen zet zich al 31 jaar
in voor Fanfare Dorpsklank. In 1986
werd hij bestuurslid en direct vice
voorzitter. Hij wist over de jaren veel
nieuwe muzikanten en bestuursle
den te werven. In 2001 werd Louis
Vroemen opnieuw voorzitter en sloeg
een nieuwe weg in, waardoor de
fanfare weer explosief groeide. Bij zijn
afscheid in 2008 werd hij benoemd als
beschermheer en vanuit die functie
adviseert hij nog steeds regelmatig het
bestuur.
Begin jaren 90 nam hij namens
de vereniging zitting in het bestuur
van de Muziekfederatie Venray. Ook is
hij de afgelopen 11 jaar voorzitter
geweest van Stichting Meister Rongen

Peeltoernooi, die sinds 1967 een jaar
lijks Peeltoernooi voor fanfares, harmo
nieën, brassbands en slagwerkorkesten
uit de peelregio organiseert. Louis
Vroemen is begonnen als bestuurslid
en werd in 2006 benoemd tot voorzit
ter. Ook heeft hij aan de wieg gestaan
van het Music Entertainment Contest,
waarbij orkesten ook lichte muziek ten
gehore brengen. “Dat blijf ik ook nog
even doen, hebben we afgesproken.
Ik ga het proberen tot mijn 75e vol te
houden. Komend jaar wordt het voor
de 52e keer georganiseerd. Maar we
gaan goed met de tijd mee, ondanks
de oude voorzitter”, lacht Vroemen.
Van 2000 tot 2007 was Louis
Vroemen ook voorzitter van Dorpsraad
Castenray. “Het borgen van de leef
baarheid in het dorp voor nu en in de
toekomst stond bij hem hoog in het
vaandel. De heer Vroemen heeft zich
fors ingespannen om woningbouw te
realiseren in Castenray. Door zijn inzet
werden vele straten, het dorpsplein en
jeugdplekken heringericht”, aldus de
gemeente.
“Het is toch wel een erkenning
voor wat je al die jaren hebt gedaan”,
vindt Vroemen. “We hebben er zondag
met de jubilarissen en oud-leden een
glaasje op gedronken en donderdag
houden we nog een kleine afterparty
om alles goed door te spreken.”
(Foto: Foto Hoedemaekers)

Politie vindt kluis
Politie Venray kreeg vrijdag 3 november een melding binnen dat
iemand een kluis had gevonden in Oostrum. Zij is op zoek naar de eigenaar.
In de buurt van de Sparrendreef
bij Oostrum trof de politie een kluis
aan, die volgens hen hoogstwaar
schijnlijk is buitgemaakt bij een
inbraak. Het was op dat moment
voor de politie nog onduidelijk waar
de kluis precies vandaan kwam of
hoe lang deze al in de buurt van
de Sparrendreef lag. Zij vermoedt
echter dat, gezien de staat van de

kluis, deze er nog niet heel lang lag.
De politie heeft de brandkast voor
nader onderzoek meegenomen.
Zij is op zoek naar mensen die meer
kunnen vertellen over de kluis of
die de laatste tijd mogelijk iets
verdachts hebben gezien op de
Sparrendreef in Oostrum. Getuigen
kunnen contact opnemen met politie
Venray via 0900 88 44.

Brandje Ysselsteyn
Politie en brandweer van Venray werden vrijdag 3 november laat in de
middag gealarmeerd over een brand in de buurt van een loods in
Ysselsteyn. Ter plaatse viel de brand mee. Deze was snel onder controle.
De politie kreeg even voor
17.30 uur een bericht van brand in
de nabijheid van een loods op de
Kempkensweg in Ysselsteyn. In de
loods zou mogelijk ook een nog
onbekende vloeistof aanwezig zijn.
In de schuur daar weer naast zouden
dieren staan, die mogelijk gevaar lie

De studenten Media &
Entertainment Management aan de
NHTV in Breda gebruikten een speciale,
onzichtbare spray om teksten aan te
brengen op de straten in het Venrayse
stadspark en het centrum. Als het droog
is, is er niks van te zien. De teksten
verschijnen pas als het regent.
Het idee voor de onzichtbare spray
komt niet van henzelf. Het is van de
Amerikaanse Rainworks Movement.

De twist van Evelien en Linda was
om oude Venrayse gezegdes over
regen te laten zien als het regent.
“Veel Venrayse woorden en gezegdes
zijn aan het ‘verwateren’ en het zou
leuk zijn om ze eens op de kaart te
zetten”, vonden de dames. De plek
ken waar de teksten zijn aangebracht,
worden ook op de wereldwijde
’Rainworks-map’ geplaatst. Evelien:
“Tijdens het aanbrengen van de teksten

werden we door verschillende mensen
aangesproken. Ook een oudere man
met veel kennis over het Venrays
dialect wist te vertellen dat het gebruik
van veel Venrayse woorden aan het
verwateren is. De gezegdes die we
aangebracht hebben, kende hij dan
ook niet, maar hij ging er lachend over
nadenken wat het kon betekenen.”
Kijk voor meer informatie op
www.venraybloeit.nl

pen. Ter plaatse bleek de brand mee
te vallen. “Oorzaak was dat een aan
gemaakt vuurtje iets uit de hand was
gelopen”, aldus de politie. De brand
was zeer snel onder controle en er
was uiteindelijk geen gevaar voor
dieren en personen in de omgeving,
stellen de hulpdiensten.

Ongeluk met auto Venray
Een 39-jarige inwoner van Venray is op vrijdag 3 november in de
ochtend gewond geraakt, toen zijn auto van de weg raakte in Venray.
De weg was vanwege het ongeval in beide richtingen tijdelijk afgesloten.
De personenauto raakte op vrij
dag 3 november omstreeks 06.15 uur
van de weg op de Henri Dunantstraat
in Venray. Hij belandde daarbij tegen
een boom. De 39-jarige chauffeur

uit Venray raakte bij het eenzijdig
ongeval gewond en is naar het
ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval
heeft kunnen gebeuren, is volgens de
politie nog niet bekend.
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Evaluatie na een jaar

Knelpunten parkeren: Oranjebuurt en
parkeergarage
Gemeente Venray wil na één jaar haar nieuwe parkeerbeleid naar aanleiding van een evaluatie doorzetten. De
conclusies van het onderzoek: iets meer dan de helft (60 procent) van de ondervraagden is tevreden, maar er
bezoeken niet méér mensen het centrum met de auto. Knelpunten van het nieuwe beleid zijn onder andere de
Oranjebuurt, waar het te druk is geworden, en parkeergarage De Gouden Leeuw, waar het juist niet druk genoeg is.

Parkeren in de Wilhelminastraat is het afgelopen jaar lastiger geworden
Sinds een jaar zijn alleen nog de
twee parkeerterreinen met slagboom
en de parkeergarage in het centrum
betaalde parkeerplaatsen. Daarbuiten
geldt een beperkte blauwe zone
met gratis parkeren met een maxi
mumduur van 2 uur of geheel gratis
parkeren. Dit beleid ging van start in
oktober 2016, om het centrum van
Venray a antrekkelijker te maken voor
bewoners, ondernemers en bezoe
kers. Voorheen was het grootste
gedeelte van de parkeerplaatsen in
het centrum betaald. Eén jaar na het
invoeren van het nieuwe beleid heeft
gemeente Venray deze stap geëvalu
eerd. Het gekozen regime functioneert,
concludeert zij. Uit onderzoek blijkt
dat gemiddeld 52 procent van de

bewoners, 50 procent van de onderne
mers en 73 procent van de bezoekers
tevreden is met het parkeerbeleid.

Parkeerdruk in
Oranjebuurt
In de Oranjebuurt, een wijk aan
de oostkant van Venray, ervaren de
bewoners door het nieuwe parkeer
beleid echter overlast. Uit de tellingen
uit het evaluatieonderzoek blijkt dat
regelmatig meer dan 90 procent van de
parkeerplekken in deze buurt bezet zijn.
Vooral in de Wilhelminastraat en de
Prins Bernhardstraat is de parkeerdruk
te hoog. De gemeente verklaart dit
onder andere doordat dit een aan
loopstraat is tot het winkelgebied en

omdat er in deze hoek van het centrum
geen grote gratis parkeerlocatie is voor
langparkeerders. Bijna de helft van de
bewoners van de Oranjebuurt geeft
in het onderzoek aan dat het sinds
het nieuwe beleid voor hen en hun
bezoek moeilijker is geworden om een
parkeerplek te vinden.
De Oranjebuurt vreest vooral voor
de veiligheid in de buurt door de
toename van extra auto’s die op zoek
zijn naar een parkeerplek in de straten,
geeft Roland Heesbeen namens de
buurt aan. “Er wordt met name volop
geparkeerd op plaatsen waar dit niet
is toegestaan”, laat hij weten. “Er zijn
bewoners uit onze buurt die geen
eigen parkeerplaats hebben, die tijdens
openingstijden van de winkels moeite

hebben om parkeerruimte te vinden.
Bezoekers van bewoners hebben nog
een grotere uitdaging. Onze buurt is
een parkeerplaats voor personeel en
bezoekers van het centrum geworden
in plaats van een bewonerswijk.”
Voor de Prins Bernhardstraat ziet
de gemeente geen mogelijkheden
tot verbetering. “Vrijwel elke centi
meter is al vergeven in de huidige
inrichting.” In de Wilhelminastraat
is volgens de gemeente wel nog
ruimte voor verbetering. Daar wil zij in
samenspraak met de bewoners van de
Wilhelminastraat kijken welke maat
regelen hier getroffen kunnen worden.
Daarvoor schat zij 35.000 euro nodig
te hebben. Heesbeen: “De bewoners
willen niet nog meer parkeerplaatsen.
Dat gaat ten koste van de leefbaarheid
en veiligheid in de wijk. We willen juist
het parkeren in de buurt door buiten
staanders terugdringen en daarnaast
dient er een herinrichting van groen
en parkeerplaatsen te komen, waarbij
bewoners in hun eigen straten grote
inspraak hebben. Tot nu toe heeft
de gemeente onvoldoende gehoor
gegeven aan onze klachten.”

Parkeergarage niet
vol genoeg
De bezetting van parkeergarage
De Gouden Leeuw in het centrum
van Venray blijft na het invoeren
van het nieuwe beleid achter. De
bezetting schommelt hier rond de
25 procent. Ook voor de invoering
van het nieuwe beleid was de
parkeergarage nooit vol. De hoogste
bezetting lag in die tijd rond de 42
procent. Hoe laag de bezetting van 25
procent is in vergelijking met andere
parkeergarages of een ideale situatie,
kan de gemeente niet precies zeggen.
“Meerdere factoren, zoals tarief, locatie,
bereikbaarheid, verschijningsvorm,

totaal parkeeraanbod et cetera,
spelen allemaal een rol. Een ideale
bezettingsgraad is daarom moeilijk
te duiden”, aldus een woordvoerder.
De bovengrens van de bezetting
van een parkeergarage ligt volgens
gemeente Venray op 85 procent. “Er
kan dus wel worden gezegd dat 25
procent laag is en dat er nog ruimte
zit voor groei.” De gemeente wil om
die bezettingsgraad te verbeteren
een onderzoek instellen naar hoe
het gebruik van de parkeergarage
gestimuleerd kan worden. Daarvoor wil
ze mogelijk een aantrekkelijkere entree
gaan realiseren voor de parkeergarage.
Ook moet het voor bewoners buiten de
binnenring mogelijk worden om een
abonnement te nemen op één van de
betaalde parkeerlocaties, waaronder
de parkeergarage.

Drukker in het
centrum?
Op basis van de parkeertel
lingen die zijn uitgevoerd voor het
evaluatieonderzoek, blijkt dat het
aantal geparkeerde auto’s niet is toe
genomen na invoering van het nieuwe
beleid. De gemeente liet ook een
passantenonderzoek uitvoeren, dat een
heel ander beeld van het bezoekers
aantal geeft. Door middel van het
registreren van het aantal smartphones
die een bepaald punt passeren, werd
onderzocht hoeveel bezoekers in het
centrum waren voor en na het nieuwe
beleid. Uit dit onderzoek blijkt dat het
juist wel drukker is geworden in het
centrum en dat het aantal bezoekers
met zo’n 37 procent zou zijn toegeno
men. Een onderzoek dat een eenduidig
resultaat kan geven van het effect van
het nieuwe parkeerbeleid op het aantal
bezoekers in het centrum, is vanwege
het verschil in methodiek niet mogelijk,
stelt de gemeente.

Afdrachtsregeling SP voorlopig niet aangepast
Gemeente Venray gaat de afdrachtsregeling van de SP voorlopig niet aanpassen. Zij blijft de raadsvergoeding
van de SP-leden in Venray tot de nieuwe raadsperiode, die in het voorjaar van 2018 start, rechtstreeks in de
partijkas storten.
Alle gemeenteraadsleden in
Nederland ontvangen een raadsver
goeding voor hun inzet in de gemeen
teraad. Oud-minister Ronald Plasterk
van PvdA adviseerde in september
alle gemeentes en provincies om deze

vergoedingen voor SP’ers voortaan
op hun eigen rekening over te maken
en niet rechtstreeks naar de partijkas,
zoals de politieke partij zelf wil. Plasterk
baseert zich op een uitspraak van
rechtbank Midden-Nederland, waarin

staat dat de gemeente Noordoostpolder
niet hoeft mee te werken aan een
eis van één van de SP-politici uit de
gemeente om haar raadsvergoeding
op de rekening van de landelijke SP
te storten. Dat geldt voor het hele

land, vindt Plasterk. De SP heeft deze
afdrachtsregeling ingesteld vanuit het
principe dat volksvertegenwoordigers
niet financieel mogen profiteren van
hun functie. Provincie Limburg heeft
inmiddels besloten de beloning van
de acht statenleden niet meer aan de
partijkas te betalen. Gemeente Venray
doet dat nog wel. Er heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen de gemeente

en de raadsleden van de SP. “We heb
ben nog geen definitieve conclusies
verbonden aan dit gesprek”, geeft
een gemeentewoordvoerder aan.
Afgesproken is dat begin 2018
opnieuw met alle fractievoorzitters
wordt gesproken over de betaling
van de raadsvergoeding in de nieuwe
raadsperiode. Tot die tijd wordt de
huidige werkwijze gehandhaafd.

Raad: verbouwing basisscholen moet sneller
De gemeenteraad heeft wethouder Martijn van der Putten (D66) opgedragen nog een ultieme poging te doen
om de verbouwing van de basisschool De Klimboom en de Montessorischool in Venray te versnellen. Dat werd
duidelijk tijdens de begrotingsbehandeling van dinsdag 7 november.
De Montessorischool is nu nog
gevestigd in de schoolwoningen
in de wijk Landweert in Venray,
maar zij gaat haar intrek nemen in
het schoolgebouw van voormalige
basisschool De Landweert. Deze

fuseerde samen met basisschool De
Vlaswei tot basisschool De Klimboom,
die gevestigd wordt in het pand van
De Vlaswei. Volgens het oorspronkelijke
plan zou de Montessorischool in het
schooljaar 2016-2017 al haar intrek

nemen in het gebouw, maar wegens
een grote verbouwing is dat uitgesteld
tot kerst 2018.
Onder andere politieke par
tij inVENtief maakt zich grote
zorgenover de huisvesting van de

Montessorischool. “De Montessori
bevindt zich op dit moment in een
onderwijs onwaardige situatie, daar
moet wat aan worden gedaan”, aldus
fractievoorzitter Tino van Zandbergen.
“De Montessorischool kan blijkbaar
pas eind 2018 verhuizen. Dat is veel
te laat.” De partij roept met steun van
de hele gemeenteraad wethouder
Van der Putten (D66) op nog eenmaal

een poging te doen om de verbou
wing te versnellen, zodat beide scho
len al in het begin van het schooljaar
2018-2019 hun intrek kunnen nemen
in een nieuw pand. De wethouder
beloofde de raad nog een poging te
wagen om het proces te versnellen.
“Maar ik kan niet beloven dat het
voor de door jullie gestelde tijd gaat
lukken.”
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Verhalen van de straat
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Dempseystraat Venray

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 Dempseystraat in Venray.
De Dempseystraat in Venray is vernoemd naar
een Engelse oorlogsheld, die een belangrijke rol
speelde in de bevrijding van Venray. Generaal
Miles Christopher Dempsey werd geboren in 1896
in New Brighton in Groot-Brittannië. Hij vocht voor
het Britse leger sinds 1915, toen hij ten tijde van
de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk was gelegerd.
Begin jaren 40 van de vorige eeuw werd hij in
Noord-Afrika gestationeerd. Toen hij daar goed
presteerde, werd hij tot bevelhebber gepromo
veerd.

Tweede Britse leger
Generaal Dempsey landde op 6 juni 1944
als bevelhebber van het tweede Britse leger in
Normandië in Frankrijk. Deze dag zou later de
geschiedenis ingaan als D-Day. Na een zware strijd
van zijn troepen bij de Franse plek Caen, rukte het
Engelse leger op en drong het de Duitse troepen
steeds verder terug. Nadat het Britse leger zich
via Noord-Frankrijk en België richting Nederland
had verplaatst en ze zich in de buurt van de grens
bevond, kreeg Dempsey de opdracht om met zijn
tweede leger contact te zoeken met de luchtlan
dingstroepen bij Arnhem. Een deel van Dempseys
leger zou de westelijke Maasoever moeten
ontdoen van de Duitsers.

Holland-Corridor
De Engelse legereenheden onder bevel van
generaal Dempsey trokken door Noord-Brabant
en zouden uiteindelijk via Grave, Nijmegen
en Arnhem over de Veluwe de toenmalige
IJsselmeerkust bereiken. Dempsey kreeg deze
‘Holland-Corridor’ uiteindelijk voor elkaar, maar
moest daarvoor ook in de buurt van Venray enkele
zware gevechten aan gaan.

Dempsey stond bekend om zijn snelle acties,
die vaak tot paniek bij de tegenstander leidden.
Toen het Britse leger met Amerikaanse versterkin
gen tot aan Venray was opgerukt en Dempsey het
bevel tot aanval gaf, was het slecht weer. Zij waren
van de vijand gescheiden door een aantal weilan
den. De troepen gingen, met versterking van de
luchtmacht in de aanval tegen de Duitse stellingen.
De aanval vorderde meter voor meter richting
Venray. Huis voor huis veroverden de Engelse
en Amerikaanse soldaten het centrum van het
dorp. De kerktoren van Venray vormde een groot
obstakel voor generaal Dempsey en zijn mannen.
In de kerktoren hadden de Duitsers een observa
tiepost ingericht. Vanuit daar konden ze kilome
ters ver kijken. Meermaals probeerden zij met
artillerie en ondersteuning van bommenwerpers
om de kerktoren en dus het observatiepunt uit te
schakelen, maar daarmee liepen de troepen tegen
stevige weerstand aan. Na dagen van harde strijd
wonnen Dempsey en zijn mannen het gevecht van
de terugtrekkende Duitse troepen en was Venray in
geallieerde handen. De omliggende dorpen waren
echter nog lang niet allemaal bevrijd.

Meerdere ridderordes
Generaal Miles Christopher Dempsey werd in
1944 geridderd, waarna een aantal onderscheidin
gen van het Britse Rijk volgde. In 1956 kreeg hij
het Ridder Grootkruis, de hoogste rang in een groot
aantal Britse ridderorden. Miles Dempsey ging in
1947 met pensioen bij het leger. Hij overleed op
5 juni 1969 op 72-jarige leeftijd in Yattendon in
Engeland.
Bron: Encyclopaedia Brittannica en RooyNet.nl
(Foto: Encyclopaedia Britannica Online: National Archives,
Washington, D.C.)

OZB beperkt tot inflatiecorrectie
Woningeigenaren in Venray zien hun onroerendezaakbelasting (OZB) komend jaar niet zo hard stijgen als
voorgaande jaren. In de begrotingsvergadering van dinsdag 7 november besloot de raad unaniem dat de OZB alleen
met de inflatiecorrectie verhoogd wordt.
Voor VVD-fractievoorzitter Ingeborg
de Barbanson was de wijziging op de
begroting een overwinningsmoment.
“Hier strijden we al jaren om. Eindelijk
besluiten we na al die jaren unaniem
om de OZB niet meer te verhogen.
Alleen de correctie en geen cent meer.”
Het College van B&W van Venray
stelde in haar begroting voor dat de
OZB, net als in voorgaande jaren,

v erhoogd zou worden met het maxi
male percentage, 3,1 procent voor
2018 en dat vanaf 2019 de OZB maxi
maal verhoogd zou worden met het
inflatiepercentage. Alle partijen gaven
echter in hun beschouwingen nu al een
beperkte verhoging te willen. Volgens
de partijen gaat het financieel beter
met de gemeente en is nu de tijd om
de OZB minder te verhogen. Volgens

de VVD zijn woningbezitters in Venray
sinds 2008 ruim 33 procent meer aan
OZB gaan betalen. In 2017 was de stij
ging 2,7 procent, een jaar daarvoor nog
4 procent. Tijdens de raadsvergadering
nam de gemeenteraad unaniem de
beslissing dat de maximale verhoging
van tafel was en er alleen gecorrigeerd
wordt voor inflatie. De coalitiepartijen
waren de afgelopen jaren nog huiverig

om voorstellen van de oppositie over
dit onderwerp aan te nemen. Henk
Bisschops van de PvdA: “We hebben
dit al drie of vier jaar lang telkens
ingediend als oppositie. Altijd werd het
afgewezen. Blijkbaar is er nu iets ver
anderd voor coalitiepartijen. Dat heeft
vast helemaal niks met verkiezingen te
maken?” Fractievoorzitter Daan Janssen
van coalitiepartij D66 lichtte de omslag
van de coalitiepartijen toe. “Tijdens
de coalitieonderhandeling hebben we
afgesproken de macronorm aan te hou
den. De meerjarenbegroting zag er niet

rooskleurig uit. We hebben wel altijd
gezegd: als het kan, dan willen we
nadenken om alleen de inflatiecorrectie
aan te houden.”
Voor De Barbanson kon de
vergadering niet meer stuk: “Eindelijk
hebben we allemaal het licht gezien.
Het is voor elkaar, we hebben er al die
jaren niet voor niets voor gevochten.”
Wethouder Ike Busser gaf aan dat de
collegeplannen jarenlang door de raad
gedragen waren en tot solide financieel
beleid leidden. Hij stelt de motie uit te
gaan voeren.

Venray pilotgemeente gereguleerde wietteelt
De gemeenteraad van gemeente Venray wil de gemeente opgeven als pilotgemeente voor de landelijke proef
met gereguleerde wietteelt. De partijen diende dit voorstel unaniem in tijdens de behandeling van de begroting
voor 2018 op dinsdag 7 november.
In het nieuwe regeerakkoord biedt
de overheid ruimte voor proeven
in gemeentes met gereguleerde
wietteelt. Dat houdt in dat in een
aantal gemeente legaal wiet mag
worden verkocht, die geteeld is
door een of meerdere door de
overheid aangewezen organisaties.
Door die proef moet duidelijk
worden of criminaliteit afneemt en

of de wiet minder schadelijke stoffen
gaat bevatten wanneer wietteelt
gelegaliseerd zou worden. Nu wordt de
verkoop van wiet in coffeeshops nog
gedoogd, maar zelf wiet kweken of
inkopen mag niet.

Zes tot tien gemeenten
Landelijk mogen zes tot tien
gemeenten meedoen aan deze

proef. Alle partijen in de raad zijn
er voorstander van dat gemeente
Venray zich aanmeldt om één van
deze pilotgemeentes te worden.
Fractievoorzitter Daan Janssen van D66:
“In het coalitieakkoord van gemeente
Venray is afgesproken dat we als
gemeente een bijdrage willen leveren
aan de oplossing van het probleem
rondom wietteelt. Wij willen hiermee

proactief aan de slag. De gemeente
opgeven als pilotgemeente in de proef
met legalisering van wietteelt past
hier goed bij.” Hoewel onder andere
VVD, inVENtief een PP2 zich in eerste
instantie afvroegen waarom Venray
kartrekker moet zijn, als ook al onder
andere gemeente Venlo en Weert zich
al aangemeld hebben, is het voorstel
uiteindelijk unaniem aangenomen.
Janssen: “In Venray speelt dezelfde
problematiek als in Venlo en Weert.
Waarom zouden wij dan niet de
handschoen oppakken? We hoeven ons

niet te verstoppen achter onze grote
broertjes in Limburg.”
Wel willen de partijen dat
er, voordat de gemeente wordt
opgegeven, goed wordt overlegd met
mogelijk betrokken instanties en met
de gemeenteraad. Dat was onder
andere het advies van burgemeester
Hans Gilissen. Hij gaf deze avond aan
zich thuis te voelen bij de insteek van
de partijen, maar vond wel dat er
goed gekeken moest worden naar de
voorwaarden die gesteld worden aan
een pilotgemeente.

08

nieuws

09
11

Gilissen burgemeester Gennep?
Burgemeester Hans Gilissen werd
donderdag 2 november geïnterviewd
door landelijk actualiteiten
programma EénVandaag. Hij werd
daar aangekondigd als ‘burgemeester
van Gennep’. Een slordigheid van de
programmamakers, aldus
de gemeente.
Hans Gilissen werd naar aanleiding
van de schietpartij in Blerick geïnter
viewd over de capaciteit bij de politie in
het district Venray-Gennep. Daar werd
hij echter verkeerd aangekondigd. In de
titelbalk stond ‘burgemeester Gennep’.
“Slordig!”, zo reageert de gemeente op
haar sociale media. “Hans Gilissen komt
weliswaar uit Gennep, maar is toch
echt burgemeester van Venray (en van
alle Venraynaren).” De gemeente geeft
aan dat de redactie van EenVandaag de
slordigheid betreurt en heeft beloofd
dit recht te zetten. Dat heeft het actu
aliteitenprogramma tot nu toe echter
nog niet gedaan. (Afbeelding: screenshot
uitzending EénVandaag)

Onderzoek naar stand van
zaken monumenten
Gemeente Venray gaat onderzoeken hoe het staat met de monumenten in de gemeente, nu de subsidieregeling daarvoor is afgeschaft. Dat besliste de gemeenteraad unaniem tijdens de behandeling van de begroting voor
2018 op dinsdag 7 november.
Vooral politieke partij inVENtief
maakt zich hard voor de instandhou
ding van de Venrayse monumenten.
“We zijn al karig bedeeld met monu
menten in onze gemeente, dus dan is
het helemaal van belang dat de his
torische waarde bewaard blijft”, vond

fractievoorzitter Tino Zandbergen. In de
begroting van 2018 is geen potje meer
opgenomen waarmee monumenten
financieel ondersteund kunnen worden,
maar dat is volgens de partij wel nodig.
De raad stemde unaniem in met het
voorstel om te onderzoeken of na de

Klein bord
op hoge paal
Gemeente Venray heeft bij wijze van proef een aantal borden geplaatst
bij diverse speel- en sportplekken. Een oplettende lezer gaf aan dat het bord
bij de ingang van het speelveldje aan de Prins Bernhardstraat wel héél hoog
was geplaatst.

afschaffing van de subsidieregeling
het aantal monumenten is afgenomen
en of het verval of achterstallig onder
houd is toegenomen. Ook wil zij dat
het College van B&W in beeld brengt
wat het zou kosten om die subsidie
regeling toch weer in te voeren.

Raad wil opnieuw prikkelarme
kermis
Gemeente Venray gaat onderzoeken of het mogelijk is om een dagdeel een prikkelarme kermis te organiseren. Dat droeg de gemeenteraad het College van B&W unaniem op tijdens de behandeling van de begroting voor
2018 op dinsdag 7 november.
Een prikkelarme kermis, een
kermis zonder lawaai en met
gedimde lichten, is beter toegankelijk
voor bijvoorbeeld mensen met
autisme, epilepsie, een lichamelijke
of geestelijke beperking, maar ook
voor mensen zoals ouderen die niet
zo goed tegen prikkels kunnen, stelt

is op zoek naar een
•
•
•
•

de raad. Tino Zandbergen van inVENtief
verdedigde het voorstel tijdens de
begrotingsbehandeling: “Een kermis
zou voor iedereen toegankelijk moeten
zijn”, zei hij. “Eerder heeft Venray
al een paar uur prikkelarme kermis
gekend. Het is de wens van meerdere
inwoners om deze terug te laten

C2C
chauffeur

komen en andere gemeenten hebben
met succes ook al zo’n prikkelarme
kermis.” Alle partijen stonden achter
dit plan en ook wethouder Ike
Busser (Samenwerking Venray) is
positief over het voorstel. Hij belooft
de raad de mogelijkheden te gaan
onderzoeken.

m/v

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

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

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

“Het is daardoor vanaf de grond
amper te lezen”, aldus de lezer.
Volgens een gemeentewoordvoerder
wordt dit bord nog aangepast. “We zijn
begonnen met dit formaat, 30 bij
45 centimeter, op normale hoogte.

Op veel plekken zijn die al vernield.
Vandaar het bordje op een hogere paal.
Het formaat wordt nog aangepast naar
60 bij 90 centimeter.” Op de borden
staan spelregels voor het gebruik van
de openbare ruimte.
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Het Klokhuis Backstage bij Jongens van Boven
De bedrijvendag Het Klokhuis Backstage wordt op zaterdag 11 november gehouden bij ontwerp- en ontwikkelstudio De Jongens van Boven in Venray. Kinderen leren deze dag wat ze allemaal moeten doen en kunnen om
ondernemer te worden.
beginnen een eigen onderneming.
Hoe doe je dat eigenlijk, een bedrijf
opstarten en runnen? Hoe kom je

Een webshop, een creatief bureau,
computerhulp geven aan ouderen, een
oppascentrale; steeds meer kinderen

bijvoorbeeld op een idee en hoe kom
je aan geld om er een echt bedrijf
van te maken? Het bedrijf De Jongens

van Boven geeft zaterdag tijdens
Het Klokhuis Backstage van de NTR
antwoord op deze vragen. Daarnaast
geven ze tips en laten ze zien wat een
creatieve ondernemer allemaal doet op
een dag.
Het Klokhuis Backstage is een

grootse landelijke bedrijvendag die
wordt georganiseerd door Het Klokhuis
Onderneemt. Doel van ‘Het Klokhuis
Onderneemt’ is kinderen vertrouwd
maken met ondernemerschap en ze
te inspireren om zelf ondernemende
vaardigheden te ontwikkelen.

Renschdael Groep moet keuze beter motiveren
Het College van B&W van gemeente Venray gaat vastgoedbedrijf Renschdael Groep oproepen beter te
 nderbouwen waarom zij geen sociale huurwoningen wil bouwen op het St. Annaterrein in Venray. Dat besliste
o
de gemeenteraad tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 op dinsdag 7 november.
segment en zorgwoningen
realiseren. Sociale huurwoningen.
Sociale huurwoningen, waar de
gemeente volgens de raad veel
behoefte aan heeft, horen niet bij
het plan. Dat zou niet genoeg geld
opbrengen, stelde Renschdael Groep
in september.

Renschdael Groep uit Horst koopt
op 1 januari 2018 het St. Annaterrein
in Venray van gezondheidsorganisatie
Vincent van Gogh. Daar wil zij onder
andere de parkfunctie behouden,
maar ook multifunctionele
panden, appartementen, huuren koopwoningen in het hogere

De SP riep het College van B&W
dinsdagavond op om toe te zien op een
goede onderbouwing van Renschdael
Groep bij de keuze om wel of geen
sociale huurwoningen te realiseren op
het St. Annaterrein. Ook wil zij dat het
college contact hierover houdt met
Wonen Limburg. “We hebben een groot

tekort aan sociale huurwoningen in de
gemeente. Het is daarom onverstandig
om zonder goede onderbouwing het
realiseren van sociale huurwoningen
bij voorbaat al uit te sluiten”, vond
fractievoorzitter Jan Hendriks van de SP.
De partij kreeg steun van alle partijen,
behalve D66.
Ook de VVD pleit voor meer sociale
huurwoningen in Venray, onder andere
op het St. Annaterrein. Fractievoorzitter
Ingeborg de Barbanson: “We zijn al

jaren bezig om meer sociale huur
woningen te realiseren en datgene dat
we nodig hebben, staat nog steeds
niet op de planning. Mensen hebben
nu behoefte aan deze woningen.”
PP2 wil nog een stapje verder gaan.
“Waarom gaan we als gemeente zelf
niet eens het initiatief nemen om
te komen tot woningbouw? We zijn
altijd maar gericht op Wonen Limburg,
maar blijkbaar lukt het zo niet”,
aldus fractievoorzitter Carla Brugman.

Vercoulen. Restaurantketen La Place
werd na het faillissement van V&D
overgenomen door de Jumbo Groep.
Afgelopen zomer werd bekend dat La
Place in Limburg onder andere terug
zou keren op de plek van vier voorma
lige AC-wegrestaurants, waaronder die

in Venray. “Al het personeel is mee
gekomen”, vertelt Vercoulen. “En omdat
we nu alles vers doen, hebben we
meer mensen nodig en hebben we
ook nieuwe teamleden aangetrok
ken.” La Place is vanaf donderdag
9 november elke dag geopend.

La Place opent naast A73
Restaurantketen La Place opent op donderdag 9 november officieel haar deuren in het voormalige AC-restaurant
naast de A73 bij Venray. Het bedrijf is de afgelopen week al gestart met haar werkzaamheden.
Vestigingsmanager Nicole Vercoulen
vertelt: “Vorige week hadden we onze
soft opening. We hebben alles draaiend
en kunnen zo kijken hoe het allemaal

loopt.” Op donderdag 9 november vanaf
10.00 uur is de La Place officieel open
voor publiek. Eén van de blikvangers in
het vernieuwde restaurant is een grote

Genieten...

pizzaoven. “Van het oude AC-restaurant
is niks meer terug te zien. We hebben
de afgelopen vijf, zes weken gereno
veerd, echt alles is nieuw”, aldus

2e KERSTDAGTOCHT WEST SIDE STORY

Vanaf de eerste noot tot de laatste adem is West Side Story wereldwijd een van de meest geliefde musicals en
een van de grootste liefdesverhalen aller tijden. West Side Story, met de muziek van Leonard Bernstein en de
liedteksten van Stephen Sondheim, wordt algemeen beschouwd als de beste musical ooit geschreven.
Incl.: 4-gangen diner, entreekaart 1e rang (avondvoorstelling)
Datum: 26 december

€ 135,-

KERSTWINKELDAGTOCHTEN
Kerstwinkeldagtochten naar België en Duitsland!
Diverse data in november
en december

vanaf

€ 22,50

SOLDAAT VAN ORANJE
DE MUSICAL

HOLIDAY ON ICE
“ATLANTIS”
Data: 30 november
en 3 december

vanaf

Data:
18 maart en 15 april

€ 60,-

COUNTRY & CHRISTMAS
FAIR

NIEUW!

Data:
22 en 25 november

€ 51,-

WINTERSE
VERRASSINGSTOCHT

DICKENS FESTIJN
DEVENTER

Data: 14 dec.,
23 jan. en 22 febr.

Datum: 16 december

NIEUW!

€ 69,-

2e KERSTDAGTOCHT
MUSEUM DANSANT
Datum: 26 december

Datum: 26 december

€ 125,-

KERSTWINKELEN
CENTRO OBERHAUSEN
Data: 21, 25 nov.,
7, 15, 20 dec.

€ 26,-

€ 75,- € 17,50

KERSTSHOPPEN PARIJS

MARGRIET WINTER FAIR
Data: 18 november,
9 december

€ 79,-

2e KERSTDAGTOCHT
MILLINGEN

ANTIE!
VERTREKGAR

Data: 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23 november

€ 75,-

€ 39,-

€ 36,-

DISNEY’S THE LION KING

KERSTSHOPPEN LONDEN

NIEUW!

€ 79,-

Data: 28 jan.,
25 maart, 27 mei

€ 140,-

Data: 25 november,
16 december

Vraag voor ons volledige aanbod de gratis Dagtochtenfolder aan!
tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

€ 75,-

€ 60,-

10

opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

09
11

Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 43

De bieb kan gewoon blijven waar ie zit
is toe aan groot onderhoud. De stelling werd door een stemmer met ‘eens’
beantwoord.
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het
belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen.
Op onze Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens
zijn met de stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook
uw mening op www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De bieb kan gewoon blijven waar ie zit, dat was de stelling die we u
vorige week voorlegden. Aanleiding was het onderzoek van gemeente Venray
of een verhuizing van de Venrayse bibliotheek gewenst is. De bieb zelf wil het
liefst verder naar het centrum verhuizen, naar het voormalige Albert Heijnpand. In de centrumplannen van de gemeente wil men toewerken naar een
compacter centrum met meer reuring. De bieb kan deze reuring leveren,
verwacht de gemeente. De gemeente onderzoekt daarnaast of renovatie van
het huidige pand ook een optie is. Het huidige gebouw aan de Merseloseweg

Een prikkelarme kermis
is een aanwinst voor Venray
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Gemeente Venray gaat onderzoeken of een prikkelarme kermis, een kermis
zonder knipperende lichten en harde muziek, een optie is. Een dagdeel van de
kermis wordt dan ‘prikkelarm’, om zo de kermis ook toegankelijk te maken voor
mensen met een beperking of bijvoorbeeld autisme of epilepsie.
Volgens de gemeenteraad is de wens hiervoor groot. Dat betekent meer
bezoekers. En een kermis die voor iedereen toegankelijk is. En willen we niet alle
maal een samenleving waarin iedereen kan genieten van de leuke activiteiten?

Daarentegen: in het verleden had Venray al eens een prikkelarme kermis.
Dat is niet voor niks gestopt. Kermissen worden toch al niet heel goed bezocht.
Als je ook nog een middag zonder toeters en bellen organiseert, is de vraag of
dat nog genoeg opbrengt. Als exploitanten niet meer genoeg opbrengsten uit een
kermis halen, is een neerwaartse spiraal ingezet die alleen maar kan leiden tot
het verdwijnen van de kermis.
Een prikkelarme kermis is een aanwinst voor Venray. Wat vindt u?

Mollenbestrijding
‘De laatste hoop’

www.ikzoektuingrind.nl
Ve n r ay

Ve n l o

S e v e nu m

tel. (077) 320 97 00

Overlast van mollen
bel dan de
mollenbestrijder
Tel. 06 36 08 66 35
mollen.org alles over mollen
Bekwaamheidscertificaat nr. L 200110000945

Workshops & Bloemwerk
www.groenateliermarian.com
megelsum 17, Meerlo
0623528211

Inpakwinkel

Vrijwilligers gezocht

Heeft u inpakvingers? Kom helpen in de inpakwinkel!

We zoeken vrijwilligers
voor het inpakken van cadeaus. In de periode 24 november
tot 24 december op koopavond, zaterdag & koopzondag.
Voor meer informatie www.venraybloeit.nl/inpakwinkel

venraybloeit.nl

Wapenlobby
De aanslag in Las Vegas
heeft opnieuw de gevolgen
van de Amerikaanse
wapenlobby aangetoond,
of dan ten minste de mogelijke
gevolgen van een soepele
wapenwetgeving.
De National Rifle Association
(NRA) geeft invulling aan deze
lobby, waarbij haar tentakels tot
diep in het Amerikaanse Congres
en het Witte Huis reiken. Het is
ook de NRA geweest die na de
Las Vegas-aanslag aangekondigd
heeft tegen een verbod op bump
stocks te zijn. Dit gadget van
99 dollar heeft Stephen Paddock
gebruikt om zijn semi
automatische wapens van
eenzelfde vuurkracht als
volautomatische wapens te voorzien. Op YouTube circuleren
filmpjes van Amerikaanse
sportschutters die deze bump
stocks als fun beschouwen.
Fun!?!
Pure horror en even hoop ik
dat de Amerikaanse wapenlobby
een lokaal verschijnsel betreft.
Hierbij ga ik aan het feit voorbij
dat Nederlandse banken in ieder
geval in 2015 nog honderden
miljoenen euro’s aan beleggingen in de wapenindustrie uit
hadden staan. Mijn naïviteit
wordt afgestraft wanneer ik
begrijp dat de politieke crisis in
Brazilië door de lokale wapenlobby als een ‘buitenkans’ wordt
beschouwd om de wapenwet
aldaar te versoepelen.
Brazilië, het land waar vorig
jaar 58.000 mensen zijn vermoord, zoekt haar oplossing in
meer wapens op straat. Amerika,
het land van de mass shootings,
zoekt haar oplossing in het laten
uitvoeren van microscopisch
onderzoek op de hersenen van
Stephen Paddock. De kern van
het probleem, een failliet sociaal
systeem, blijft onaangeroerd.
De onmacht…
Jimmy
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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.

Venray dementievriendelijk
Van inwoners krijgt CDA Venray signalen dat het aantal mensen in hun
omgeving die geconfronteerd worden met de ziekte dementie, groeiende
is. De wachtlijst in Venray voor opname in de dan zeer noodzakelijke
woonvoorziening bedraagt één jaar.
Omdat men tijdens die wachttijd
al onder de ‘Wet langdurige zorg’
valt, worden de kosten al voor een
groot gedeelte op de cliënt verhaald
(de kosten die voorheen door de

zorgverzekeraar en WMO werden
vergoed, vervallen dan). Er zijn mensen
die dan gaan afhaken en niet die zorg
krijgen die zij eigenlijk hard nodig
hebben. Dit heeft dan ook tot gevolg

dat de mantelzorgers overbelast
kunnen raken.
Als wij de demografische gegevens
van Venray bekijken, groeit de groep
ouderen. Een op de vijf mensen krijgt
dementie. Boven de 90 heeft maar
liefst 40 procent kans op dementie
(die groep groeit erg hard). Mensen in
de zorg rondom dementie zeggen dat
bijvoorbeeld een tweede Vincentiushof

binnen de kortste keren alweer vol zal
zitten. Het huidige Vincentiushof bevat
zeventig plaatsen.
CDA Venray vindt het belangrijk dat
meer woonvoorzieningen gecreëerd
worden voor inwoners met demen
tie. Hierdoor kunnen deze ouderen
en andere dementerenden in hun
vertrouwde omgeving blijven wonen
en worden ze niet te ver gescheiden

van hun partner, familie en vrienden.
Ook dient de gemeente lokale initia
tieven waarbij buurten, verenigingen
en bedrijven een bijdrage willen
leveren voor de zorg van inwoners
met dementie in hun eigen omgeving
te faciliteren.

Wonen naar vroegen, kregen we als
antwoord dat de Renschdael Groep
alsnog het gesprek aangaat met Wonen
Limburg. Zaken blijken dus niet serieus
te zijn onderzocht. Het college lijkt dit
helaas, ondanks hun eigen ambities,
klakkeloos te accepteren. Dit doet de SP
niet. Aangezien de wachtlijsten voor dit
soort woningen in de gemeente Venray
nog steeds lang is, is het wat de SP
betreft onaanvaardbaar de eventuele
realisatie van sociale huurwoningen in
een buurt of wijk zonder onderbouwing

bij voorbaat uit te sluiten. Vandaar
dat we de rest van de gemeenteraad
het voorstel hebben gedaan het
college op te roepen toe te zien op
een gedegen onderbouwing door de
Renschdael Groep van het al dan niet
realiseren van sociale huurwoningen
op het Sint Annapark. Partijen die hun
eigen ambities met het Sint Annapark
nog wel serieus nemen, hebben voor
dit voorstel gestemd.
Joep Gielens,
raadslid SP Venray

Ton Teeuwen-Peeters,
raadslid CDA Venray

Sint Annapark
In 2015 stemden het College van B&W van gemeente Venray en de hele
gemeenteraad in met het ‘Ambitiedocument St. Annapark Venray’.
Dit document is opgesteld in opdracht van Stichting Vincent van Gogh en
Stichting Wonen Limburg.
Een van de ambities die hierin
staat, is het mogelijk maken van
wonen in alle segmenten, waardoor
mooie verbindingen tussen verschil
lende bewoners kunnen ontstaan.
Een ambitie die de SP als muziek in
de oren klinkt en die cruciaal was
om met het ambitiedocument in te

stemmen. Wanneer de gemeenteraad
deze ambitie uitspreekt, moet de
gemeente er alles aan doen om deze
ambitie ook daadwerkelijk te realise
ren. In de gemeente Venray zorgen
we er wat de SP betreft voor dat de
kloof tussen verschillende groepen
mensen kleiner wordt in plaats van

groter. Wat ons betreft wordt wonen
op het Sint Annapark daarom bereik
baar voor iedereen. Vandaar dat de
SP teleurgesteld is over het gegeven
dat er volgens de huidige plannen van
beoogd koper van het Sint Annaterrein,
de Renschdael Groep, geen sociale
huurwoningen worden gebouwd.
Volgens de Renschdael Groep zijn dit
onrendabele investeringen. Een verdere
onderbouwing van deze stelling ont
breekt. Toen wij hier tijdens de bespre
king van de plannen in de Commissie

Arbeidsmigrantenhuisvesting: tijd voor visie en beleid
De voormalige melkfabriek in Leunen is als mogelijke locatie voor
huisvesting van circa 280 arbeidsmigranten door de gemeenteraad dinsdag
31 oktober definitief afgewezen. Elke stem was cruciaal. PP2 en inVENtief
(VENRAY Lokaal) hebben om meerdere redenen ook tegen dit plan
gestemd.
Niet vanwege de kreet ‘niet in
mijn achtertuin’, maar onder andere
omdat we locatie en grootschalige
huisvesting niet passend vinden.
Alleen maar ‘nee’ roepen, werkt ook
niet. De vraag volgt nu: hoe verder?
We kunnen niet onze kop in het zand

steken. De in de afgelopen jaren ont
stane huisvestingsproblemen verdienen
verantwoorde oplossingen. Door geen
huisvestingsmogelijkheden te bieden,
is verzaakt te reageren op arbeids
marktontwikkeling. We weten niet
hoeveel arbeidsmigranten er in Venray

werken en al helemaal niet waar zij
verblijven. Venray doet als gastheer
voor deze mensen iets niet goed.
Nu het mes ten dele in het varken
is blijven zitten bij de herijking van het
beleid betreffende de huisvesting van
arbeidsmigranten, is het een uitdaging
geworden om passende oplossingen te
vinden. VENRAY Lokaal is van mening
dat er gelijktijdig meerdere lijnen
uitgezet moeten worden. Als het aan
VENRAY Lokaal ligt wordt er per direct
door de gemeenteraad een werkgroep

in het leven geroepen waarin ook de
belanghebbenden vertegenwoordigd
zijn. En niet te vergeten de arbeids
migranten, als ervaringsdeskundigen.
Tot nu toe is enkel óver de arbeids
migranten gepraat, maar niet mét! Het
model ‘Stichting Studentenhuisvesting’
zou als goed voorbeeld kunnen dienen.
VENRAY Lokaal is niet tegen
arbeidsmigranten, maar vooral voor
kleinschalige integratie.
Tino Zandbergen (inVENtief) en
Carla Brugman (PP2), VENRAY Lokaal

Genomineerd voor de Venrayse Ondernemers prijzen.

Geniet van dé lekkerste Speciaal Koffies bij

BUFKES VENRAY
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Politieke partij inVENtief

Postuum erelidmaat- Thema-avond Alzheimer Café
schap Karel Beerkens

Alzheimer Café Venray is op maandag 13 november weer geopend. Het thema van de avond is ‘de mantel
zorger centraal’. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

De leden van politieke partij inVENtief uit Venray hebben hun oud-lid
Karel Beerkens op woensdag 1 november postuum benoemd tot erelid.
Hij was vanaf de oprichting van de lokale politieke partij in 2005 lid.
Beerkens overleed op 22 juni na een noodlottig ongeval met zijn fiets.

Het café is een maandelijkse
informele bijeenkomst waar mensen
met dementie, familieleden, hulp
verleners en andere belangstellenden
elkaar in een ongedwongen sfeer
kunnen ontmoeten om ervaringen uit

te wisselen en te leren over dementie
en aanverwante thema’s. Het thema
van deze avond is: De mantelzorger
centraal: Waar sta ik, de mantelzorger?
Er vindt een gesprek plaats met
mantelzorgers. Het Alzheimer Café

Venray vindt plaats in De Kemphaan
in Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur.
Voor meer informatie, neem contact
op met avondcoördinator Alzheimer
Café regio Venray, Joke Halmans via
06 53 73 05 15.

Sint Maartenoptocht Veltum
Jong NL Venray organiseert op vrijdag 10 november een St. Maartenoptocht door de straten van de Venrayse
wijk Veltum. De tocht begint om 18.30 uur.
De deelnemers verzamelen met
hun zelfgemaakte lampionnen tussen
18.00 en 18.15 uur bij de blokhut van
Jong NL Venray. Vanaf 18.30 uur loopt
de stoet, met St. Maarten te paard
voorop en onder muzikale begelei
ding van joekskapel Got Net, door de

wijk. De route eindigt weer bij de blok
hut van Jong NL Venray, waar een groot
kampvuur wordt gemaakt. Ook organi
seert Jong NL daar een activiteit voor
de deelnemers. De deelnemers met
de mooiste lampionnen winnen een
prijs. Toegang is gratis en iedereen

mag deelnemen. Het St. Maartenfeest
duurt tot 20.00 uur en gaat bij slecht
weer niet door. Jeugdvereniging
JongNL Venray organiseert activitei
ten voor jongeren van 5 tot en met
17 jaar en valt onder de provinciale
organisatie Jong NL Limburg.

Lezing Venrays dialect
Seniorenvereniging Avos organiseert op donderdag 16 november een lezing over het Venrays dialect.
De lezing ‘Is het Venrays dialect een Limburgs dialect?’ wordt gegeven door Frens Bakker.
Frens Bakker uit Nijmegen komt
om de vraag uit de titel van de
lezing te beantwoorden. Bakker is
taalkundige en promoveerde vorig
jaar november aan de Radboud

“De aanwezige leden en het
bestuur stonden, in stilte, even stil bij
het overlijden”, vertelt de partij over
haar algemene ledenvergadering.
Cor Vervoort, voorzitter van inVENtief,
droeg vervolgens Karel postuum voor
als erelid. Met een applaus werd dit
voorstel gesteund door de leden.
Secretaris Laura Puts overhandigde
een presentje aan weduwe Mieke
Beerkens. “In Karel verloor de partij

een inVENtieveling in hart en nie
ren, een boegbeeld, een man van
het eerste uur en tot op het laatste
moment een stille kracht binnen de
vereniging. Hij was kritisch en had een
eigen mening, maar ventileerde die
altijd vanuit betrokkenheid en zorg.
Hij was boven alles een lief en aardig
mens”, aldus de partij. Vorig jaar moest
de partij op 8 mei al afscheid nemen
van medeoprichter Gerard Thijssen.

Universiteit in Nijmegen met een
onderzoek naar het Noord-Limburgs
en de Zuidnederfrankische dialecten,
de ‘Limburgse dialecten’. De taal
kundige heeft hier een theorie over

ontwikkeld die hij graag met zijn
toehoorders deelt.
De lezing begint om 14.00 uur
en wordt gehouden in centrum voor
ouderen De Kemphaan in Venray.

Jubileum wandelclub
De Tol
Wandelclub De Tol uit Venray heeft afgelopen week haar vijfjarig jubileum gevierd met een uitstapje.
De wandelclub biedt iedereen de kans om gezond en sociaal bezig te zijn.

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

Wandelclub De Tol bestond
afgelopen week 5 jaar. De club heeft
als doel haar leden een gezonde en
sociale activiteiten te bieden. Bij deze
club is ook plaats voor mensen met
een beperking. Sinds afgelopen jaar is
de club actief vanaf De Tol in Venray.

Hier komt de club elke donderdag
vanaf 18.30 uur bijeen, om vervolgens
om 19.00 uur een wandeling van
enkele kilometers te maken.
De club vierde haar
jubileum zaterdag 4 november
met een uitstapje naar het

Boerenbondsmuseum in Gemert
en een etentje bij Museumzicht in
Overloon.
Wie meer wil weten over de
club, kan contact opnemen met
Hay Philipsen via 0478 51 25 54 of
hayphilipsen@home.nl
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KSV Venray eo

Kleindierenshow in Venray
Kleindierensportfokkersvereniging KSV Venray eo organiseert op zaterdag 11 en zondag 12 november de
31e editie van haar jaarlijkse kleindierenshow in Oostrum. Voorzitter Henk Kersten legt uit hoe zo’n keuring er aan
toe gaat.

de keuring voor de prijzen, Henk niet.
“Ik doe het puur voor de hobby.”
Met zijn kippen gaat Kersten niet
alleen naar keuringen, maar ook
naar verpleegtehuizen in de buurt.
“Dan gaan we vanuit de KSV met
kippen of konijnen op bezoek bij een
afdeling met dementerende ouderen.
Konijnen vinden ze prachtig, de kippen
zijn wat meer een uitdaging. Maar als
ik hen dan eenmaal een kip op schoot
heb gezet, dan gaan ze eerst aaien en
uiteindelijk ook praten. Veel mensen
komen hier uit de buurt en hebben
een agrarisch verleden. Die hebben
dan soms zelf kippen gehad. ‘Maar niet
zo mooi als die van mij’, zeg ik dan
altijd. Ik vind het prachtig om te kun
nen doen met de vereniging, zeker
met mijn verleden als maatschappelijk
werker. Het is een belangrijke bijtaak
van KSV.”

Zuinig op de
jeugdleden
KSV is een redelijk stabiele
vereniging, vertelt Kersten. “We hebben
in totaal 62 leden. Dat is een redelijk
aantal, maar het grijsgehalte wordt
wel erg hoog”, vertelt hij lachend.
“Er is weinig vernieuwing, dat baart
ons soms wel zorgen. Gelukkig hebben

we ook vijf jeugdleden, daar zijn we
heel erg zuinig op.” Het zou doodzonde
zijn als de vereniging in de toekomst
geen nieuwe leden of bestuursleden
kan aantrekken, vindt Kersten.
“Een vereniging is toch altijd een stukje
cultuur dat bij een gemeente hoort.”
Met de clubshow hoopt de club dan
ook ieder jaar nieuwe leden te vinden.
Op de kleindierenshow van
zaterdag 11 en zondag 12 november
zijn niet alleen de dieren van de
vereniging te zien. Dit jaar is er ook
een caviafokker, zijn er allerlei soorten
uilen van dichtbij te bekijken, kunnen
kinderen dieren knuffelen in de
knuffelhoek en is er een kunstschilder
aan het werk die portretten maakt
van huisdieren. Een echtpaar uit
Leunen is aanwezig met hun breisels,
onder andere met dierenpatroontjes.
Kersten: “We vragen geen entree,
alleen wat geld voor koffie en gebak en
de tombola. Met de opbrengst kunnen
we het hele jaar door onze activiteiten,
zoals hokbezoeken en lezingen,
bekostigen.”
De kleindierenshow is geopend op
zaterdag 11 november van 10.00 tot
22.00 uur en op zondag 12 november
van 10.00 tot 16.00 uur. De show wordt
gehouden bij Wilms bestratingen aan
de Stationsweg in Oostrum.

Oliebollen voor
Zonnebloem-gasten
KSV Venray organiseert ieder jaar
twee activiteiten: een jongdierendag
in september en een grote clubshow
in november. Voor die clubshow zijn
de voorbereidingen inmiddels in volle
gang, vertelt voorzitter Henk Kersten.
“Op donderdag worden alle dieren al
naar de showroom gebracht. En vrijdag
is het dan tijd voor de keuring.”

In bad doen
en föhnen
Waar kijkt zo’n keurmeester dan
eigenlijk allemaal naar? “Vooral of het
dier voldoet aan de standaard voor zijn
of haar soort”, legt Kersten uit. “Zelf
heb ik kippen. Daar wordt bijvoorbeeld
goed gecheckt of ze de juiste kleur

hebben, het goede aantal veren en of
de veerlengte en de structuur van de
veren in orde is.”
Een goede hen of haan krijgen,
is niet zomaar een kwestie van geluk,
vertelt hij. “Je moet goed opletten hoe
je doorfokt. Heeft een haan bijvoor
beeld een mooie kam, dan moet je
deze kruisen met de juiste hen om zo
dicht mogelijk bij de ideale kuikens te
komen. Of dat is gelukt, zie je soms
al één dag na het uitkomen van de
eieren, maar ook af en toe pas na een
paar maanden. En dat maakt het zo
spannend.” Behalve kippen worden er
op de beurs ook sierduiven, konijnen
en watervogels gekeurd.
Het fokken van kleindieren
is een mooie hobby, vindt Henk.

“Het omgaan met beesten maakt
het zo leuk. Hoeveel tijd je er precies
mee kwijt bent, hangt af van hoe
fanatiek je bent”, zegt hij. “Je hebt
liefhebbers, zoals ik, maar ook echte
fokkers. Die laatste categorie is er
iedere dag mee bezig.” Kersten
hield vroeger zijdehoentjes, maar is
inmiddels overgestapt op de Seramakip. “Die zijdehoentjes waren wel heel
erg veel werk”, lacht hij. “Die moest
je de week voor een show in bad
doen en dan weer alle veren netjes
in model föhnen. Dat ging me wat te
ver.” Met zijn Serama’s heeft hij minder
werk. “Ze lopen bij mij in de tuin, dus ik
moet wel van tevoren even hun poten
en vleugels wassen. En dan zijn ze
showklaar.” De echte fokkers gaan bij

VRIJWILLIGE CHAUFFEURS GEZOCHT

Gasten van De Zonnebloem in Leunen, Veulen, Heide, Wanssum,
Blitterswijck, Geijsteren, Oirlo, Castenray en Oostrum krijgen tussen 13 en
18 november oliebollen van vrijwilligers. Ook de vrijwilligers krijgen
oliebollen. Het initiatief van de jaarlijkse oliebollenactie komt van een
landelijke bakkerij.
Marc Damen, directeur van vrij
willigersorganisatie De Zonnebloem,
vindt de jaarlijkse oliebollenactie van
de Echte Bakkers hartverwarmend.
“Voor veel mensen met een licha
melijke beperking is de deur uit gaan
niet vanzelfsprekend. Laat staan dat
ze ’even’ bij de bakker een oliebol
kunnen halen. Terwijl, die hoort erbij
in deze tijd van het jaar. Dankzij deze
actie komt de oliebol naar de mensen
toe. Soms zit het ’m in klein geluk.”
De oliebollen in Venray worden

beschikbaar gesteld door bakker
Verdeuzeldonk. Geert Verdeuzeldonk:
“Toen we hoorden van dit initiatief,
hebben we ons direct aangemeld.
We krijgen niet vaak de kans om een
mooi doel als dit te steunen met een
van onze producten. Ook voor ons
is de actie een feest. Wij houden er
een hartverwarmend gevoel aan over
om dit samen met De Zonnebloem
te doen. We merken dat we met
een klein gebaar een groot verschil
kunnen maken.”

15 JAAR MARIËTTE MODE
Wij vieren ons 15 jarig jubileum
van di. 7 t/m di. 21 november!

WELKOM
Wij verzorgen een zinvolle dagbesteding in ‘n huiselijke sfeer met talloze
activiteiten die betrekking hebben op de boerderij en het buitenleven.

KUNSTFEEST

Heb je aﬃniteit met de ouderenzorg en op zaterdag tijd?
We zoeken chauﬀeurs die onze gasten willen halen
en brengen van hun thuis naar onze zorgboerderij.
Zorgboerderij de Haam • Lorbaan 10 Veulen • 0478-515292 • www.dehaam.nl

vier mee met 15% korting
én een mooi cadeau
extra koopzondag
12 november
Graag tot ziens bij:

zondag 12 november 11-16 u
I R O K horst www.irok.nl

Gratis
parker en
voor de
deur!

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

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur
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GEPLUKT Jolanda Nabben

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.

“Maar ik heb eigenlijk nooit gedacht
dat je van kunst kon leven.” Dat ze toch
koos voor de lerarenopleiding, is mede
te danken aan hulp van haar mentor Els
Hintzen. “Ik zat op de havo en slaagde
per ongeluk voor mijn examens. Ik had
niet gedacht dat het dat jaar zou luk
ken”, vertelt ze. “Toen moest ik een
vervolgopleiding kiezen. Mijn toenma
lige mentor zei toen ‘Misschien moet je
iets met kunst gaan doen.’ Ik heb me
toen aangemeld en daar ben ik nog
steeds heel erg blij mee.”

Het verraste me

Ze had er nooit aan gedacht om in Smakt te gaan wonen. Maar nu ze er eenmaal geland is met haar partner en hun twee kinderen, geniet ze met volle
teugen van de rust van het dorp. Deze week wordt de van oorsprong Venrayse Jolanda Nabben (36) geplukt.
“Tijdens mijn studie heb ik op
kamers gezeten”, vertelt Jolanda aan
de keukentafel van haar vrijstaand
huis in Smakt. “Maar ik ben geboren in
Venray en heb daar eigenlijk ook altijd
gewoond.” Toen ze met partner Luc,
oorspronkelijk uit Merselo, op zoek ging
naar een huis waar ook ruimte was
voor haar keramiekatelier, kwam ze in
Smakt terecht. “Het huis is heerlijk en

ik vind Smakt een keifijn dorp. Ik had
nooit gedacht dat ik dit fijn zou vinden,
maar hier heb je echt rust.”
Ze kwam Luc tegen toen ze
veertien was. “Luc was negentien.
Het leeftijdsverschil was net te groot,
het is toen uitgegaan”, vertelt ze.
“Maar een paar jaar later kwam ik hem
op de kermis weer tegen en bleek toch
dat het nog niet over was.” In 2012 zijn

DHL PARCEL zoekt bestellers
voor depot Venray.
Wij zoeken met spoed bestellers voor:
Dagritten, avondritten en de zaterdagochtend.
De avond en zaterdag zijn tevens
ook erg geschikt voor studenten.
Leeftijd: vanaf 18 jaar,
bij voorkeur in bezit van een eigen auto.
Eventueel DHL auto’s beschikbaar.
Bezorggebied: Venray en omstreken.
Reacties: https://www.dhlparcel.nl/nl/bezorger

ze in Smakt gaan wonen. Een jaar later
werd Jip geboren. Daarna kwam Ted,
die in december 2 wordt.

Keramiekoven
van eerste salaris
Na een lerarenopleiding tekenen en
handvaardigheid in Nijmegen, kwam ze
op haar 21e voor de klas te staan, op
het Dendron College in Horst. Sommige
leerlingen waren toen niet veel jonger
dan zij was. “Dat gaat prima, als je er
niet te veel over nadenkt. Als je voor
de klas staat, ben je in de ogen van de
leerlingen toch ‘oud’”, lacht Jolanda.
Tijdens haar werk als docent ging ze
verder met een vervolgstudie aan de
Kunstacademie. “Daar werd ook mijn
interesse in hedendaagse kunst weer
geprikkeld.”
Jolanda geeft niet alleen kunst
les, maar is zelf ook heel actief met
keramiek. Van haar eerste salaris kocht
ze een keramiekoven. “Ik zit regelmatig
in mijn werkruimte te kleien. Ik deed
de kunstopleiding omdat ik graag wilde
tekenen, maar toen ik eenmaal klei in
mijn handen had, was het gedaan. Het
is echt een verslaving.” Ze verkoopt
haar kunst onder anderen in galerieën,
maar staat liever op keramiekmarkten.
“Je ziet dan waar het kunstwerk heen
gaat. Je ziet iemand verliefd worden
op je werk, dat iemand enthousiast
is”, glundert ze. Haar beelden zijn vaak
vrouwfiguren en Jolanda werkt veel
met diverse kantmotiefjes. “Het zijn
vaak krachtige, zelfbewuste vrouwen”,
legt ze uit. “Ik heb het tijdens het
maken niet vaak in de gaten, maar het
beeld toont vaak hoe ik me voel op het
moment dat het gemaakt is. Het werkt

voor mij therapeutisch. Ik kan ook niet
twee dezelfde beelden maken.”
Het creatieve, dat heeft er altijd
wel ingezeten. “Als ik vroeger niet
lekker in mijn vel zat, liet mijn moeder
me tekenen. Dan was het vaak al
snel weer goed”, kijkt ze terug. Op de
middelbare school vond ze tekenen
erg leuk en ook volgde ze een voor
bereidend jaar voor de kunstacademie.

Op het Dendron College zit ze echt
op haar plek. “Het is een thuis. De sfeer
op de school is heel fijn”, vindt Jolanda.
“Ik krijg de ruimte om mijn eigen ding
te doen, zoals het opstarten van een
kunstklas.” De school steunt haar ook
nu ze in een moeilijkere periode zit.
“Ik ben in april ingestort”, vertelt ze
over haar burn-out. “Dat had ik niet
aan zien komen. Achteraf kun je wel
bedenken hoe het gekomen is, maar
toen verraste het me echt. Ik kan bij
mijn leerlingen heel goed voelen wat
er is en dat oplossen, maar ik kwam
erachter dat ik voor mezelf niet zo
goed kon.” Ook het kleien stond in die
periode op een laag pitje. “Dat had ik
toen geen prioriteit gemaakt. Dat is
niet goed, daar moet ik ruimte voor
maken.”
Jolanda is inmiddels herstel
lend en dat gaat goed, geeft ze aan.
“Je leert jezelf kennen in zo’n periode.
Alle clichés zijn waar: je leert wat echt
belangrijk is en dat je ook tijd voor
jezelf moet pakken. Het gaat er niet
echt om of je het druk hebt, maar hoe
je ermee omgaat. Je moet lief zijn voor
jezelf.” Ze staat inmiddels ook alweer
grotendeels voor de klas. “Het was fijn
om te voelen dat ik dat gewoon kan.
Ik genoot er ook weer van. Dat geeft
vertrouwen dat het wel goed komt.”

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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SV Oostrum-VVV’03 Venlo

Opvallende winst
Oostrum na slechte start
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste herenteam van SV Oostrum heeft op zondag 5 november aan een krankzinnig duel met hoogvlieger
VVV’03 uit Venlo drie punten overgehouden. Daar zag er het aanvankelijk niet naar uit, want in de beginfase was
het niveau van de rood-witten bedroevend slecht.
De Venlose gasten waren heer en
meester en liepen binnen 19 minuten
uit naar een riante 0-3 voorsprong.
Na twee minuten lag de eerste goal
al achter doelman Dennie Plum, die
nadrukkelijk deelde in de malaise
door een ogenschijnlijk makkelijke
inzet knullig door te laten, 0-1 door
Arjen Hegger.
Wat Oostrum vervolgens liet
zien, deed pijn aan de ogen. Binnen
het kwartier lag de tweede Venlose
treffer in het net, 0-2 door Yusuf
Gûngör. De wil bij Oostrum was er
wel, maar zelfs de makkelijkste passes
kwamen niet aan en een monsterne
derlaag leek in het verschiet, zeker
toen Gûngör na 19 minuten ook nog de
0-3 binnenkopte.
Na een half uur wist aanvoerder

Marwin Hermans linkerspits Chris
Wilschut vrij voor de VVV’03-doelman
te zetten en die rondde beheerst af,
1-3. Ineens leek Oostrum bevrijd en
werden duels gewonnen. Dit resul
teerde vijf minuten later zelfs in een
tweede treffer. Marwin Hermans
scoorde prachtig na voorbereidend
werk van Wilschut, 2-3. Nog voor rust
werd ook de gelijkmaker gescoord toen
de opkomende linksback Nick Vergeldt
goed doorging en een prima aanval
hard binnenschoot, 3-3.

Vol gas
Na de pauze scoorde Kees
Gommans na twee minuten met een
geplaatst schot, 4-3. Vol gas togen de
rood-witten steeds weer richting het
doel van tegenstander VVV’03 en een

ruimere voorsprong kon niet uitblijven.
Een actie van Kenny Lommen over
rechts werd door Marwin Hermans
goed binnengeschoten, 5-3. Net op het
uur nam Wes Willemsen op rechts een
prima vrije trap die door Chris Wilschut
keurig werd afgemaakt, 6-3. Weer
enkele minuten later ging Willemsen
zelf goed door en bleef vrij voor de
doelman ijzig koel, 7-3. De ingevallen
Joep Cornelissen verscheen vervolgens
nog tweemaal alleen voor de VVVdoelman, maar deze kansen werden
gemist. Enkele minuten voor tijd
kwamen de sportieve gasten nog een
beetje dichterbij toen Luke van Veggel
7-4 binnenschoot. Dit betekende het
einde van een wedstrijd met twee
totaal verschillende gezichten, waarbij
het publiek de grote winnaar was.

Volleybal

Geplaagd herenteam
opnieuw puntloos
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
Het geluk is niet aan de zijde van de mannen van het eerste team van ActiveRooy uit Venray. Dit werd
zaterdag 4 november pijnlijk duidelijk in de wedstrijd tegen tegen VC Weert H1. ActiveRooy verloor met 0-4.
De toch al krappe selectie, waar
Roel van Hooft vanwege een achil
lespeesblessure buiten het veld stond,
kampte ook deze wedstrijd met
blessures. Omdat het team niet met
vijf spelers mag starten, werd Koen
Verweij weer van stal gehaald. Hij werd
ingezet op zijn oude vertrouwde positie

als middenman. Het team kon wel
kennismaken met coachend duo Roel
van Hooft en Rik Wienen. Zij hoopten
Active naar de broodnodige punten
te leiden. Dit leiden bleek na afloop
een lijdensweg te zijn. De vier sets
die werden gespeeld, kunnen worden
samengevat als een goed begin met

een slecht einde. Keer op keer, zoals
ook de voorafgaande week bleek,
had de tegenpartij nu weer de langste
adem. Waar er toch nog elke set zo’n
19 tot 23 punten werden gepakt, bleek
Weert een goede eindsprint in huis te
hebben. De sets eindigden dan ook in
23-25, 19-25, 23-25 en 19-25.

Dames ActiveRooy
laten punten schieten
Door: Laura Jacobs, volleybalvereniging ActiveRooy
Het eerste damesteam van ActiveRooy speelde zaterdag 4 november tegen de meiden van ADC uit Urmond.
Na vijf wedstrijden en nog maar vijf punten wilden de dames eens wat sets gaan pakken. De wedstrijd liep anders
dan verwacht en ActiveRooy verloor met 4-0.
Na een prima en energieke
warming-up begonnen de dames aan
de eerste set. In deze set was de wil
en het enthousiasme er om te winnen,
maar er werden te veel service
fouten gemaakt waardoor de sterk
verdedigende tegenpartij de set naar
zich toe kon trekken, 21-25.
Niks aan de hand, met nog drie

sets voor de boeg was er genoeg
ruimte om punten te pakken. Maar de
tweede en derde set liepen niet zoals
gedacht. Aanvallend scoorde de thuis
ploeg geen punten en de vele slimme
prikballen van de tegenstander vielen
te vaak op de grond, 16-25 en 20-25.
Om toch een punt te pakken deze
wedstrijd, moesten de Venrayse dames

de vierde set wel weten te winnen.
Vol enthousiasme begonnen ze en dit
was ook te zien in de stand. Lange tijd
stonden ze met een ruime voorsprong
in het veld. Maar de tegenstander wist
dichterbij te komen en de set werd
nog erg spannend. Met een goede
service won de tegenstander ook deze
set, 24-26.

Dressuurwedstrijd Oostrum
Rijvereniging Nobel uit Oostrum organiseert op zaterdag 18 en zondag 19 november haar jaarlijkse dressuurwedstrijd. Ook dit jaar is het een selectiewedstrijd voor regio Noord-Limburg.
De wedstrijd in Oostrum is
opengesteld voor de klasses B tot
en met ZZ-licht voor paarden en Z1

en Z2 voor pony’s. Ook is er een
oefendressuurrubriek. Voor de klasse B
tot en met M2 is er de mogelijkheid om

twee proeven te rijden. De wedstrijd
wordt verreden in Merselo, op manege
Hermkus Hof.

Basketbal

Nederlaag Jumpers
na spannende strijd
Door: basketbalvereniging Jumpers ’76
De heren van basketbalvereniging Jumpers uit Venray verloren vrijdag
3 november de spannende uitwedstrijd tegen Tantalus in Eindhoven. Niet
aanwezig bij Jumpers waren Bart van Dijk en Jorik Wulterkens.
De hele wedstrijd waren beide
teams aan elkaar gewaagd en ging
het gelijk op. In de eerste kwart
behaalden de Venrayse heren een
voorsprong van 3 punten (17-20).
In het tweede kwart werd er om
en om gescoord. Hierdoor kwam de
ruststand uit op 30-32 in het voordeel
van Jumpers.
Ook na de rust bleven beiden
teams om en om scoren. Jumpers
wisselde verder door, zodat iedereen
de kans kreeg om minuten te maken.
Daardoor sloop Tantalus dichterbij en
eindigde het derde kwart gelijk op
46-46.
In het vierde kwart begon
nen de heren van Jumpers goed en
begon Tantalus met het maken van
fouten. Echter kreeg men daarna een
driepunter tegen en begon Jumpers
ook met het maken van fouten. Ralf

Claessens kreeg zelfs een onterechte
onsportieve fout tegen. Vervolgens
pakten de heren van Jumpers de
draad weer op en bouwden weer een
kleine voorsprong op. In de laatste
twee minuten scoorden de heren
van Tantalus en kregen ze een aantal
fouten mee in de laatste minuut,
waardoor de stand na 40 minuten
uitkwam op 66-66.
Na dit gelijkspel gingen de
teams verder met de verlenging,
waarbij de foutenlast bleef staan.
Hier wist Tantalus goed gebruik van
te maken en zo nog te scoren. De
heren van Jumpers wisten niet meer
voldoende te scoren en verloren zo
de spannende wedstrijd met drie
punten verschil: eindstand 77-74.
Topscoorders waren Dirk Laurense met
30 punten en Peter Hoeijmakers en
Justin Gommans met elk 11 punten.

De Eendracht

Vader en dochter
succesvol
Door: ruiterclub De Eendracht
Marcel Classens en dochter Sanne boekten wederom succesvolle
resultaten met hun paard Highlight. Op zondag 28 oktober won Marcel
Classens zijn wedstrijd. Een weekend later werd Sanne tweede met
hetzelfde paard.
Marcel Classens nam op zondag 28
oktober met zijn paard Highlight deel
aan de indoor dressuurwedstrijd in
Lottum. Hij bracht Highlight uit in het
dressuur klasse L2. Marcel reed een
superproef, wat zichtbaar was in de
uitslagen. Hij behaalde de eerste prijs
en stond maar liefst 9 punten los van
de nummer 2.
Het weekend daarop, op zaterdag

4 november, nam dochter Sanne deel
aan de tweede selectiewedstrijd dres
suur van Kring Noord-Limburg. Sanne
had door omstandigheden een hele
poos niet kunnen rijden, maar zit sinds
enkele maanden weer in het zadel.
Sanne startte Highlight in het dressuur
klasse L1 en reed een goede proef.
Zij wist daarmee een tweede prijs te
bemachtigen.

Gemengd dubbel

Geen dubbelslag
voor Oostrums team
Door: Tennisclub Oostrum
Het gemengd dubbel 35+-team van tennisclub Oostrum had vrijdag
3 november nog één inhaalwedstrijd te gaan. Deze werd met 3-1
gewonnen, maar kampioen worden zat er niet meer in.
Het team dat bestaat uit
Jacqueline van Kessel, Marcel
Linskens, Marian Gommans, Marc van
Dijck, Henriette van Bergen, Michel
Gregoire, Astrid Vollenberg en Abe
Hogeboom wilde na het behalen van
het kampioenschap in het voorjaar
graag de dubbel binnenhalen door
ook de najaarscompetitie te winnen.
Tot en met de derde speelronde lagen
zij op ramkoers en stonden zij inder
daad fier bovenaan.

In de vierde en vijfde speelronde
lieten zij echter een paar steekjes
vallen. Tegen TC Rodhe verloren ze
bijvoorbeeld alle vier wedstrijden in
een derde beslissende set. Daar waar
het team in de allerlaatste wedstrijd
van de voorjaarscompetitie nog
kampioen werd ten koste van Venray,
trokken ze nu aan het kortste eind.
De verschillen waren uiteindelijk zeer
klein, waardoor het toch nog een
spannende competitie werd.

16

jongeren

09
11

Inspire 2017

‘Voor een inspirerende baan
hoef je niet naar de Randstad’
Voor de vierde keer organiseert de jongerencommunity van Rabobank Horst Venray op woensdag 15 november de bedrijvenbeurs Inspire, waar
jongeren kennis kunnen maken met bedrijven in de regio. Dat is nog steeds hard nodig, vinden twee van de organisatoren, Willy Hubers (23) en Maikel
Martens (17). “Jongeren hebben vaak geen idee welker interessante bedrijven er allemaal in de regio zitten.”

laten zien dat ze voor een inspirerende
werkomgeving niet naar de randstad
hoeven te vertrekken, maar dat deze
ook om de hoek te vinden is. Maikel
Martens uit Oirlo vertelt: “Je ziet
dat veel jongeren uit Venray na hun
studeren niet meer terugkomen, maar
in de stad van hun studie een stage of
werk zoeken. Wij willen hen laten zien
dat dit helemaal niet hoeft. In Venray
is heel veel werkgelegenheid, in alle
sectoren kun je hier wel wat vinden.”
Willy beaamt: “Neem een havo/
vwo-klas met kinderen met allerlei
verschillende interesses. Die zouden
hier allemaal een baan kunnen vinden,
als ze willen.”

Grijp je kans

Dat gaat zeker meer mensen trekken.”
Mocht dat niet het geval zijn, dan gaat
Inspire volgend jaar misschien wel even
de ijskast in. Willy: “Dan moeten we
toch nog eens gaan nadenken of dit wel
het juiste concept is. Maar zover zijn
we nog niet, ik heb er alle vertrouwen
in dat het dit jaar helemaal goed gaat
komen met de bezoekersaantallen.”
Met Inspire wil de groep jongeren

Voor jongeren die op zoek zijn
naar een baan of stage hebben Willy
en Maikel een belangrijk advies. “Niet
bang zijn”, aldus de twee. Maikel: “Durf
aan te bellen bij een bedrijf, laat je
zien.” Willy gaat verder: “De arbeids
markt is aangetrokken, dus er zijn veel
banen. Dat wil niet zeggen dat je er
niets meer voor hoeft te doen. Voor
die perfecte werkplek of stage moet
je wel je best doen en je kans grijpen
als die zich voordoet.” Zelf heeft Willy
zijn baan bij AB Werkt overgehouden
aan de beurs van vorig jaar. Maikel: “En
we horen van meer jongeren dat ze
een baan of stage via de beurs kunnen
regelen.”
Inspire 2017 vindt woensdag
15 november van 18.00 tot 21.00 uur
plaats in conferentiecentrum De Witte
Hoeve in Venray.

dus geïmproviseerd worden.
De teams worden beoordeeld op
argumenten en presentatie. Yvon:
“Bij dat tweede onderdeel kijken ze
bijvoorbeeld naar je stemgebruik en
handgebaren. Zo moet je proberen af
te wisselen in het volume waarop je
spreekt om je belangrijkste punten
beter duidelijk te maken. Maar ook
weer niet te veel, want het mag
geen toneelstuk worden.” Van iedere
voorronde gaan de beste tien teams
door naar de finale in Utrecht. “Maar
we zitten in een lastige voorronde met
allemaal teams die normaal gesproken
wel in de finale zitten. Dus dat wordt
lastig”, verwachten de twee.
Op het Raayland College worden
jaarlijks verschillende debatevene
menten, waaronder toernooien en
debatdagen, georganiseerd. Het is
goed dat de middelbare school zoveel
aandacht aan het debat besteedt,
vinden de twee. “Dan gaat het ook
echt leven. Meer dan op andere
scholen, merken we.” Op zo’n jaarlijkse
debatdag ontdekten Yvon en Martijn
de liefde voor debatteren. Yvon: “Het
is een passie voor mij. Ik geef graag
mijn mening en als ik meedoe aan een
debat, dan wil ik ook winnen.” Later
wil ze het liefst de politiek in. “Eerst
in de gemeenteraad van Venray en zo

wil uiteindelijk doorstromen naar de
landelijke politiek. Diederik Samson
is één van mijn voorbeelden, vooral
vanwege zijn duidelijke taalgebruik.”
Van debatteren kun je heel veel leren,
stelt Martijn. “Zelf vind ik het leuk om
voor grote groepen te spreken en dat
leer je ook steeds beter door het veel
te doen.” Een goede debater durft
te praten, vindt hij. “Je moet je zelf
serieus nemen en zeggen wat je vindt.
Ook als je het misschien niet eens bent
met de stelling, moet je die kunnen
verdedigen.”
De grootste misvatting over de
debatclub van het Raayland College is
volgens Yvon en Martijn dat het een
nerdclubje zou zijn. “Juist niet”, lacht
Yvon. “We zijn meer een vriendengroep
die naast debatteren ook nog andere
leuke dingen samen doet. Aan het eind
van ieder jaar houden we bijvoorbeeld
altijd een groot feest.” “En onze appgroep staat nooit stil”, voegt Martijn
toe. “Als er iets in politiek Den Haag of
Venray gebeurt waar we een mening
over hebben, dan gaat iedereen hele
maal los natuurlijk.”
Als het Raayland-team bij de beste
tien hoort tijdens de voorronde, dan
mag deze de school vertegenwoordi
gen bij de finale van het NK Debatteren
op zaterdag 20 januari in Utrecht.

Jongeren tijdens Inspire 2016
De jongerencommunity van
Rabobank Horst-Venray werd vijf jaar
geleden opgericht, vertelt voorzitter
Willy Hubers uit Ysselsteyn. “Rabobank
wilde weten wat jongeren bewoog bij
het zoeken naar een baan of stage. We
begonnen met een projectgroep van
zo’n vijftien jongeren. Ieder jaar komen
er nieuwe leden bij en gaan er ook
weer wat weg. Inmiddels ben ik het

enige overgebleven lid uit het begin”,
vertelt Willy. De belangrijkste activiteit
die de groep jongeren organiseert,
is de jaarlijkse bedrijvenbeurs
Inspire, maar daarnaast worden er
ook zogenaamde ‘inhouse dagen’
gehouden, waarbij de jongeren een
kijkje in de keuken bij verschillende
bedrijven kunnen nemen. Afgelopen
jaar vielen de bezoekersaantallen

van Inspire tegen. In plaats van de
verwachte vijfhonderd bezoekers,
waren dat er driehonderd.

Verhuisd van vrijdag
naar woensdag
Maikel: “Dit jaar hebben we de duur
van de beurs wat verkort en zijn we
verhuisd van vrijdag naar woensdag.

Team Raayland naar NK Debatteren

‘We zijn geen nerdclubje’
Iedere dinsdag komt de debatgroep van het Raayland College bij elkaar. De bijna dertig leden hebben één
gezamenlijke passie: debatteren. Vijf van hen doen dit weekend mee aan de voorronde van het NK Debatteren,
het grootste parlementaire debattoernooi van Nederland met 124 deelnemende teams. Yvon Peters (17) en
Martijn Vennekens (16) zijn de leiders van de debatclub en maken deel uit van het team. Debatteren is populair op
het Raayland College, merken zij.

De debatgroep van het Raayland College in actie
De leerlingen kunnen drie
stellingen voorbereiden voor het NK.
De afgelopen tijd was de debatclub
dan ook druk bezig met het opstellen
van voor- en tegenargumenten rondom
het verbieden van alcoholreclame,

het instellen van een quotum voor
een maximaal aantal asielzoekers
in Nederland en het verbieden van
palmolie. Martijn: “Per stelling gaat
daar zo’n 15 uur voorbereiding in
zitten. Eerst gaan we met z’n allen

brainstormen en uiteindelijk moeten er
concrete argumenten op tafel komen.”
Over twee van de drie voorbereide
stellingen moeten ze op het NK ook
echt debatteren, de derde stelling van
het debat is een verrassing en moet
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lissa Philipsen
18 jaar
Venray
Leeuwenborgh CIOS
niveau 4

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag een rondreis door Australië
willen maken, omdat het een heel
indrukwekkend land is met vele mooie
landschappen en bezienswaardighe
den. Ik heb al veel foto’s en video’s
gezien van Australië en daarom zou ik
het graag zelf willen zien om zo meer
ervaringen te kunnen opdoen.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
De fidget spinner. Een paar maanden
geleden had zowat iedereen er een en
was deze superduur. Nu zie je de fidget

spinner nergens meer en kost zo’n ding
niks meer. Het is vooral grappig om te
zien dat zo’n ding, dat amper wat kan,
zo in was en dat je hem nu nergens
meer ziet.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen wij met ons voetbalteam
kampioen werden. Het was een
superspannende wedstrijd, want
het werd uiteindelijk 3-2 voor ons.
Het werd al helemaal spannend toen
wij in de rust de kampioensshirtjes
al aandeden die wij hadden laten
drukken. Maar na 90 minuten mochten
wij ons de kampioenen noemen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen, is dat je je niet meteen om
alles zorgen moet maken. Want als je
iets op je af laat komen, komt het vaak

Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

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

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047
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allemaal wel goed. En als iets niet goed
komt en dus fout loopt, is het ook geen
ramp, want dan is het een wijze les.
Dit advies heb ik gekregen van mijn
ouders.
Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
De uitwisseling naar Portugal. Het
was een hele mooie, interessante
maar vooral leerzame week waar
we veel dingen hebben gezien en
hebben mogen meemaken. Dit was
vooral zo omdat ik in een gezin
kwam en dus ook een beter beeld
kreeg van hoe het leven van een
gezin er uit ziet in Portugal. Dan kom
je er dus achter dat er echt veel ver
schillen zijn tussen de gezinnen daar
en de gezinnen hier.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,

was in de herfstvakantie in Egmond
aan Zee. Daar heb ik veel foto’s
gemaakt van mijn familie op het
strand en van de vliegtuigen die laag
over kwamen vliegen.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij Center Parcs Het Meerdal
in America, bij het zwembad. Ik vind
het erg leuk om te doen en heb het
er erg naar mijn zin. Ik ga met veel
plezier naar mijn werk.
Wat is je droombaan?
Ik weet nog niet precies wat ik wil
worden, maar wat ik wel zeker weet,
is dat ik na het mbo het hbo wil doen.
Dan heb ik meer tijd om na te denken
en hoef ik geen overhaaste keuze te
maken.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig tijdens
de examenperiode op het Raayland
College. Het was een zeer spannende
periode met veel zenuwslopende
dagen.
Wat zou je nooit meer overdoen?
De SwimRun. Het was een zware
dag waar we 700 meter moesten
zwemmen en vervolgens 7 kilome
ter moesten rennen. Het was vooral
zwaar, omdat ik deze SwimRun heb
afgelegd met een blessure.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies
meegeven?
Dat ik niet zo zenuwachtig moet zijn
voor veel dingen. Want als je rustig
blijft, komt alles uiteindelijk wel
goed, ook al duurt het soms wat lan
ger of kost het wat meer moeite.
Dag of nacht?
Nacht, want ik hou van een avondje
uitgaan met mijn vriendinnen tot in
de late uurtjes.
Als je een dier was, wat zou je dan
zijn?
Als ik een dier zou zijn, dan wil ik een
jaguar zijn. Omdat ik met voetbal veel
snelheid heb en dit gebruik ik ook
vaak. Zo kan ik de tegenstander er uit
rennen.
Wat ligt er onder jouw bed?
Onder mijn bed ligt niet veel. Zou
ook niet weten wat ik er onder moet
leggen.
Met welke sporter zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou graag met Lieke Martens willen
ruilen, want ik voetbal zelf ook en
zou graag ook zo ver willen komen.
Elke beweging die zij maakt, is zo
mooi om te zien, daar kan ik uren
naar kijken. En vooral zou ik wil
len weten hoe het leven van een
beroemde voetballer eruit ziet.

De moderne
school
Voor de Raayland-gangers
onder ons was vorig weekend
weer even een verademing.
Of je nu vindt dat de toetsweek een mini-vakantie is
waarin je lang uit kunt slapen
en maar even op school hoeft
te zijn of het voor jou juist
weken vol paniek en stress zijn
geweest. Ik denk dat we het er
allemaal wel over eens zijn dat
het prettig is om weer even
niet te moeten leren.
Gewoon even opgelucht
ademhalen en alle zorgen laten
varen, tenminste tot de cijfers
binnenkomen. Er wordt altijd
zoveel waarde gehecht aan die
cijfers. Met enig recht natuurlijk,
ze bepalen of je over mag en
welke opleidingen je kunt doen.
Men mag alleen nooit vergeten
dat het schoolsysteem niet voor
iedereen even gepast is.
Leerlingen die goed zijn in
gegevens reproduceren en de
methoden snappen en kunnen
toepassen, hebben een groot
voordeel over leerlingen bij wie
dit niet zo gemakkelijk gaat.
Zo zitten de toetsen gewoon in
elkaar.
Het feit dat iemand geen
goede punten haalt, kan aan
heel veel factoren liggen,
maar wat ik eigenlijk wil zeggen
is dat het niet altijd de schuld
van de leerling is. De moderne
samenleving vraagt om arbeiders die samen kunnen werken
en creatieve oplossingen bieden.
In veel scholen zie je dan ook
steeds meer groepsprojecten om
de leerlingen hierin te oefenen.
Als we ons schoolsysteem aan
blijven passen zodat het
leerlingen voorbereidt op de
maatschappij en niet ontmoedigt
omdat ze geen goede punten
halen, dan krijgen we misschien
ooit een generatie kinderen die
graag naar school gaat.
Tom
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Popronde wil aansluiting
bij culturele instanties
Popronde Venray is naar verwachting verlopen, stelt de organisatie. Het bezoekersaantal van de tweede
editie was vergelijkbaar met vorig jaar en ook de bands waren tevreden. Voor de editie van volgend jaar wil de
organisatie wel meer aansluiting zoeken met bestaande culturele instanties in Venray.
Tijdens Popronde Venray op
z ondag 5 november werden op
dertien locaties in en rond het
centrum van Venray optredens ver
zorgd in uiteenlopende muziekstijlen.
De concerten waren gratis te bezoe
ken. Dat trok zo’n 1.200 bezoekers,
vergelijkbaar met vorig jaar.
“Het was top”, reageert
coördinator Marc Gommans. “De dag
verliep organisatorisch vrijwel
vlekkeloos en net als vorig jaar werd
Popronde Venray naar tevredenheid
bezocht.” Volgens Gommans bleef
een groot deel van de bezoekers bijna

de hele dag. “Ondanks dat het totale
programma bijna elf uur duurde.”
Een aantal minder goed bezochte
optredens werden op een ander tijdstip
weer gecompenseerd door een vol café
of volle zaal op diezelfde locatie, geeft
de coördinator aan. Volgens hem waren
de dertien deelnemende locaties dan
ook tevreden. “De middag verliep erg
goed met veel drukbezochte optredens.
De piek lag tussen 15.00 en 17.00 uur.
’s Avonds leek het wat drukker dan
vorig jaar, maar er waren ook minder
optredens dus daar hadden de cafés
met een avondprogramma meer profijt

van.” Voor groei ziet Gommans niet
heel veel ruimte. “Omdat de winkels
natuurlijk op zondag gesloten zijn.”
De deelnemende cafés zijn volgens
hem vooralsnog voldoende. Nieuwe
locaties zijn echter niet uitgesloten.
De organisatie geeft aan veel
steun te krijgen vanuit gemeente
Venray, maar volgend jaar ook meer
in te gaan zetten op samenwerkingen
met culturele instanties, “om de
exposure nog wat verder uit te
breiden.” De datum van volgend
jaar is alvast vastgesteld op zondag
4 november.

Spreekuur over boek uitgeven
Uitgeverij Bullseye Publishing uit Weert houdt woensdag 15 november van 14.00 tot 16.00 spreekuur voor
schrijvers en mensen met schrijfambities.
“Tientallen mensen beleven
veel plezier aan het schrijven van
verhalen. Sommigen hebben een
verhaal in hun hoofd en krijgen het
niet op papier zoals ze dat graag

zouden willen. Misschien ligt ergens
in een lade een geweldig manuscript
te wachten om uitgegeven te
worden.” Zo kondigt BiblioNu haar
inloopspreekuur over het uitgeven

van boeken aan. De uitgever
geeft antwoord op vragen die te
maken hebben met schrijven en
uitgeven. Het spreekuur is gratis te
bezoeken.

Sint Maartensfeest Brukske
De Activiteitenvereniging Brukske Actief organiseert op zaterdag 11 november een Sint Maartensfeest.
De bijeenkomst begint om 18.00
uur. Deelnemers verzamelen zich in
het wijkcentrum MFC Brukske. Om

ongeveer 18.30 uur vertrekken de
kinderen met lampionnen voor een
optocht door de wijk Brukske in Venray.

Na afloop krijgen alle kinderen die
mee gelopen hebben een snoepzak
aangeboden in het wijkcentrum.

Karaokeavond in Uitmarkt
Het Venrays Mannenkoor en café De Uitmarkt organiseren een karaokeavond op vrijdag 10 november. Het is niet
de eerste keer dat de twee organisaties samen een evenement organiseren. De avond start om 22.00 uur.

“Iedereen die dat leuk vindt, mag
het podium op: alleen, in duo’s of met
een klein groepje. We zijn benieuwd
welk onontdekt talent er in Venray
nog rondloopt”, zegt Tom Heijligers
namens de organisatie. Tijdens het
open podium in het voorjaar, zagen

ze ook verrassende optredens. “Ik ben
benieuwd welke nummers er gebracht
gaan worden. Misschien ga ik zelf ook
nog even het podium op”, zegt Geert
Pelzer van De Uitmarkt. Opgeven is niet
nodig, dat kan tijdens de avond zelf.
De karaokeavond start om 22.00 uur.

“De organisatie ligt in handen van
het Venrays Mannenkoor, maar dat
betekent niet dat alleen mannen het
podium op mogen. Daar mag geen
misverstand over zijn: vrouwen zijn van
harte welkom om te komen zingen”,
aldus Heijligers.
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Reprise musical Zonnestraole van geluk

‘Zo’n tweede ronde
vraagt om een heel andere insteek’
De musical ‘Zonnestraole van Geluk’ gaat eind november in reprise. De voorstelling werd voor het eerst in 2015 opgevoerd, in het kader van het
7x11-jarig jubileum van vasteloavesvereniging De Pielhaas uit Venray. Zo’n herhaling regisseren is toch een heel andere tak van sport dan de eerste keer,
vertelt regisseur Henk Deters uit Ysselsteyn.

“Op veler verzoek in reprise”, kopt
Schouwburg Venray. Twee jaar na de
succesvolle eerste ronde van voorstel
lingen, wordt ‘Zonnestraole van Geluk’
op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag
26 november nogmaals op de planken
van de Venrayse Schouwburg vertoond.

Heel ander verhaal
Al snel na de eerste uitvoerin
gen, was duidelijk dat het project een
vervolg zou krijgen. “We kregen toen
veel lovende reacties”, vertelt regisseur
Henk Deters. “Er was meteen sprake

van een reprise. Maar we wisten ook
dat de verbouwing van de schouwburg
op stapel stond.” De uitvoering van het
plan werd even uitgesteld, maar lag
zeker niet stil. Deters wilde de voorstel
ling nog best drie keer leiden, maar
had als voorwaarde dat alle grote rollen
door dezelfde spelers als de eerste keer
gespeeld zouden worden. “Dat is op één
rolletje na, gelukt.” Voor de rest had
hij geen twijfels. “Het is een leuke club
mensen om mee te spelen. Er heerst
een goede sfeer, we kregen leuke reac
ties en hadden plezier in het spelen.”

Het was niet de eerste keer
dat Henk een herhaling van een
show op de planken zet. Toen hij
benaderd werd voor de eerste serie
‘Zonnestraole van Geluk’, werkte hij
met bigband Flavour aan een reprise
van hun show. “In de laatste weken
van dat project hebben ze me toen al
gevraagd. Daar moest ik wel even over
denken, want het is niet niks om een
voorstelling te trekken.” Toch werd
het besluit genomen: café Vermeulen,
het decor van het stuk, opent nog één
keer haar deuren.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Verse,
ambachtelijk
bereide toetjes
uit Deurne!

Een reprise is voor een regis
seur een heel ander verhaal dan een
nieuwe voorstelling, geeft Deters aan.
“De twee processen zijn totaal niet
met elkaar te vergelijken. Zo’n tweede
ronde vraagt een andere insteek, om
mensen gemotiveerd te houden. Dat is
best hard werken. De eerste keer ben
je vooral aan het uitproberen. Nu wil
je minimaal hetzelfde niveau halen,
maar liefst nog een beetje meer. Je
vraagt dan ook meer van mensen
tijdens een repetitie. Elke week weer.
De teksten zijn het zelfde, de scènes

zijn bijna hetzelfde, maar het spel vergt
concentratie.”

Wie mooi wil zijn,
moet pijn lijden
Ook voor Henk is de reprise een
uitdaging. “Het is ook een leerpro
ces voor mezelf. Om meer uitdaging
te geven aan de spelers. Ik laat ze
nu bijvoorbeeld niet alleen het stuk
spelen, maar ook als het personage in
hetzelfde café een heel ander verhaal
spelen. Improviseren. Na een drukke
dag komen mensen op de repetitie, dan
hebben ze niet altijd meteen de energie
om de puntjes op de i te zetten. Het is
zoeken: hoe krijg ik mensen zover dat
ze álles geven?” Het doel van Henk en
de spelers is om het publiek weer een
mooie voorstelling te bieden. “En wie
mooi wil zijn, moet pijn lijden. Het is af
en toe ook pijn lijden. Maar we doen
ons best om extra plezier te kweken op
de repetitie en dat gaat goed.”
De vrijdagvoorstelling is uitver
kocht, die van zaterdag en zondag
hebben nog enkele plekken. “Dat voelt
wel goed”, geeft Henk toe. Het succes
van de musical zit ‘m volgens de regis
seur in de herkenning. “Herkenning
van personages, van tijdsgeest, van
de liedjes.” Centraal in de voorstelling
staan Venrayse vasteloavesliedjes. “We
willen de personages ook dicht bij de
werkelijkheid houden. Alles maar een
heel klein beetje uitvergroten. Het
zijn allemaal mensen die echt kunnen
bestaan. Dan voelen de mensen in
de zaal ook wat de personage op het
podium ook voelt.”

Print & Sign in Venray

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl
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Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters
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Agenda t/m 16 november 2017
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Seniorenwandeling ballonzuilenbos

Aft(r)appen 11-11

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: Ballonzuilenbos Merselo

Tijd: 14.00-03.00 uur
Locatie: Café Hulsman Venray

20 jaor leedjes van Frans Pollux

Bespeling carillon

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Dorpsraadsvergadering

Sint Maartenfeest en -tocht

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis D’n Hoek Merselo

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Activiteitenvereniging Brukske Actief
Locatie: MFC Brukske Venray

Opening bezinningsplek

Sint Maartenoptocht

Dorpsraadvergadering

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Vincent van Gogh instituut
Locatie: Belevingstuin Servaashof Venray

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Sint-Maartenorganisatie
Locatie: dorpsplein Leunen / verenigingsgebouw
De Schakel Leunen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Hoefslag Veulen

Dialoogtafel ‘Samen meer cultuur’

Sint Maarten-optocht

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: Cultura Venray
Locatie: Atelier Cultura Venray

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Stichting Wijkraad De Brabander
Locatie: start voetbalveld rotonde Broekweg/
Hoogheidseweg Venray

Sint Maartensoptocht Oranjebuurt

Sint Maarten Landweert

Oude foto’s bekijken

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: Stichting Oranjebuurt Venray
Locatie: Oranjebuurt Venray

Tijd: 18.30-20.00 uur
Organisatie: wijkvereniging Landweert
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske, Landweert Venray

Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: RooyNet en LGOG Kring Venray
Locatie: zorgcentrum Schuttersveld Venray

Sint Maartensoptocht

Première toneelvoorstelling
De Kat in de Kelder

Inspire

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: JongNL Venray
Locatie: Blokhut JongNL Venray

Skarnaval met The JB Conspiracy

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jeugdbeweging ’t Zandkasteel Wanssum
Locatie: vertrek De Zandhoek Wanssum

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: Jera on Air
Locatie: OJC Cera Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Lezing Prof. Dr. Mieke Hoogkamp-Korstanje
Vrijplaats voor andersdenkenden
Tijd: 20.00-22.15 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray
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Volkstrauertag
Tijd: 13.30 uur
Locatie: Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn

Inloopspreekuur schrijven en
uitgeven
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Uitgeverij Bullseye Publishing
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: jongerencommunity Rabobank
Horst Venray
Locatie: conferentiecentrum De Witte Hoeve Venray

Cabaretshow Klussen
Arie Koomen & Edo Brunner
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kleindierenshow

Optreden Albert Hammond & Band
Tijdloze Klassiekers

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: KSV Venray e.o.
Locatie: Wilms bestratingen Oostrum

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Dans je vrij

Hobbybeurs

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: KBO Limburg
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Cabarestafette

Das Rübenfest

Oliebollenactie

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00-17.30 uur
Organisatie: Blaaskapel Die Rübensammler
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 11.00-18.00 uur
Organisatie: Ruiterclub Ons Genot Leunen-Veulen-Heide
Locatie: Intratuin Venray

Karaoke

Start expositie Jerry Kowalski
t/m 25 februari

Lezing door taalkundige Frens Bakker
‘Is het Venrays dialect een
Limburgs dialect?’

Tijd: 22.00-01.00 uur
Organisatie: Venrays Mannenkoor
Locatie: Uitmarkt Venray
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Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 20.00-22.30 uur
Organisatie: Toneelvereniging Crescendo Ysselsteyn
Locatie: Gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Sint Maarten

Optreden Hotel Victoria Carel
Kraayenhof & Juan Pablo Dobal

Vergadering dorpsforum
Ysselsteyn

Kleindierenshow
Tijd: 10.00-22.00 uur
Organisatie: KSV Venray e.o.
Locatie: Wilms bestratingen Oostrum

Mantelzorgbrunch
Tijd: 12.00-14.15 uur
Organisatie: Rotary Venray
Locatie: dans- en partycentrum Anno 54 Venray

Locatie: Odapark Venray

Oliebollenactie
Organisatie: Ruiterclub Ons Genot Leunen-Veulen-Heide
Locatie: deur aan deur in Leunen, Veulen en Heide

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Seniorenvereniging Avos
Locatie: centrum voor ouderen De Kemphaan Venray
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Informatiebijeenkomst
Buurtbus-project
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Arriva Limburg
Locatie: Raadszaal gemeentehuis Venray

Alzheimer Café
Waar sta ik als mantelzorger?

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Noord-Limburg
Locatie: Ouderencentrum De Kemphaan Venray

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Expositie Jerry Kowalsky in Odapark Venray
The straw that broke the camel’s back. Dat is de titel van de solotentoonstelling van Jerry Kowalsky in Odapark, Center for contemporary art, in
Venray. De expositie is vanaf zondag 12 november te zien.
Jerry Kowalksy werd geboren als
Jeroen Cremers in Reuver en woont en
werkt nu in Berlijn. Hij schildert en
maakt sculpturen van karton. Hij kiest
voor de bouwstof karton omdat deze
geen eeuwigheidswaarde heeft. “Niets

is voor altijd”, aldus de kunstenaar.
Zijn kunstwerken in Venray laten
zien hoe een samenloop van kleine
omstandigheden tot een grote gebeur
tenis kan leiden. De rug van de kameel
kan breken door een enkel strootje.

Zoveel strootjes als bagage, maar er is
er altijd één strootje waardoor de rug
van een kameel breekt. “Dat herken
nen we allemaal, uit onze eigen levens
en dat van anderen. Dat ene moment
wanneer een leven voorgoed verandert
of soms zelfs een complete samenle
ving in een nieuwe fase komt”, aldus
het Odapark. “Dat moment als de
spreekwoordelijke rug van een kameel

breekt. Daar gaat de aanstaande
solotentoonstelling van Jerry Kowalsky
over.”
Odapark-curator Marijke Cieraad
vertelt over de expositie, die tot en met
25 februari te bezichtigen is. “Dat ene
strootje mag dan nog zo klein zijn, het
is een eindpunt van een hele reeks
handelingen. Kleinigheden die aan
vankelijk onbelangrijk leken, maar bij

elkaar alles overhoop gooien. Iedereen
maakt dit mee. We sterven elke dag
een beetje; de dood is een proces en
geen levend wezen ontkomt er aan.
Het laatste strootje komt altijd. Voor
elke kameel, en ook voor alle mensen.”
De expositie is vanaf 12 november
tot en met 25 februari te bezichtigen in
het Odapark in Venray. Kijk voor meer
informatie op www.odapark.nl

Vierde Unicef Bridgedrive
Het regionaal comité Unicef Venray organiseert op zondag 19 november de vierde Unicef bridgedrive.
Deze bridgewedstrijd voor het goede doel vindt plaats op zondag 19 november in De Witte Hoeve in Venray en
begint om 13.30 uur.
Onder de noemer ‘Hartentroef
voor Unicef’ wordt een bridgedrive
voor het goede doel georganiseerd.
Er worden 24 spellen gespeeld, inge
deeld naar speelsterkte. De prijsuit
reiking vindt rond 18.00 uur plaats.
De inschrijfkosten van het toernooi
komen ten goede aan Unicef Venray.

Unicef werkt samen met overheden
en lokale organisaties om wereldwijd
kinderarbeid op te sporen en tegen te
gaan. “Dit jaar willen wij er met elkaar
voor zorgen dat er nog meer kinderen
naar school kunnen gaan. Onderwijs
is de sleutel voor de ontwikkeling
van een kind én van de samenleving.

Een kind dat goed onderwijs krijgt,
krijgt kansen voor de toekomst.
Daarom heeft ieder kind recht op
goed onderwijs. Overal en altijd”, stelt
het regionaal comité. Aanmelden voor
de bridgedrive kan tot 17 november
bij mevr. N. Peijnenborgh via
nege@ziggo.nl of 0478 58 27 31.

Das Rübenfest in Leunen
Blaaskapel die Rübensammler Leunen e.o. organiseert op zondagmiddag 12 november voor de tweede keer
Das Rübensfest in MFC De Baank in Leunen.

Albert Hammond in
Schouwburg Venray
Albert Hammond staat met zijn band op woensdag 15 november in
Schouwburg Venray. Het optreden begint om 20.15 uur.
Albert Hammond scoort al vijf
decennia op rij hits. “Hij schrijft geen
gewone hits, hij schrijft klassiekers”,
aldus Schouwburg Venray. “Elke
generatie muziekliefhebbers kent
wel enkele van zijn songs.” Ruim 360
miljoen albums verkocht de muzikant.
“Hij is een gepassioneerd muziek
professional, die niet alleen op het
podium scoort, maar ook als songwri
ter en producer andere toppers in de
muziekwereld successen bezorgt. Zijn
netwerk kent grote namen als Diane

Warren, Roy Orbison, Joe Cocker, The
Carpenters en Neil Diamond. In 2008
kreeg hij een welverdiende plek in de
Songwriters’ Hall of Fame. Ook haalde
hij ettelijke Emmy awards binnen”,
aldus Schouwburg Venray. Albert
Hammond was lange tijd uitsluitend
als songwriter en producer achter de
schermen actief, maar nu verlangt hij
terug naar het podiumgevoel. Hij staat
alweer enkele jaren op de planken en
hij is van plan nog heel wat jaartjes te
blijven.

De organiserende kapel opent
om 14.00 uur. Van 16.00 tot en met
17.30 uur kunnen bezoeker sluiste
ren naar die Original Maastaler uit

Heijen. Beide kapellen spelen een
gevarieerd programma van Tsjechische,
Moravische, Böhmische en Egerländer
volksmuziek. Naast het spelen van puur

instrumentale nummers nemen de
kapellen ook een begeleidende rol
op zich als de diverse vocalisten hun
nummers ten gehore brengen.

Voor meer
informatie
kijk op onze
websites.

Boek nu
tickets
en maak
kans op
magische
prijzen!

Beleef onze kerstsfeer

Open deur dagen 2017

11 & 12 november

Vergelt 2, Baarlo www.hoevehofackers.nl
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Tummers

Ons Service Center is er
voor u, 7 dagen per week!
EP:Tummers heeft een uniek Service Center in de winkel in Panningen, Roermond en
Echt. Ons Service Center is hét aanspreekpunt wanneer u ondersteuning nodig heeft met
technische vragen of problemen. Heeft u bijvoorbeeld een storing op uw tv en weet u niet
hoe u dit moet oplossen? Geef ons dan een belletje, stuur ons een mailtje of kom even bij
ons langs. Wij helpen u graag. Daarnaast kunt u in ons Service Center ook terecht voor
reparaties, onderdelen en (IT-)accessoires. Wij staan 7 dagen per week voor u klaar!

Dit is service waar u blij van wordt!
7 dagen per week geopend

Niet goed, geld terug garantie

Bij ons kunt u 7 dagen per week terecht voor al uw aankopen, vragen, of technische
problemen. Wij zorgen altijd voor een passende oplossing. Zelfs op zondag!

Heeft u achteraf gezien toch liever een ander formaat tv? Wij doen er niet moeilijk
over als u van gedachten verandert. Bij ons heeft u altijd 14 dagen bedenktijd.

Gratis bezorgd

Deskundig advies

Wij bezorgen uw apparaat gratis bij u thuis met onze eigen bezorgdienst.
Ook als u het op de tweede verdieping wilt hebben is dat geen enkel probleem.

EP:Tummers heeft bijna 100 jaar ervaring in de elektrobranche. Onze productkennis
wordt wekelijks bijgespijkerd. U kunt altijd rekenen op eerlijk en passend advies.

Uniek OLED-weekend op 10, 11, 12 november
Leer alles over OLED

Gratis VIP-Sessies

Bent u al bekend met de OLED-techniek?

Wij houden op 10, 11 en 12 november in onze

OLED-schermen leveren een ongekend hoog

winkel in Roermond unieke OLED VIP-sessies.

contrast op, met veel diepere zwartwaarden en

Wij hebben zowel overdag als in de avond ver-

nagenoeg perfecte kleuren. Tijdens ons unieke

schillende sessies op het programma staan die

OLED-weekend kunt u alles bij ons leren over

u kosteloos kunt bijwonen. Als u interesse heeft

deze techniek, de nieuwste modellen bewon-

in een OLED TV is dit de uitgelezen kans om u

deren en profiteren van €200,- directe kassa-

perfect te laten adviseren! Schrijf u snel in via

korting op alle OLED TV’s!

www.eptummers.nl

Er
TV

* Na € 200,- kassakorting
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

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

