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Sint komt aan
in Castenray en Oirlo
De kinderen uit Castenray en Oirlo verwelkomden op zondag 19 november Sinterklaas en zijn pieten. Het was de eerste keer dat beide dorpsraden de intocht van de Sint
samen organiseerden. Vanuit Oirlo fietsten de kinderen samen met de pieten naar Castenray, waar Sinterklaas zich aansloot bij de tocht. In gemeenschapshuis De Wis in
Castenray werd het sinterklaasfeest met z’n allen verder gevierd.

Zorgen over inzet vrijwilligers in OV
De Limburgse afdeling van politieke partij SP heeft aangegeven zich zorgen te maken over dat er vanaf 2018
weer meer vrijwilligers worden ingezet in het openbaar vervoer. Vervoerder Arriva wil het aantal buurtbussen,
die gereden worden door vrijwilligers, uitbreiden. Ook de lokale SP-fractie heeft hier twijfels bij.
“In het openbaar vervoer horen
wat de SP betreft betaalde chauffeurs. Door de uitbreiding van het
aantal buurtbussen verdwijnen
banen en dat is een slechte ontwikkeling”, stelt SP Limburg. Arriva
schrapt in de nieuwe dienstregeling,
die vanaf 10 december ingaat, 24
OV-shuttles en lijntaxi’s, waar nu nog
wel betaalde chauffeurs op rijden.
Deze worden vanwege het hoge
gebruik van de shuttles vervangen
door buurtbuslijnen, die gereden
worden door vrijwilligers. In Venray
wil Arriva twee buurtbuslijnen

invoeren. “Voor december 2016 [liet]
Veolia soortgelijke buslijnen rijden door
betaalde chauffeurs”, stelt gemeenteraadslid Joep Gielens van SP. De huidige
OV-shuttles worden ook gereden door
betaalde chauffeurs en de lijnbussen worden ingezet omdat er genoeg
gebruik wordt gemaakt van de route.
Gielens geeft aan in de raadsvergadering van dinsdag 19 december een
motie te willen indienen. De partij eist
dat het college per direct stopt met het
faciliteren van de zoektocht van Arriva
naar vrijwilligers en dat zij er bij Arriva
en provincie Limburg op aandringen

dat er op buslijnen van Arriva betaalde
chauffeurs moeten worden ingezet.
Een woordvoerder van gemeente
Venray laat weten dat de gemeente
Arriva ondersteunt bij het werven van
vrijwilligers omdat ze de leefbaarheid in de dorpen belangrijk vindt. Van
verdringen van arbeid is volgens haar
geen sprake. “Op dit moment rijden
op de genoemde trajecten geen vaste
lijnen. Er worden dus geen bestaande
lijnen door buurtbussen overgenomen.
In de avonduren en in het weekend is er
sprake van een lijntaxi die door betaalde
chauffeurs wordt bemenst. Ook komen

er nieuwe lijntaxi’s waar de chauffeurs
mogelijk kunnen worden ingezet.”

Wensbus dwars zitten
Volgens de SP gaan de buurtbussen op sommige plekken ook mogelijk
wensbussen dwarszitten. De organisatie
van de wensbus Merselo-Vredepeel
sprak hierover eerder ook al haar
zorgen uit. Ook die zorgen zijn volgens
het College van B&W niet nodig.
“De OV-shuttle, die momenteel ook
al Merselo bedient, wordt in de ogen
van de vervoerder dermate veelvuldig gebruikt, dat dit omzetten naar
een vaste voorziening rechtvaardigt.
Deze vaste voorziening is vooral voor
reizigers naar Venray centrum en het
treinstation. De meeste reizigers van

de wensbus hebben een diffuus
en incidenteel vervoerpatroon.
De wensbus heeft daarnaast vaak
een deur-tot-deur service, is gericht
op bestemmingen met een sociaal-
maatschappelijk karakter en wordt
gebruikt door mensen op leeftijd
met soms een beperking, waardoor
het reguliere openbaar vervoer voor
hen geen geschikt alternatief is.
Wensbus en buurtbus zijn dus geen
concurrenten, maar ze vullen elkaar
aan.” Het college geeft aan dat de
wensbus ook Vredepeel bedient, waar
de buurtbus niet gaat komen. “Als de
vrijwilligers van de wensbus en de
buurtbus er niet zouden zijn, was er
geen openbaar vervoer in delen van
onze gemeente.”
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Werkgroep van omwonenden

Alternatief plan voor Het Roekenbosch
Werkgroep Het Nieuwe Roekenbosch uit Blitterswijck is bezig met een
alternatief plan voor de toekomst voor recreatiepark Het Roekenbosch.
Niet stoppen met het park, zoals de coöperatie van het park adviseert,
maar het een dubbele woonbestemming geven. Op die manier mogen
mensen er permanent wonen, maar mogen de huisjes ook voor recreatie
gebruikt worden.
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Bungalowpark Het Roekenbosch
werd lange tijd gerund door Landal
Greenparks en later door Hogenboom
Vakantieparken. Toen bekend werd
dat gemeente Venray vluchtelingen
wilde laten opvangen in de bungalows, stopte deze laatste organisatie
met de verhuur. Vanaf 2016 was het
park deels in gebruik als asielzoekerscentrum en werd het deels bewoond
door arbeidsmigranten, woonurgenten
en vaste bewoners van de bungalows. In oktober vertrokken de laatste
asielzoekers uit het park en moest
er gezocht worden naar een nieuw
toekomstscenario. Slechts één optie zou
levensvatbaar zijn, was de conclusie
van een onderzoek dat uitgevoerd
werd in opdracht van het bestuur van
coöperatie Roekenbosch en provincie
Limburg. Het park zou in 2029, als de
erfpacht van de bungalows afloopt,
moeten sluiten en worden gesloopt.
Tot die tijd zou het park niet meer als
recreatiepark dienen, maar grotendeel
gebruikt worden voor de huisvesting
van arbeidsmigranten.
Werkgroep Het Nieuwe
Roekenbosch ziet deze optie niet zitten.
“Het zou betekenen dat er de komende
tien jaar zevenhonderd arbeidsmigranten op het park gehuisvest worden”,
leggen Roger Verberkt, Ellie Schols
en Yvonne den Oude van de actiegroep uit. Verberkt en Schols wonen
op Het Roekenbosch, wat volgens het
bestemmingsplan eigenlijk niet mag
maar momenteel door de gemeente
gedoogd wordt. Verberkt heeft echter
een gedoogbeschikking en mag er
wel wonen. Verberkt: “Op dit moment
wonen er al zo’n 250 arbeidsmigranten
op het park en dat zorgt voor heel veel
overlast in Blitterswijck. In ieder geval
onder de aan- en omwonenden van het
park is er totaal geen draagvlak voor dit

toekomstscenario.” Schols voegt toe:
“Met de vluchtelingen van het AZC zijn
altijd weinig moeilijkheden geweest,
maar de arbeidsmigranten zorgen voor
problemen, op het park en de directe
omgeving daarvan, maar ook soms in
het dorp. Dat snap ik ook wel, want
voor hen is hier helemaal niets te doen.
Ze gaan zich vervelen en dat veroorzaakt overlast. Overal liggen bierblikken
en in de weekenden is er overlast van
dronkenschap en geluidsoverlast.”
De werkgroep is bezig met een
alternatief plan voor Het Roekenbosch.
Zij wil langdurige bewoning, wat
nu door het bestemmingsplan van
de gemeente niet is toegestaan,
mogelijk maken op het park.
Hiervoor wil zij een zogenaamde
‘dubbele woonbestemming’ instellen.
Verberkt: “Dan kunnen de eigenaren
van de huisjes zelf beslissen of ze er
willen wonen of deze alleen willen
gebruiken voor recreatie. Daarnaast
denken we ook aan camperplaatsen

of glamping op het park, of misschien
wel woningen voor statushouders of
senioren.” Het park weer langdurig
bewoonbaar maken, komt het dorp ten
goede, denkt de werkgroep. Verberkt:
“We willen het Roekenbosch voor eens
en voor altijd anders in gaan richten,
zodat het goed is voor het park én
het dorp. We willen de mensen uit
Blitterswijck dan ook graag oproepen
om mee te denken over oplossingen.
Economisch gezien hebben we
als dorp namelijk heel weinig aan
arbeidsmigranten, die geven hier
amper geld uit. Als Blitterswijck
er ineens weer zo’n vierhonderd
permanente bewoners bij zou hebben,
dan is dat bijvoorbeeld goed voor de
basisschool en komen er misschien
ook weer wat meer voorzieningen in
het dorp. Daarnaast denken we dat
permanente bewoners hun bungalow
ook veel beter bijhouden, waardoor het
park er weer netter bij komt te liggen.”
Inmiddels heeft de werkgroep met

gemeente Venray gesproken over het
plan. Roger: “We hebben nu eindelijk
wel het idee serieus genomen te
worden door de gemeente. Dat was bij
de komst van het AZC wel anders.”

Standpunt gemeente
afwachten
Met hulp van de gemeente wordt
het alternatieve plan verder uitgewerkt
en de gemeente bepaalt eind dit jaar
haar definitieve standpunt. Een gemeentewoordvoerster kon desgevraagd nog
niet aangeven welke rol de gemeente
precies in de beslissing speelt. Den Oude:
“Het is nu dus even afwachten of
het een constructieve samenwerking
gaat worden. We kunnen ons moeilijk
voorstellen dat de gemeente het plan
van de coöperatie goedkeurt. Als toch
gekozen wordt voor het sluiten van het
park, gaan wij onze hoofden eens goed
bij elkaar steken om te kijken op welke
manieren wij ons kunnen verzetten.”
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17 procent vmbo’ers
Raayland College naar havo
Leerlingen die na het vmbo willen doorstromen naar de havo, doen er goed aan daar vanwege de grote verschillen tussen scholen al bij hun
schoolkeuze rekening mee te houden, blijkt uit een analyse van de NOS van deze maand. Op het Raayland College stroomde 17 procent van de vmboleerlingen door naar havo, net iets meer dan het landelijk gemiddelde van bijna 16 procent.
De verschillen in doorstroomcijfers van de verschillende scholen
blijken groot, blijkt uit de analyse van
de NOS. Er zijn scholen waar ruim
de helft of zelfs bijna driekwart van
de vmbo-leerlingen verder gaat op
havo, maar ook tientallen scholen
waar helemaal geen leerlingen na
het eindexamen doorstuderen op de
middelbare school. Uit de gegevens
van de website Scholen op de kaart,
waar resultaten van 764 middelbare
scholen zijn samengebracht, blijkt dat
op het Raayland College 17 procent
van de vmbo-leerlingen in het schooljaar 2015/2016 door is gestroomd

naar havo. Ter vergelijking: het landelijk
gemiddelde is bijna 16 procent.
Het beleid van het scholenkoepel Stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs, waar het Raayland College
onder valt, bevordert en ondersteunt
de doorstroom naar een hoger niveau
op het middelbaar onderwijs zoveel
mogelijk, laat een woordvoerster
weten. “Daarnaast zorgen we voor
zoveel mogelijk maatwerk, zodat alle
leerlingen een goed geïnformeerde
keuze kunnen maken voor het vervolgonderwijs. Dat betekent ook dat niet
iedere leerling gemotiveerd zal worden
om van vmbo-t naar havo te gaan.

Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken
naar de motivatie van de leerling.
Weet deze bijvoorbeeld nog niet wat hij
of zij wil gaan doen als vervolgstudie
op het mbo, of is er een gericht plan
om op het hbo te starten?”

Laagste percentage
binnen scholengroep
Binnen LVO-Noord, waaronder de
middelbare scholen Raayland College
in Venray, Dendron College in Horst
en Het Bouwens in Panningen vallen,
heeft het Raayland College het laagste
doorstroomcijfer. Op Het Bouwens

stroomde in hetzelfde schooljaar
18,6 procent van de vmbo’ers door
naar de havo en op het Dendron
College was dat 32 procent.
De vereniging voor scholen in
het voorgezet onderwijs, de VO-raad,
stelt dat de grote landelijke verschillen tussen de doorstroomcijfers een
vertekend beeld geven. “Tussentijdse
opstroom naar de havo is niet altijd
meegenomen. Ook zijn bewuste
voorkeuren en keuzes van ouders en
de leerlingpopulatie van invloed op
deze verschillen.” De oorzaak van de
verschillen ligt dus niet alleen aan het
schoolbeleid, stelt de VO-raad.
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The B op zoek naar steun
Het behandelen van het subsidieverzoek van jongerencentrum The B in Venray is door de gemeenteraad van
Venray begin deze maand uitgesteld. Reden voor het bestuur van The B om de politieke partijen uit de
gemeenteraad te verzoeken of ze hun plannen zelf mogen komen toelichten. “We willen laten zien dat het plan wél
kans van slagen heeft”, aldus voorzitter van The B, Sander Brugmans.

geopend, maar al snel werd duidelijk dat het vrijwilligersbestuur niet
genoeg middelen en ervaring had
om The B meteen tot een succes te
maken. De grote bezoekersaantallen
waarop werd gehoopt bleven daarom
uit. Brugmans: “Sinds vorig jaar zien
we wel echt verbeteringen. Er zijn met
extra subsidie twee parttime programma-ondersteuners aangenomen,
waardoor de bezoekersaantallen steeds
beter worden.” Het bestuur, dat voorheen uit vooral jongeren bestond, heeft
inmiddels een aantal nieuwe leden.
“We maken nu duidelijk de scheiding
tussen het bestuur aan de ene kant en
een groep vrijwilligers die over het programma gaan aan de andere kant, om
alles professioneler te laten verlopen.
Het voorgaande bestuur heeft misschien wat te veel tijd besteed aan de
leuke dingen, zoals de programmering,
en wat te weinig tijd aan de minder
leuke dingen.”

Meerdere sozen
onder één dak

In de begroting voor 2018 van
gemeente Venray stond 60.000 euro
subsidie per jaar voor de komende drie
jaar opgenomen voor jongerencentrum
The B. Met dat geld wil The B twee
betaalde krachten inhuren die het
jongerencentrum gaan professionaliseren en doorontwikkelen. The B wil
daarvoor samenwerken met Synthese,
die het jongerenwerkgedeelte van het
centrum op zich gaat nemen. In de

weekenden wil het jongerencentrum
zich profileren als poppodium.
De gemeenteraad besloot echter de
subsidie te schrappen uit de begroting
en hier pas op een later tijdstip over te
beslissen. De raad was nog niet goed
genoeg geïnformeerd om al een
beslissing te kunnen nemen, stelde zij
begin november. Daarom wordt de
subsidie donderdag 30 november door
de raadscommissie Leven besproken,

waarna een raadsvoorstel zal volgen.
Voor die tijd wil The B al in gesprek met
alle politieke partijen, om hen zo
persoonlijk alle plannen toe te kunnen
lichten.

Nieuw bestuur
Een koerswijziging voor The B is
nodig, stelt Sander Brugmans, die
sinds oktober voorzitter is van The B.
Het jongerencentrum werd in 2014

Om die goede trend door te zetten,
heeft The B samen met onder andere
Cultura Venray en Synthese een toekomstplan opgesteld. Daarvoor heeft
zij de komende drie jaar ieder jaar
60.000 euro subsidie nodig om een
professionaliseringsslag te maken door
een regisseur voor het poppodium
en een manager voor The B aan te
stellen. Een aantal politieke partijen
vraagt zich af of dit wel eerlijk is ten
opzichte van de andere jeugdsozen in
het de gemeente, die deze subsidie
niet krijgen. Brugmans: “Wat wij in
het toekomstplan voor ogen hebben

met The B is anders dan een jeugdsoos.
Ons pand leent zich voor meer dan
alleen dat. Venray is niet te vergelijken
met een kerkdorp waar de jongeren
elkaar allemaal kennen en één gezamenlijke doelgroep vormen. Hier leven
veel meer verschillende doelgroepen die
we allemaal willen bedienen met The B.
Eigenlijk zijn we meerdere sozen onder
één dak. We willen niet concurreren met
de kerkdorpen, maar wel een plek bieden voor alle jongeren uit de gemeente,
ook buiten de kern Venray.”
Oorspronkelijk had The B haar
toekomstplannen vanaf 1 januari
2018 willen uitvoeren, maar door het
uitstellen van de beslissing van de raad
loopt dit vertraging op. “We hopen
zo snel mogelijk duidelijkheid te
krijgen. Het huidige contract met de
twee programma-ondersteuners van
The B verloopt op 15 januari en als we
dan nog geen extra subsidie hebben
gekregen, zijn onze enige twee professionele krachten weg. Dan vallen we
terug naar de situatie van voor 2016,
waarbij we alleen met vrijwilligers
kunnen werken.” Mocht de gemeenteraad uiteindelijk besluiten de subsidie
niet toe te kennen, dan ziet de situatie
er voor The B somber uit, verwacht
Brugmans. “Ik ben bang dat er dan veel
vrijwilligers die we net met heel veel
moeite bij elkaar hebben gekregen,
weer afhaken. Of het bestuur dan nog
wel doorgaat, is maar de vraag. En dan
gaat het wel heel lastig worden om
nog evenementen te organiseren.
Met het nieuwe toekomstplan denken
we dat The B zeker kans van slagen
heeft, maar daar is wel die subsidie
voor nodig. Met alleen vrijwilligers gaat
ons dat niet lukken.”

Gemeente treedt handhavend op

Roekenbosch moet snoeiafval opruimen
Gemeente Venray heeft het bestuur van de coöperatie Roekenbosch verplicht om het snoeihout aan de
Berkenstraat in Blitterswijck op te ruimen. Doet het bestuur dit niet, dan volgt een boete van 5.000 euro.
Dat maakte het College van B&W van Venray onlangs bekend.
Na meerdere verzoeken en
bezwaren van omwonenden en
de coöperatie en adviezen van
de brandweer, heeft het College
van B&W van gemeente Venray
de knoop nu toch doorgehakt: ze
gaat handhavend optreden tegen
snoeihout langs de Berkenstraat in
Blitterswijck.
Coöperatie Bungalowpark het
Roekenbosch legde afgelopen
voorjaar snoeihout aan de rand van
haar terrein aan de Berkenstraat.
Omwonenden gingen in maart
met een handhavingsverzoek naar

de gemeente: zij wilden dat het
college de coöperatie zou dwingen
om het snoeihout op te ruimen.
De omwonenden noemden de houtwal
hinderlijk en brandgevaarlijk en waren
bang dat het snoeiafval ongedierte aan
zou trekken.

Calamiteiten
vanwege spanningen
niet uit te sluiten
Hoewel de gemeente het
handhavingsverzoek in eerste instantie

afwees, liet ze er na aandringen van
de omwonenden de brandweer naar
kijken. Deze concludeerde dat het
snoeihout wel degelijk een gevaar
kon vormen, ook voor de bijgelegen
bouwwerken op het Roekenbosch en
de omliggende natuur. De gemeente
gaf hierover aan dat zij niet verwacht
dat het snoeihout zomaar vlam vat,
maar dat vanwege de spanningen
rondom het vakantiepark calamiteiten
niet uit te sluiten zijn. “Indien op de
een of andere wijze (moedwillig) brand
ontstaat in het opgeslagen snoeihout
of de directe nabijheid daarvan, dan

kan dit grote gevolgen hebben voor
de meest nabij gelegen woningen.
Een dergelijke situatie moet naar
onze mening te allen tijde worden
voorkomen.”

Binnen zes weken
Gemeente Venray stuurde hierop
in juli een brief naar de coöperatie van
het Roekenbosch om hen op te dragen
het hout op te ruimen. Dit keer kwam
er echter bezwaar van de coöperatie,
die wilde weten of het opgelost
zou worden als de houten wal werd
afgedekt met zand. Zij gaf volgens de
gemeente aan dat dit aan het einde
van de winter geregeld zou kunnen
worden. De gemeente vond dit echter
niet voldoende. De spanningen die in

de omgeving kunnen ontstaan en
het feit dat de coöperatie de wal pas
in februari of maart wil afdekken met
zand, waren voldoende aanleiding
om nu toch handhavend op te gaan
treden. Dat schreef zij onlangs
aan het bestuur van de coöperatie
Roekenbosch. De gemeente eiste dat
het bestuur ervoor zorgt dat de wal
wordt verwijderd. Doet zij dit niet
binnen zes weken, volgt een boete
van 5.000 euro.
Zover zal het niet komen, geeft
coöperatievoorzitter Anne aan de
Wiel desgevraagd aan. “Wij volgen
het advies van de gemeente op.
We gaan er nu geen energie meer
in steken, we gaan het opruimen en
afvoeren.”

AUTOBEDRIJF FRANCKEN Oirlo
www.autobedrijf-francken.nl

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

Keizersveld 50a, Venray | 0478-769059 | info@driessenarchitectuur.nl
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Verhalen van de straat
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Harrie Philipsenstraat Ysselsteyn

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 Harrie Philipsenstraat in Ysselsteyn.

Het eerste bestuur van de VKKL met rechtsonder Harrie Philipsen
(foto: Vereniging Kleine Kernen Limburg)

Hendrikus Gerardus (Harrie) Philipsen werd
op 14 augustus 1926 geboren in Ysselsteyn.
Hij groeide op in het Peeldorp en zette als
agrarisch ondernemer het pionierswerk van
zijn ouders in de Peel voort. Net na de oorlog
werd Harrie voorzitter van de Jonge Boeren en
hiermee was de aftrap gedaan voor een leven
vol maatschappelijke betrokkenheid.
Ruim 30 jaar was Harrie Philipsen actief
in het bestuur van de dorpsraad Ysselsteyn.
Tijdens zijn voorzitterschap voor de

Ysselsteynse dorpsraad heeft hij zich ook sterk
gemaakt voor samenwerking met de andere
dorpsraden in de gemeente Venray. “Harrie was
overtuigd van bundeling van krachten en
kennis in het dorp en daarbuiten”, aldus de
Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL).
Met andere kartrekkers is hij de grondlegger van het dorpsradenoverleg Venray,
dat destijds begon met de tien toenmalige kerkdorpen uit de gemeente Venray.
Dat trok begin jaren 70 ook landelijk de

aandacht. De toenmalige voorzitter van de
Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, de
heer IJsselmuiden (toen ook burgemeester
van Edam-Volendam) vroeg Harrie zitting te
nemen in het bestuur zodat Limburg ook op
landelijk niveau vertegenwoordigd zou zijn.
Vanuit deze functie trok Philipsen de hele
provincie door om gemeenten en initiatiefgroepen van dienst te zijn bij de oprichting
van dorpsraden. In 2003 nam hij het initiatief
om de VKKL op te richten. Bij deze vereniging

zijn nog steeds meer dan honderd Limburgse
dorpen aangesloten.
Harrie Philipsen zette zich op veel
verschillende manieren in voor de samenleving. Hij was onder andere ook erg politiek
geëngageerd. Tussen 1950 en 1991 was hij
bestuurslid van de KVP en het latere CDA.
Het duurde slechts zes jaar voordat hij voorzitter van de afdeling was. Deze rol heeft hij tot
1991 vervuld. Maar daar hield zijn politieke
betrokkenheid niet op: hij zat tussen 1982 en
1994 ook in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in Venray.
Philipsen trok voor zijn politieke invloed ook
verder: tussen 1982 en 1991 was hij lid van
de Provinciale Staten van Limburg. Op 21 mei
1991 nam het CDA afdeling Venray afscheid
van haar voorzitter Harrie Philipsen met een
feest in zaal Roelanzia in Ysselsteyn.
Zijn inzet reikte echter verder dan de politiek: zijn strijd voor de leefbaarheid van kleine
kernen kwam ook tot uitdrukking in zijn werk
als bestuurslid van de regionale welzijnsstichting, eerst Regionaal Instituut Sociaal Cultureel
Werk (RISC) en daarna Synthese. Hij was ook
betrokken bij tal van andere instellingen,
waaronder het comité Ysselsteyn-Bronbruck
en Stichting Historie Ysselsteyn.
Harrie Philipsen overleed op 3 november
2006 in Venray op 80-jarige leeftijd. Vier jaar
na zijn overlijden werd hij al vereerd met een
straatnaamvernoeming. In dat jaar deed de
Ysselsteynse dorpsraad een oproepje onder
haar bevolking in het Ysselsteyns Nieuwsblad
voor ideeën voor nieuwe straatnamen.
De keuze viel op de Harrie Philipsenstraat,
om hem te eren voor alles wat hij voor het
dorp heeft betekend. De Harrie Philipsenstraat
werd op 22 juni 2010 officieel vastgesteld door
het College van B&W van Venray, waarmee de
dankbaarheid voor de maatschappelijke inzet
van Harrie Philipsen vereeuwigd werd.
Bronnen: Vereniging Kleine Kernen Limburg, gemeentearchief Gemeente Venray.

Burgers van Venray

Zorgen over fusie
ziekenhuizen
Geboorte, huwelijk, overlijden
of dankbetuiging?
Bereik met een bericht in HALLO Venray iedereen in uw directe omgeving

www.hallo-venray.nl

Print & Sign in Venray

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

Pollingsite Burgers van Venray deed afgelopen maand onderzoek naar
de mening van inwoners van Venray over de voorgenomen fusie van
ziekenhuizen VieCuri Venlo en Laurentius in Roermond. Een grote meerderheid van de stemmers maakt zich zorgen, blijkt uit de resultaten.
Op de website van Burgers van
Venray stond in november een stelling
over het mogelijke gevolg van een
fusie tussen de ziekenhuizen VieCuri
Venlo en het St. Laurentius ziekenhuis
in Roermond. Deze luidde: Als VieCuri
Venlo zich niet beter oriënteert op
VieCuri Venray, verliest zij Venray.
Een overgrote meerderheid van de
reacties gaf aan het eens te zijn met
deze stelling.

Bang voor verdwijnen
van zorg in Venray
Uit de reacties blijkt vooral dat
mensen bang zijn dat zorg gaat verdwijnen uit Venray. Ze geven aan sneller uit te wijken naar Maasziekenhuis
Pantein in Boxmeer dan naar Venlo
of Roermond te gaan. Desgevraagd

reageert een woordvoerder van VieCuri
Medisch Centrum dat de bestuurders
van beide ziekenhuizen hebben aangegeven dat de zorg op drie locaties
blijft behouden. “Aan dit standpunt is
niets gewijzigd.” Ze verwijst daarmee
naar eerdere uitspraken waarin de
directies uitleggen dat er een onderzoek gaande is naar de fusies tussen
het Laurentius Ziekenhuis Roermond
en VieCuri Medisch Centrum met
locaties in Venlo en Venray en dat het
resultaat daarvan pas volgend jaar
bekend is. Ze gaven toen al aan dat
ingrepen en behandelingen verdeeld
worden over de drie locaties.
Poli-afspraken en nazorg van een
ingreep blijven wel beschikbaar in het
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Ze blijven
bij het standpunt te gaan voor ziekenhuiszorg op drie locaties.
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Visie veehouderij

De Schei vraagt om meetpunten
Buurtbewoners van buurtschap De Schei, in het buitengebied van Leunen, maken zich zorgen over de
luchtkwaliteit. Niet alleen in hun buurt, maar in de hele gemeente. Zij willen daarom dat gemeente Venray in haar
visie veehouderij concretere plannen toevoegt om de luchtkwaliteit te verbeteren.
De bewoners van De Schei in het buitengebied van Leunen maken zich zorgen
over de luchtkwaliteit van hun omgeving.
In de visie veehouderij die gemeente
Venray afgelopen jaar opstelde, wordt
volgens hen te weinig concreet gespro-

ken over gezondheid en luchtkwaliteit.
Zij wil daarom gemeente Venray vragen
om in de visie veehouderij te vermelden
dat er mobiele meetpunten komen om
de luchtkwaliteit te testen. Tot nu toe
staat in de visie veehouderij dat lucht-

kwaliteit aan de hand van berekeningen
in de gaten gehouden wordt. Ook is er
volgens de buurtbewoners één meetpunt
door het RIVM ingericht in Vredepeel.
De buurt wil ook dat er direct aandacht
aan besteed wordt en niet pas in 2030,

zoals in de visie beschreven wordt.
“Met voornemens red je de wereld
niet”, aldus één van de buurtbewoners.
Zij dringt aan op concretere plannen van
de gemeente. De Schei vroeg maandag
20 november tijdens de dorpsraadsvergadering van Leunen steun van de dorpsraad om haar verzoek aan de gemeente
kracht bij te zetten. De dorpsraad liet het

buurtschap dinsdagavond weten haar
zorgen te delen en de gemeente dit via
een brief te laten weten. Ook vond zij het
vervelend niet actief te zijn geïnformeerd
door de gemeente over de stukken.
De visie veehouderij ligt tot 30 november ter inzage. In januari wordt de visie
ter goedkeuring aan de gemeenteraad
voorgelegd.

Groenere Oranjebuurt in 2018
Stichting Oranjebuurt Venray wil in 2018 een nog groenere buurt organiseren. Ze heeft daarvoor 100 euro
uitgetrokken. Dat geeft de stichting aan in haar begroting voor het nieuwe jaar.
Piet Kroft van de werkgroep
bestuur Oranjebuurt legt uit:
“Er zijn in de verschillende straten
wat problemen met de bomen.
Op sommige plaatsen zijn volgens
deskundigen de afgelopen jaren
verkeerde bomen geplant en in
andere straten moeten bomen
vervangen worden.” Voordat de

buurt met de gemeente aan de
slag gaat met de uitvoering van
een oplossing, wil ze zelf eerst
onderzoeken wat het beste is.
Ook de mening van de bewoners
in betrokken straten wordt
meegenomen en gaat volgens de
werkgroep zelfs een ‘beslissende’
rol spelen.

Stichting Oranjebuurt Venray
heeft zichzelf als doel gesteld
om de leefbaarheid in haar buurt
samen met bewoners en bewonersorganisaties, maatschappelijke
instellingen en het bedrijfsleven te
bevorderen. Ze zet zich daarvoor
onder andere in voor het opsporen
en ondersteunen van behoeften.

Woensdagavond: HERENknipavond

Kapsalon
DE KNIPSHOP

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

Albionstraat 45B leunen | T 0478 - 514047

:

Oplossing voor behoud viaduct

Dorpsraad werkt aan
alternatief ViaVenray

Wij zijn op zoek naar een enthousiast
bakkerstalent die zijn passie vooral kwijt
kan in het maken van brood.
Bakkerij Derix heeft plaats voor een

allround broodbakker

De dorpsraad van Leunen is bezig met een alternatief voor de sloop van het viaduct over de Leunseweg.
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 31 oktober gaf wethouder Jan Loonen (CDA) hen twee maanden om met
een andere oplossing te komen voor de verkeersknelpunten op en om de N270.

voor 38 uur per week

Lijkt het je leuk om in een bakkerij aan de slag
te gaan die ambacht en vakmanschap hoog
in het vaandel heeft staan en waar je jezelf
kan ontwikkelen tot vakman? Ben je creatief
en collegiaal? Stuur dan een mail naar:
info@bakkerijderix.nl
:

Oostrumseweg 5
5862 AN Geijsteren
0478 - 53 20 11
info@vink-ongediertepreventie.nl
vink-ongediertepreventie.nl
De dorpsraad krijgt volgens voorzitter Jeroen van de Leur bij het opstellen
van hun alternatief geen ondersteuning
vanuit de gemeente. “We kunnen geen
Haskoning-rapport maken”, zei hij hier
tijdens de dorpsraadsvergadering van
maandag 20 november over. Wel wil
de dorpsraad met kritische vragen en
suggesties alternatieven aan de stuurgroep voorleggen. Zij gaat daarom een
lijstje maken met voor- en nadelen van
de diverse varianten. Hoe de voor en
nadelen gewogen worden, is volgens
hen de sleutel tot een alternatief.

“Het gevoel van veiligheid weegt voor
ons bijvoorbeeld zwaarder dan de
uitstraling van het geheel”, stelde de
dorpsraad maandag.

Gevoel van veiligheid
belangrijk
De dorpsraad van Leunen had
vorige week een gesprek met de stuurgroep, bestaande uit provincie Limburg
en gemeente Venray. Op donderdag
30 november zit zij weer om tafel met
de provincie en gebiedsmanager Riny

van Deursen. De dorpsraad wil ook
de hulp van Veilig Verkeer Nederland
inschakelen om hun argumenten kracht
bij te zetten.
Op woensdag 10 januari moet
haar plan voor de stuurgroep klaar zijn.
Die beslist dan weer twee weken later
wat ermee gaat gebeuren. De dorpsraad
wil in elk geval voorkomen dat een plan
dat hun goedkeuring niet kan dragen,
door de stuurgroep wordt gepresenteerd
als ‘met instemming van de dorpsraad’.
“Als het niet ons plan is, dan moeten we
er publiekelijk afstand van nemen.”

WEREN EN BESTRIJDEN
VAN ONGEDIERTE
Knaagdieren
Kruipende en vliegende insecten
Houtworm en boktor
Vogelwering
Spinnen
Mollen en steenmarters
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Voorlichtingsfilm

Venraynaar maakt korte film over anorexia
De korte film Sluipmoordenaar, opgenomen in Venray en gemaakt door de uit Venray afkomstige filmmaker Guido Coppis (18), kwam vrijdag
17 november uit. Met het 1 minuut durende voorlichtingsfilmpje wil hij mensen een beter beeld geven van de ziekte anorexia.

ziekte, afgebeeld als een sluipmoordenaar in het zwart.
Met de film hoopt Coppis een
goed beeld te schetsen van de ziekte,
zodat mensen er op een meer open
manier naar kunnen kijken. “We weten
allemaal wel ongeveer wat de ziekte
inhoudt, maar hoe het is als iemand
in je directe omgeving daarmee te
maken krijgt, weten niet veel mensen.
In 1 minuut kun je natuurlijk niet alles
laten zien, maar je kunt mensen wel
een idee geven van hoe het is om
anorexia te hebben.” Het filmpje is
onder andere op Facebook en YouTube
te bekijken. Coppis: “Ik wil dat de film
voor iedereen vrij toegankelijk is, zodat
ik er zoveel mogelijk mensen mee kan
bereiken.” Tot nu toe is het filmpje
al meer dan 15.000 keer bekeken op
YouTube.

Je kunt het of
je kunt het niet
Guido (rechts) aan het werk

Still uit de korte film Sluipmoordenaar
Het idee van de voorlichtingsfilm
kreeg Guido door zijn moeder, die diëtiste is. “Ik hoorde vaak haar verhalen
over anorexia”, vertelt hij. “Als buiten-

staander is die ziekte heel moeilijk te
begrijpen. Mijn moeder noemde het
een sluipmoordenaar. Door dat ene
woord begreep ik de ziekte veel beter.

Ik raakte zo gefascineerd door het
woord ‘sluipmoordenaar’, dat ik een
film wilde maken over anorexia waarin
de ziekte letterlijk zo wordt afgebeeld.”

In de korte film wordt een meisje
gevolgd op haar verjaardag, waar allerlei lekkers te eten is. Op de achtergrond
wordt ze letterlijk gevolgd door haar

Hoewel Guido nog jong is, heeft
hij al veertien korte films op zijn naam
staan. “Ik was altijd al geïnteresseerd
in films”, vertelt hij. “Ik wilde films
maken, dus dat ging ik doen. Het liefst
wil ik mensen iets meegeven in de
films die ik maak, ik wil ze raken met
een onderwerp of verhaal. Film is
een goed medium daarvoor, je kunt
bijzondere verhalen op een hele
directe manier overbrengen.” Een film
opnemen, dat kan iedereen wel, stelt
hij. “Je hoeft alleen maar een verhaal
te schrijven en een camera op te
pakken. Een goede film maken, dat
moet je echt in je hebben. Het is net
als schilderen: je kunt het of je kunt het
niet. Behalve talent is ook je ‘drive’, je
wil om door te zetten heel belangrijk.
Je moet niet opgeven.”
De Venrayse filmmaker is op dit
moment bezig met zijn eerste langere
film van zo’n 50 minuten. Deze heet
Stille Storm en gaat over een
17-jarige jongen die in een depressie
raakt als zijn ouders, door wat hij
denkt dat zijn schuld is, omkomen bij
een auto-ongeluk. Deze film komt uit
in december.

Enquête onder inwoners

TE HUUR LOODS 3000 m2
MET KOELFACILITEITEN
Prijs € 35,00 m2 ex btw / ex WGL
Regio Horst 10 min rijden vanaf de A 73
Afmeting 50 x 60 meter, bouwjaar 2000
Verhard voorterrein 2000 m2
Totale perceeloppervlakte 3.99 hect.
1 Groot laad dock / 2 Grote overheaddeuren
zijwandhoogte 5.50 mtr / nokhoogte 10 mtr.
Inpandig: BG 15 x 15 mtr opslagruimte
Eerste verdieping: 15 x 15 mtr div kantoren
2 Koelcellen in totaal 17 x 15 mtr
Loods is totaal geïsoleerd en voorzien van verwarming
Bestemming: agrarische hulpverlening
Te huur vanaf 1/7/2018
Koop is eventueel mogelijk in nader overleg.

Info: Martin Frankort e-mail: martin@frankortbeheer.nl
gsm: 06 - 53 40 55 20

Castenray en Oirlo onderzoeken woningbehoefte
De dorpsraden van Castenray en Oirlo onderzoeken in hun dorpen aan wat voor soort woningbouw de
inwoners behoefte hebben. Dit doen zij een keer in de vijf à zes jaar door middel van een enquête. Deze keer
besteden ze voor het eerst extra aandacht aan de doelgroep jongeren.
Om de juiste woningbouw voor
hun inwoners te kunnen realiseren,
peilen de dorpsraden onder alle
bewoners van Oirlo en Castenray wat
precies de behoefte is aan woningen.
De woonwensen die volgen uit de
resultaten van de enquête, kunnen
de dorpen voorleggen aan onder
andere woningbouwcorporaties of
gemeente Venray. Zonder die actuele
woonwensen zijn ze kansloos, stellen
de twee dorpsraden. “We willen
onderbouwde gegevens kunnen

overhandigen, zodat er een duidelijk
beeld is waar er echt vraag naar is in
Castenray en Oirlo”, legt Ties Dinghs
van dorpsraad Castenray uit. “Dat kunnen goedkope huurwoningen zijn,
maar misschien ook wel seniorenwoningen. Als we die wensen zwart
op wit kunnen laten zien, dan is
de kans groter dat de gemeente of
woningbouwcorporaties ook met ons
mee willen denken.”
De enquête is al meerder keren
gehouden in de dorpen, maar dit jaar

wordt voor het eerst ook de doelgroep jongeren specifiek benaderd.
“Dat zijn belangrijke toekomstige
huurders of kopers”, aldus Dinghs.
“Voorheen werden de vragenlijsten van de enquête huis-aan-huis
verspreid, maar dan vulden niet de
jongeren deze in, maar hun ouders.
Nu staat de enquête ook online, is
deze te vinden via social media en
kun je hem bereiken via QR-codes.”
De dorpsraad hoopt de resultaten
begin 2018 te kunnen bespreken.
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Branche-award voor Phact uit Venray
Softwareontwikkelaar Phact uit Venray heeft woensdag 15 november
een Telecom Inspirience Award gewonnen. Ze kreeg de award voor één van
haar projecten: een Internet of Things-oplossing voor koelbedrijf Lassche en
Keizer uit Oldenzaal.
De Telecom Inspirience Awards zijn
in het leven geroepen om successen
in de ict- en telecombranche te vieren.
Het Venrayse bedrijf Phact was genomineerd in één van de acht categorieën:
Best IoT project. Volgens de organisatie
van de vakprijzen is het ‘Internet of
Things’ (IoT) een gigantische groeimarkt en kozen ze in deze categorie de
slimste IoT-projecten. Een vakjury van
zestien personen koos de beste projecten uit de inzendingen. Directeur en
eigenaar Marc Herruer van Phact
had de winst niet helemaal aan zien
komen: “Het was toch best wel een
verrassing gezien de sterke concurrentie in de categorie waarin wij genomineerd waren. Volgens de vakjury lagen
de projecten zeer dicht bij elkaar.”
Phact was genomineerd voor project met koelbedrijf Lassche en Keizer.
Die wilde een softwareoplossing om
onderhoud te kunnen voorspellen en
dus voorkomen. Phact ontwikkelde
voor hen de software en verzorgde
zo een systeem waarmee het aantal
foutmeldingen wordt teruggedrongen,
omdat er al onderhoud plaatsvindt
voordat iets stuk gaat. De jury van
de Telecom Inspierence Awards was
lovend over het project: “Op een heel

praktische manier is deze leverancier
in staat geweest om IoT te combineren
met bestaande software en bedrijfsprocessen. Innovatie en complexiteit
kunnen dus toch hand-in-hand met
een daadwerkelijk praktische toepassing.” Het is niet de eerste prijs die
het project kreeg. “Onze klant Lassche
& Keizer [heeft] met dit project ook
de Business Software Award mogen
winnen, voor het meest innovatieve
business softwareproject binnen de
maakindustrie”, vertelt Herruer.
Bij Phact hebben ze de winst
inmiddels al een beetje gevierd.
Herruer: “Voor alle teamleden van
Phact die dagelijks werken aan
oplossingen voor onze klanten, is het
winnen van deze award een kroon
op ons werk. Deze prijs geeft ons het
vertrouwen dat we met onze jonge
onderneming met een sterke focus op
het ontwikkelen van IoT-toepassingen
ook echt op de goede weg zitten.
Daarnaast zijn wij natuurlijk ook
gewoon heel blij en trots met deze
prijs.” De organisatie vierde de winst
met taart en een fles champagne
tijdens de vrijdagmiddagborrel.
De Telecom Inspirience awards zijn
een initiatief van vakblad TBM.

Vincent van Gogh

Winnaar Gastvrijheidszorg Award
Twee afdelingen van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg uit Venray hebben op donderdag 16
november een prijs gewonnen. Deze prijzen werden uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg in Utrecht.

Men creëert een persoonlijke en warme
sfeer die bijdraagt aan het welbevinden
van cliënten”, aldus de jury.
René van Bruxvoort, consulent
Eten, Drinken, Gastvrijheid en Logistiek
bij Vincent van Gogh geeft aan dat
de organisatie trots is op de awards.
“Gastvrijheidsbeleving wordt beïnvloed
door aandacht te schenken aan bejegening naar elkaar, naar cliënten en naar
bezoek.” De eerste prijs betekent dat
de organisatie een ontwikkeling mee
heeft gemaakt. In 2016 werd de kliniek
Langdurige Begeleiding en Verzorging
nog tweede bij de awards. De organisatie is blij met de prijs. “Wij zijn er bijzonder blij mee. Het is een dik verdiend
compliment voor medewerkers en
vrijwilligers van deze afdelingen”, zegt
Annemiek de Wit, manager Integrale
Zorg. “De prijs betekent ook dat we als

is op zoek naar een
De afdeling Vincentiushof won
de Gastvrijheidszorg Award 2017.
Vincentiushof is een kleinschalige
woonvoorziening voor ouderen met
psychiatrische en psychogeriatrische
problematiek. De jury prees Vincent
van Gogh onder andere voor de
gemoedelijke en prettige leefomgeving
en de aandacht van de deskundige

medewerkers. “Er wordt dagelijks
vers gekookt in de open keuken bij de
woonkamer vanuit de visie dat lekker
eten bijdraagt aan herstel. De heerlijke
geuren versterken het thuisgevoel.
Tijdens het koken keuvelt de medewerker gezellig in dialect met een cliënt.
Er is rust en aandacht tijdens het eten.
Maar ook daarbuiten. Cliënten ervaren

het gewone leven.”
De Korsakov Wonen-afdeling, voor
mensen met de diagnose Korsakov die
meestal wordt veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, kreeg drie sterren
en een derde plek. Hier verblijven ook
mensen met niet-aangeboren hersenletsel. ”Er bestaat een intrinsieke basishouding om goed voor mensen te zorgen.

•
•
•
•

organisatie nog steeds op de goede
weg zijn. We hopen volgend jaar weer
mee te doen met een aantal afdelingen. Aandacht voor gastvrijheidsaspecten is en blijft belangrijk.” Tijdens de
uitreiking vierden de medewerkers al
een klein feestje. Daarna werd op de
afdelingen gebak gegeten.
De awards zijn een initiatief van
Gastvrijheidszorg met sterren, een
waarderingssysteem voor de kwaliteit
van leven in de zorg. In totaal waren
tien zorgcentra, vijf ziekenhuizen
en drie GGZ-locaties genomineerd
voor de awards. De prijzen zijn een
initiatief van LOC Zeggenschap in zorg,
Gastronomisch Gilde en Vakmedianet,
uitgever van onder meer de zorgbladen Gastvrije Zorg, Zorginstellingen,
Boardroom ZORG en Kwaliteit en
Veiligheid in Zorg (KiZ).

C2C
chauffeur

m/v

het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
de werktijden zijn in dagdienst.
wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV, Rouwkuilenweg 43,
5813 BH Ysselsteyn, 06 - 29 50 19 29
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Warm onthaal Sinterklaas
in Venray
Sinterklaas kwam op zondag 19 november aan in Venray. Hij kwam met 135 pieten en zijn paard Amerigo aan
op de Grote Markt in Venray, waar hij verwelkomd werd door honderden families. De pieten dansten, deelden snoep
uit en maakten grapjes.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Tijdens de Sinterklaas-intocht in Venray in 1946.
Bron: Gemeentearchief Venray / collectie Harrie Coopmans – Jan van der Putten

Sinterklaasagenda
za
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Sintmiddag Veulen
Datum: zaterdag 25 november
Locatie: Gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen

Intocht Sinterklaas Blitterswijck
Datum en tijd: zaterdag 25 november 14.30-16.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Blitterswijck

Pieten en Sint in het centrum Venray
Datum en tijd: zaterdag 25 november
Locatie: centrum Venray
Het thema tijdens de intocht van
Sinterklaas in Venray dit jaar was
‘dansen’. Overal waar je keek, waren
pieten aan het dansen. En de kinderen in het publiek deden volop mee.
De organisatie van de intocht was dan

ook heel tevreden: “Het is zo geweldig
om alle kinderen en pieten zo te zien
dansen en Sinterklaas zo warm welkom
te mogen heten hier in Venray. Ieder
jaar is dit weer enorm genieten, met
dank aan de vele vrijwilligers en spon-

soren natuurlijk”, aldus Karin Manders,
lid van het Sint Nicolaas Gilde Venray.
Kijk voor meer informatie over het
programma van Sinterklaas in Venray
op www.sinterklaasinvenray.nl
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(Foto: Jolijn van Goch)

Intocht Sinterklaas Smakt
Datum: zondag 26 november

Pietenbrunch

Pietenspeurtocht en
lichtjestocht in Venray

Datum en tijd: zondag 26 november 10.30-13.30 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Intocht Sinterklaas Leunen
Datum en tijd: zondag 26 november 10.30 uur
Organisatie: Sint Nicolaascomité Leunen, Veulen en Heide
Locatie: Sint-Catharinakerk Leunen

Tijdens de koopzondag op zondag 26 november in Venray wordt het sinterklaasfeest ook gevierd. Er is een
pietenspeurtocht georganiseerd, er wordt een lichtjestocht gehouden en Sinterklaas loopt in het centrum rond.

St. Nicolaaswandeling (5 kilometer met Sinterklaas)
Datum en tijd: zondag 26 november 13.00 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden
Locatie: start zaal Het Anker Merselo

Intocht Sinterklaas Oostrum
Datum en tijd: zondag 26 november 14.15 uur
Organisatie: Het Decembercomité
Locatie: van oude rangeerterrein naar gemeenschapshuis
D’n Oesterham Oostrum

Sinterklaasintocht Ysselsteyn
Datum en tijd: zondag 26 november 14.30 tot 16.00 uur
Locatie: intocht en gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Sinterklaasintocht Wanssum
Datum en tijd: zondag 26 november 14.30-16.00 uur
Organisatie: Stichting Sinterklaas Comité Wanssum
Locatie: van kerk naar jachthaven en gemeenschapshuis
De Zandhoek Wanssum

Lichtjestocht
Datum en tijd: zondag 26 november 17.00 uur
Locatie: Schouwburgplein en centrum Venray

Een aantal Pieten heeft zich
‘verstopt’ in het centrum van Venray.
Kinderen worden uitgedaagd ze
allemaal te vinden tijdens de
Pietenspeurtocht. Deze speurtocht start
om 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur.
Ook Sinterklaas loopt rond in het

centrum en groet alle lieve kinderen in
Venray. Alle kinderen die hun tekening
aan hem willen geven, kunnen dan
hun kans grijpen. Zodra de zon onder
is en de winkels gaan sluiten, gaan
Sinterklaas en de Pieten met alle kinderen door het centrum van Venray wan-

delen in een lichtjestocht. Deze lichtjestocht start om 17.00 uur vanaf het
Schouwburgplein. Regelpiet heeft ook
voor muziek gezorgd.
Kijk voor meer informatie over het
programma van Sinterklaas in Venray
op www.sinterklaasinvenray.nl

za
02
12

Pieten en Sint in het centrum Venray
Datum en tijd: zaterdag 2 december
Locatie: centrum Venray

Sinterklaasfeest
Datum en tijd: zaterdag 2 december 10.30 uur
Organisatie: Activiteitenvereniging Brukske Actief
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

sinterklaas 09
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Plak- en kleur
wedstrijd
Bij deze editie van HALLO Venray zit een kleurplaat van Sinterklaas en zijn
pieten op de pakjesboot. Met onze sinterklaaskleurwedstrijd maak je kans op
een extra sinterklaascadeau. Je mag kleuren, knippen, plakken en alle
materialen gebruiken die je wilt om de kleurplaat zo mooi mogelijk te maken.
Om de kans op een prijs zo eerlijk mogelijk te maken, hebben we een verdeling
in drie leeftijdscategorieën gemaakt: tot en met 5 jaar, van 6 tot en met 8 jaar en
van 9 tot en met 12 jaar. In elke categorie zijn er prijzen te winnen.
t/m 5 jaar

1e prijs 10-rittenkaart van Boerderij ’t Platteland in Veulen
en een snoepzak van Jamin
2e prijs waardebon

SINTERKLAASACTIE
Los de puzzels op
Wie jarig is, trakteert, dus ook Sinterklaas! De komende twee weken verschijnt in elke editie van HALLO
Venray. De antwoorden op deze puzzels vormen een zin. Vul de zin aan en maak er een Sinterklaasrijmpje
van. Hiermee maak je kans op een van de leuke prijzen!

1e prijs ‘Onbeperkt tapas’

voor twee personen in Venray of Cuijk

voor pannenkoeken van pannenkoekenrestaurant De Bosserij Ysselsteyn

snoepzak van Jamin
3e prijs cadeaubon van Tante Truus in Venray
en een snoepzak van Jamin
en een

6 t/m 8 jaar

1e prijs 10-rittenkaart van Boerderij ’t Platteland in Veulen
en een snoepzak van Jamin
2e prijs waardebon
voor pannenkoeken van pannenkoekenrestaurant De Bosserij Ysselsteyn

snoepzak van Jamin
3e prijs ballonnenknutselpakketten
en een

(twee keer) van WOW ballonnen Venray
en een

Beschikbaar gesteld door Brasserie ’t Zusje

2e prijs Cadeaubon, twee bidons en twee rugzakjes
Beschikbaar gesteld door Sport2000

3e prijs Studio fotoshoot

(opname en proefdrukken voor maximaal 5 personen)
Beschikbaar gesteld door Fotohandel Hoedemaekers

Noteer het afgemaakte rijmpje op de deelnemersbon, die in de editie van donderdag 30 november staat en lever deze
uiterlijk maandag 4 december 09.00 uur in bij de inleverpunten of bij HALLO Venray op Albionstraat 3a, 5809 AB in Leunen.
De uitslag wordt op donderdag 7 december bekendgemaakt in HALLO Venray. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

snoepzak van Jamin
9 t/m 12 jaar

1e prijs 10-rittenkaart van Boerderij ’t Platteland in Veulen
en een snoepzak van Jamin
2e prijs waardebon
voor pannenkoeken van pannenkoekenrestaurant De Bosserij Ysselsteyn

snoepzak van Jamin
3e prijs cadeaubon van Tante Truus in Venray
en een snoepzak van Jamin

1/2

Woordzoeker

De eerste puzzel is een woordzoeker. Streep de volgende 34 woorden weg. Zet de overgebleven
letters in vakjes onder de puzzel. Deze letters vormen het eerste gedeelte van de oplossing.

en een

Mocht je per adres meer kleurplaten willen, bijvoorbeeld omdat je broertje
of zusje ook mee wil doen, dan kun je bij de inleverpunten die op de kleurplaten
staan een extra tekening ophalen. Elk kind mag één kleurplaat inleveren.
De kleurplaten moeten vóór vrijdag 1 december 12.00 uur ingeleverd zijn.
Dat kan op de adressen die op de kleurplaat staan. Je mag de kleurplaat ook bij
ons afgeven op Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen. De uitslag wordt bekendgemaakt
in HALLO Venray van donderdag 7 december.

Inleverpunten
Veerhuys Tante Jet
Veerweg 7 Blitterswijck

Pelgrimshuis
Sint Jozeflaan 52 Smakt

Petra’s Kachelstal
Lollebeekweg 61 Castenray

Jola Mode
Grotestraat 5 Venray

’t Trefpunt
Dorpstraat 16 Geijsteren

Intertoys Speelgoed
Hofstraat 5 Venray

`t Woonatelier
Heideseweg 33 Heide

Primera Cuypers
Schoolstraat 15B Venray

enJee kapper
Sint Apolloniastraat 2 Leunen

Boerderij ’t Platteland
Lorbaan 1 Veulen

Kindercentrum de Kindersofa
Grootdorp 32 Merselo

Autobedrijf van Vegchel
Twistweg 1-A Vredepeel

Kapsalon Femke
Hoofdstraat 25B Oirlo

Bakkerij Verdeuzeldonk
Pastoorstraat 24 Wanssum

Bakkerij Milan
Stationsweg 120-G Oostrum

Pannenkoekenrestaurant Bosserij
Jan Poelsweg 12 Ysselsteyn

AMERIGO
BAARD
BANKETLETTER
BISSCHOP
BOEK
BOOM
CADEAUTJE
DAK
GEDICHT
HAARD
HAVEN
INTOCHT
KAPOENTJE
LIEDJE
MAAN
MARSEPEIN
PAKJESAVOND
PAKJESBOOT
PEEN
PEPERNOOT
PIETERBAAS
RING
SCHIMMEL
SCHOEN
SCHOORSTEEN
SCHUIMPJE
SPANJE
SPECULAAS
STAF
STOOMBOOT
STROOIGOED
SURPRISE
WUIVEN
ZAK
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De roze
wolk

Geef ook uw mening

Bespreking Poll week 45

Alleen praten lost het hondenpoepprobleem niet op
Alleen praten lost het hondenpoepprobleem niet op. Deze stelling legden we u vorige week voor. Aanleiding was de communicatiecampagne die
gemeente Venray in wil gaan zetten om hondenpoepoverlast tegen te gaan.
Zij stelt dat boeten uitschrijven geen zin heeft om een verandering voor de
lange termijn teweeg te brengen.
Ron van Gameren reageert op onze stelling met een tip voor de gemeente:
“Als de gemeente eens zorgde voor meer afvalbakken in de woonwijken, dat
zou een enorme helpen. Hondenbezitters kunnen dan hun zakjes met uitwerpselen makkelijk kwijt.” Sandra Reintjes denkt ook aan andere zaken dan communicatie om het probleem op te lossen: “Het is wel zo netjes om hondenpoep
meteen op te ruimen. Afvalbakken en uitlaatstroken zouden mogelijk helpen.

Het goede voorbeeld naar kinderen (bijvoorbeeld door voorlichting op basisscholen) en sociale controle ook.” Zij heeft daarnaast wel een aanvullende
wens voor de communicatiecampagne: “Wie zorgt ervoor dat (speel)tuinen
vrij zijn van kattenpoep? Waar zijn die baasjes? Is het een idee om dit mee te
nemen in een eventueel campagnefilmpje?”
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

Vrijwillige chauffeurs houden OV
in deze regio mogelijk
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Vervoerder Arriva wil buurtbussen gaan inzetten op diverse trajecten in
de gemeente Venray. In tegenstelling tot de OV-shuttles die nu op afroep
rijden, rijden deze een vaste dienstregeling. Dat kan volgens Arriva, als deze
gereden worden door vrijwillige chauffeurs.
Als er vrijwilligers nodig zijn om een degelijk en goed functionerend
OV-netwerk in deze regio overeind te houden, dan zou je dit initiatief
uiteraard toe kunnen juichen. Een vaste dienstregeling biedt meer zekerheid
voor reizigers en maakt de dorpen beter bereikbaar. Iedereen moet van het
openbaar vervoer gebruik kunnen maken om zo deel uit te kunnen blijven

maken van de samenleving. Als dat met vrijwilligers moet, dan maar met
vrijwilligers.
Daarentegen kun je ook zeggen dat de inzet van vrijwilligers,
professionele chauffeurs van de markt verdringt. Ook het rijden van openbaar
vervoer zou gewoon een betaalde functie moeten zijn. Hoe minder die
beroepsgroep gestimuleerd wordt, hoe groter de kans dat het OV straks, als
de druk op vrijwilligers te groot wordt, helemaal vervalt in de kleinere dorpen
in onze regio. Je kunt niet alles aan vrijwilligers overlaten.
Vrijwillige chauffeurs houden OV in deze regio mogelijk. Wat vindt u?

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.

Stop met meewerken
aan arbeidsverdringing Arriva
Arriva gaat buurtbussen invoeren ter vervanging van huidige OV-shuttlediensten. In de gemeente Venray gaan, als het aan Arriva, ligt twee
buurtbussen rijden. Een lijn van Merselo via centrum en station Venray
naar Blitterswijck. Een andere lijn loopt van Veulen via Heide, centrum en
station Venray naar Geijsteren.
De haltes voor deze nieuwe
buurtbuslijnen moeten in overleg tussen Arriva en gemeente nog worden
bepaald. Als het aan de gemeente
ligt, worden waar mogelijk oude haltes, die voor december 2016 bestonden, weer gebruikt. Voor december
2016 waren er nog buslijnen van
toenmalig provinciaal openbaar
vervoerder Veolia, die sterk op de
huidige trajecten leken, maar waar

professionele chauffeurs de bussen
bezetten. Sinds december 2016 rijden
er OV-shuttles van Arriva die vooraf
gereserveerd moeten worden, maar
waar wel professionele chauffeurs op
rijden. Volgens Arriva zijn deze shuttles
dermate succesvol dat men hier buurtbussen volgens een vaste lijndienst wil
laten rijden. De bedoeling is echter dat
de nieuwe buurtbussen gereden worden door vrijwilligers. Er is dus blijkbaar

een grotere vraag naar vervoer, maar
er ontstaat niet meer werk. Dit is pure
arbeidsverdringing en wat de SP betreft
totaal onwenselijk.
Dit laat opnieuw zien dat de
marktwerking in het openbaar vervoer
faalt en we hier zo snel mogelijk vanaf
moeten. De gemeente ondersteunt
Arriva bij de werving van vrijwilligers. De gemeente werkt dus mee
aan arbeidsverdringing door Arriva.
Bovendien doen Arriva en gemeente
dit zonder overleg met de wensbussen die op verzoek van enkele dorpen
in onze gemeente rijden. De buurtbus
zal met name de succesvolle wensbus
Merselo-Vredepeel in de wielen gaan

rijden. Wat de SP betreft stopt de
gemeente per direct met de samenwerking met Arriva. Arriva moet eerst
stoppen met arbeidsverdringing en
in overleg gaan met de wensbus.
Wat de SP betreft stellen zij hun
plannen voor de buurtbussen hierna
bij om deze vervolgens eventueel te
laten rijden door betaalde chauffeurs.
Dit zouden uitstekende leerwerkplekken kunnen zijn. Dan lossen we wellicht ook nog het aanstaande tekort
aan chauffeurs op. Hiervoor zullen wij
met een voorstel komen tijdens de
gemeenteraad van 19 december.
Joep Gielens,
raadslid SP Venray

Flink druk in de achtertuin of op het balkon
Venray heeft behalve een belangrijke rol in de psychiatrie, tegenwoordig in de logistieke wereld ook nog steeds een grote rol in de agrarische
wereld. Venray kent veel agrarische bedrijven. Boeren zijn nodig voor ons
voedsel. Zij zijn de beheerder van heel wat hectaren van ons landschap.
Een landschap waar VENRAY Lokaal zuinig op wil zijn. Maar ook moeten we
zuinig zijn op het milieu en de lucht die we inademen.
Helaas is de lucht in de omgeving van Venray niet goed. We hebben veel last van ammoniak en
fijnstof. Dit wordt mede veroorzaakt
door de intensieve veehouderijen.
Ondanks veel luchtwassers en andere
technische oplossingen gaan we er
niet echt op vooruit met de lucht.

Maar ook de gezondheid van onze
inwoners komt onder druk te staan.
Venray heeft 43.500 inwoners.
Daartegenover staat dat er bijna vijf
miljoen dieren in Venray wonen.
We zijn kampioen in Nederland.
We huisvesten per inwoner 118 dieren.
Dat komt er voor een gezin met twee

kinderen al gauw op neer dat er in hun
achtertuin of op het balkon vierhonderd
kippen, zestig varkens en een koe rondlopen. Drukke boel dus. Deze getallen
laten zien dat de verhoudingen zoek
zijn. Waarom doen we dit?
We importeren heel veel voer om
al die dieren te voeden. We exporteren
80 procent van het vlees weer naar het
buitenland en Venray blijft met heel
veel poep zitten. Kortom: het moet
anders. Samen met de boeren wil
VENRAY Lokaal kijken waar de echte
oplossingen liggen. Nog meer is niet de
oplossing.

Tino Zandbergen (inVENtief)
en Carla Brugman (PP2),
fractievoorzitters VENRAY Lokaal

Voordat je ook maar aan
het krijgen van kinderen
denkt, hoor je om je heen
allerlei verhalen over de
periode waarin je vanaf het
allereerste moment dolverliefd
bent op de mooiste baby die er
is en je moederinstinct het
direct overneemt.
De befaamde roze wolk!
Het is genieten geblazen
samen met je kersverse gezinnetje, want hier heb je negen
maanden naar toe geleefd!
Toch? Met die gedachte in het
achterhoofd voelde ik me toch
enigszins schuldig dat ik de
realiteit iets genuanceerder
ervoer... En ineens klonken er
vanuit mijn directe omgeving
vergelijkbare verhalen.
Waarom hoorde ik die van
tevoren nauwelijks?
Blijkbaar heerst er een
beetje een taboe op het
uitspreken van ‘negatieve’
verhalen rondom een geboorte.
Dus laat ik het maar even uit de
wereld helpen: de kans is groot
dat je ten eerste vooral blij bent
dat deze meloen eruit is, je de
komende weken rondloopt als
een zombie omdat je nauwelijks
aan slaap toe komt, je het idee
hebt dat je leven alleen nog
maar bestaat uit luiers en
voedingen en dat je ineens
overal aan twijfelt omdat je
beseft dat dit kwetsbare
wezentje geheel afhankelijk is
van jou.
Over ongeveer zes weken ga
ik het hele proces opnieuw
beleven. Zie ik er
tegenop? Niet meer
dan normaal denk ik.
Maar mét de wetenschap dat je al het
hierboven benoemde
na een tijdje ook
weer kunt relativeren,
je absoluut na de
eerste shock ook kunt
gaan genieten en dat
je bovenal blij mag
zijn dat dit wondertje
je überhaupt weer
gegeven is.
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verkiezingen 11

Negen nieuwkomers op kieslijst CDA
De kieslijst van CDA Venray voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bevat negen nieuwkomers. Daarnaast
heeft het CDA in de bovenste helft van de lijst vijf jongeren opgenomen, om zo een nieuwe generatie kiezers aan te
spreken. Huidige wethouders Jan Loonen en Anne Thielen zijn de eerste twee personen op de lijst. De lijst werd
bekendgemaakt tijdens de ledenvergadering van CDA Venray op woensdag 15 november.

Huidig fractievoorzitter Toon Loonen
staat op plaats 3 van de lijst. In de
bovenste helft van de lijst zijn ook de
huidige raadsleden Bram Jeurissen,

Leo Philipsen, Petra van Duijnhoven,
Erik Vullings en Martijn Direks terug
te vinden. Raadsleden Arie Vullings
en Kamelya Ertürk keren in 2018 niet

terug op de lijst van het CDA en huidig
raadslid Ton Teeuwen-Peeters is de
lijstduwer van de partij.
De hoogste nieuwkomer op de

De Barbanson trekt zich terug

Hazeu nieuwe kandidaatlijsttrekker VVD Venray

lijst is voormalig politieman Martin
Wijnhoven op plek 4. Hij is onder
andere actief binnen de organisatie
van de fietsvierdaagse, Veilig Verkeer
Nederland en als bestuurder van de
KBO. Op plaats 8 staat nieuwkomer
Guus Reintjes, directeur bedrijfsvoering
bij gemeente Boxmeer. Hij was jarenlang lid van de dorpsraad in Leunen
en is tegenwoordig nog voorzitter van
Stichting Gussen Wie en de voetbalvereniging. Emma Palmen uit Oostrum
staat op plaats 9. Zij was al actief in
het CDA-bestuur, naast haar baan als
pedagogisch medewerker bij Spring
Kinderopvang.
Op de plaatsen 13, 14 en 15 zijn
ook drie nieuwkomers op de lijst

te vinden. Selcuk Ipek (plek 13) en
Murat Karatas (plek 15) zijn op jonge
leeftijd met hun ouders van Turkije
naar Nederland gekomen en in Venray
opgegroeid. Ipek studeerde European
Studies in Maastricht en werkte als
financieel adviseur bij een bank. Hij is
sinds 2015 actief bij CDA Venray in
commissie Leven. Karatas werkt als
beveiliger bij Defensie op Vliegbasis
Vonkel en is bestuurslid van de moskee
aan de Eindstraat in Venray. Glenn
Sluijter (plek 14) studeerde rechten
in Leiden en Oxford, werkte op de
Nederlandse ambassade in Rome en
is nu werkzaam als manager bij Aldi.
Hij zet zich in zijn vrije tijd in voor daklozen en gehandicapten.

Venray Lokaal
kiest lijsttrekkersduo
Carla Brugman en Tino Zandbergen zijn het nieuwe lijsttrekkersduo
van fusiepartij Venray Lokaal voor de gemeenteraadsverkiezingen in
2018. Dat werd bekendgemaakt op woensdag 15 november.

Frank Hazeu is de nieuwe en enige kandidaat-lijsttrekker voor VVD Venray voor de komende gemeenteraads
verkiezingen, nu huidig lijsttrekker Ingeborg de Barbanson bekend heeft gemaakt zich na twaalf jaar niet meer
verkiesbaar te stellen.

Het bestuur van VVD Maasland
droeg in september Ingeborg de
Barbanson voor als VVD-lijstrekker
voor gemeente Venray. Frank Hazeu
meldde zich daarop aan als tegenkandidaat. Vanwege nieuwe zakelijke
ontwikkelingen en het feit dat er zich
vanuit de Venrayse leden toch een
kandidaat-lijsttrekker heeft aangemeld,
besloot De Barbanson zich na drie
raadsperioden niet meer verkiesbaar te
stellen. De Barbanson: “Toen ik werd
voor-gesteld door het bestuur, speelde
er op zakelijk gebied ook het een en
ander. Ik had de mogelijkheid om mijn
eigen bedrijf een boost te geven, maar

dat zou ik niet kunnen combineren
met het lijsttrekkersschap. Omdat er
niemand anders klaarstond om mijn rol
over te nemen, besloot ik toch nog de
komende vier jaar lijsttrekker te zijn,
in de hoop dat ik in die periode ook
iemand zou vinden die ik kon voorbereiden op het overnemen van mijn
rol.” Toen er toch een tegen-kandidaat
opstond, maakte dit het gemakkelijker
voor De Barbanson om te kiezen voor
haar eigen bedrijf. “Ik heb er heel lang
over nagedacht, maar ik zou gek zijn
als ik deze zakelijke kans nog zou laten
lopen”, legt ze uit. “Daarom ga ik met
pijn in mijn hart afscheid nemen van

de gemeenteraad. Het doorworstelen
van al die dossiers ga ik misschien niet
missen, maar de collega’s uit de fractie
en van de andere partijen zeker wel.
Het blijft een apart wereldje. In de
vergaderingen waren we af en toe
vijanden, maar daarna konden we toch
samen een borreltje drinken. Ik ben
er echt trots op dat dit gewoon kan in
Venray, want dat is niet overal vanzelfsprekend.” De huidige raadsperiode,
die nog tot maart 2018 loopt, maakt
De Barbanson nog af. Of ze daarna nog
terugkeert als bijvoorbeeld commissielid is nog niet duidelijk.
Dat maakt Hazeu de enige overgebleven kandidaat. Hij is ondernemer en consultant in Venray en heeft
internationale ervaring in het bankwezen. Hazeu: “Ik heb mij enige tijd terug
aangemeld als kandidaat-lijsttrekker,
omdat ik daar nu pas, gezien mijn werk,
voldoende tijd voor kan vrijmaken.
Tot voor kort kon ik mij vanwege mijn
werk niet in de politieke arena begeven
en ben ik voornamelijk actief geweest
binnen het netwerk VVD Maasland,
waar Venray deel van uitmaakt. Eerst als
secretaris en nu als bestuurslid organisatie.” Dat De Barbanson zich terugtrekt
uit de politiek om een zakelijke kans
te grijpen, vindt hij volkomen legitiem
en begrijpelijk. “Zij moet ook haar
toekomst zeker stellen. Nu doet die
kans zich voor en komt deze op een
goed moment, omdat de verkiezingen
tenslotte aanstaande zijn. Dat betekent
dat een wisseling van de wacht soepel
kan verlopen.”
Op maandag 27 november wordt
de definitieve kandidatenlijst voor de
VVD in Venray vastgesteld.

Venray Lokaal is een nieuwe
fusiepartij, die is ontstaan uit
de twee lokale partijen PP2 en
inVENtief, waarvoor respectievelijk
Carla Brugman en Tino Zandbergen
eerder ook al lijsttrekker waren.
“Met de brede bestuurlijke ervaring
en politieke bekendheid van Carla
Brugman (die Statenlid is voor
GroenLinks bij provincie Limburg,
red.) en de inhoudelijk sterke dossierkennis van Tino Zandbergen
heeft Venray Lokaal een uitstekend lijsttrekkersduo, waarmee de
gemeenteraadsverkiezingen vol
vertrouwen worden ingegaan”,
aldus Venray Lokaal. De leden willen
dat de partij een sterke, lokale mid-

denpartij in het politieke spectrum
van Venray wordt. “Links en rechts
binden en de cultuurverschillen
overbruggen zijn enkele uitdagingen
die Carla en Tino, met ondersteuning
van de leden en sympathisanten,
vanaf nu graag zullen aangaan”,
aldus de partij.
Tino Zandbergen: ”Een lijsttrekkersduo is uniek voor gemeente
Venray.” De precieze invulling
van de duorol moet nog worden
bepaald. ”Maar we gaan in ieder
geval alle beslissingen samen
nemen.”
Venray Lokaal gaat de komende
maanden werken aan de verdere
invulling van de kieslijst.
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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.

aan
Jesse Caelen

Dat doe ik
later wel

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jesse Caelen
12 jaar
Venray
Metameer Stevensbeek

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ik heb niet echt een leeftijd die ik voor
altijd zou willen blijven, want eigenlijk wil ik alle leeftijden meemaken.
Dan weet je zeker dat je niets hebt
gemist.
Wat deed je als kind het liefst?
Vanaf dat ik nog klein was tot nu,
speelde ik al met dieren. Nu zijn het

echte geworden, maar toen ik jonger
was, waren het Playmobil-dieren.
Ik had van Playmobil bijna alles wat
met dieren te maken had en daar heb
ik aardig wat tijd mee doorgebracht.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Waarom?
Als ik later mijn eigen huisje heb,
dan wil ik graag een kamer vol met
reptielen. Dat noemen ze een reptile
room. Ik vind reptielen de mooiste en
leukste dieren die er zijn. Nu heb ik
één reptiel: een luipaardgekko en die
heet Freekje.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Toen we op Mallorca waren, stonden
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we op een berg met een afgrond die
erg diep was. Bij deze gedachte krijg ik
nog steeds rillingen.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Het beste advies weet ik niet, maar
wel het leukste advies dat heb ik ooit
heb gekregen: mijn schooladvies havo/
vwo. Doordat ik dit advies kreeg, kon
ik het tweetalig onderwijs gaan doen
in Stevensbeek en dit wilde ik heel erg
graag.
Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Een uitvinding die alle uitvindingen kan
maken die je graag wilt.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik maakte, was een
vakantiefoto op Mallorca van een ontzettend mooi uitzicht. We waren toen
in de bergen aan het rijden.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik altijd een vroege vogel was.
Ik was iedere ochtend tussen 05.30 en
06.00 uur wakker, waarna ik graag voor
de tv Kabouter Plop keek en zo een van
mijn ouders nog even op de bank kon
liggen.
Waar ben je verslaafd aan? Hoe komt
het dat je hieraan verslaafd bent?
Een echte verslaving heb ik niet,
maar ik ben wel veel bezig met mijn
iPad om filmpjes te kijken of spelletjes te spelen. Ook zit ik veel op de
Playstation 4 en voetbal ik een aantal
keer per week.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap? Hoe merk je dit?
Mijn beste eigenschap is dat ik een
eigen mening heb en me niet laat

beïnvloeden door anderen. Ik ga mijn
eigen weg. Mijn slechtste eigenschap
is dat ik alles te letterlijk neem en daardoor situaties slecht kan inschatten.
Wat is je favoriete game? Waarom
deze?
Mijn favoriete games zijn er twee,
want ik speel ze allebei erg graag.
FIFA 18 is de eerste. Hierbij speel ik het
liefste met mijn favoriete club Ajax.
Het andere spel is Far Cry, want hier zitten hele mooie details in en er komen
veel wilde dieren in voor.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik heb in groep 8 de voorleeswedstrijd
op school gewonnen waardoor ik voor
zes andere scholen nog eens moest
voorlezen. Hier was ik erg gespannen
voor, waardoor ik van alles vergat.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn? Waarom heb
je gekozen voor deze?
Ik zou graag twee keer zo slim willen
zijn, zodat ik makkelijker mijn school
doorkom en sneller mijn einddoel
behaal, namelijk bioloog worden.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond? Wat maakte dat jij dit
boek leuk vond?
Ik heb een hekel aan het lezen van
fictieboeken, maar informatieve boeken
vind ik wel interessant. Vooral als het
over dieren of natuurverschijnselen
gaat.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik zou graag bioloog willen worden
om over de wereld te reizen en de
natuur in andere landen te ontdekken.
Wie weet om iets te ontdekken wat
nog nooit gevonden is. Waar je ook
komt, het is overal anders. Het liefst
zou ik dan naar Costa Rica gaan.

Productief blijven is, logischerwijs, een van de grootste
struikelblokken voor iedereen
die iets af wil krijgen. We
hebben allemaal wel eens
grootse dromen gehad, gehoopt
dat we de nieuwe Bill Gates,
Elon Musk, Messi of J.K. Rowling
zouden zijn. Het probleem is
meestal dat we al deze dingen
wel willen, maar dat het
duidelijk veel moeilijker is om ze
ook echt voor elkaar te krijgen.
Met hoeveel afleidingen we
hebben, sta ik ervan te kijken
dat iemand überhaupt nog iets
gedaan krijgt. Met thuisbezorging en online shoppen is het
makkelijker dan ooit tevoren om
jezelf binnen te sluiten en nooit
meer iets gedaan te krijgen of
om te gaan met mensen,
behalve dan de pizzabezorger.
Om elke hoek zijn er mogelijkheden om datgene wat gedaan
moet worden te laten liggen en
iets volledig nutteloos op te
pakken. Voor iedereen die moet
leren of een verslag, profielwerkstuk, presentatie of column
moet maken is het veel makkelijker, en leuker, om op de bank
te liggen appen, twee uur
YouTube of Netflix te kijken, met
vrienden rond te hangen of uit
te slapen. Het is veel te makkelijk om toe te geven aan
kortetermijnplezier en je niet te
bekommeren om hoe je er later
voor gaat boeten. Ik weet niet of
dit een nieuwe trend is of dat
het door de technologische,
geautomatiseerde eeuw komt,
maar het kan toch niet goed zijn
voor die dromen die we vroeger
hadden en ergens nog altijd
koesteren? Maar tot we een
oplossing hebben, zit ik op mijn
kamer Netflix te kijken.
Tom
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Vlooienmarkt voor
vasteloavesvereniging Veulen
Vasteloavesvereniging Ut Dartele Veulen organiseert op zondag 26 november een vlooienmarkt. Zij doet dit al
jaren: de opbrengst van de vlooienmarkt komt volledig ten goede aan de Veulense vereniging.
Leden van Ut Dartele Veulen
hebben een scala aan spullen bij
elkaar verzameld. Deze worden vanaf
12.00 uur buiten verkocht. De zaal gaat

om 12.30 uur open voor tafelverkoop.
Er wordt ook een veiling gehouden,
deze start om 12.45 uur. Hier worden
spullen en diensten geveild.

Toegang tot de vlooienmarkt
is gratis. De vlooienmarkt wordt
gehouden in en rondom café-zaal
’t Veule in Veulen.

St. Nicolaastocht in Merselo
WSV De Natuurvrienden uit Merselo organiseert op zondag 26 november de jaarlijkse St. Nicolaastocht.
Deelnemers kunnen wandeltochten van verschillende afstanden lopen.
De tochten van 15 en 20 kilometer
starten tussen 09.00 en 12.00 uur, die
van 10 kilometer start tussen 09.00 en
11.00 uur) en die van 5 start tussen
09.00 en 13.00 uur. Om 13.00 uur start
Sinterklaas met een heleboel pieten
voor de afstand van 5 kilometer.
De startplaats van de wandeltochten is
zaal Het Anker in Merselo.
De wandeltocht voert door de

omgeving van Merselo, die is omgeven
door bossen. Over bospaadjes en
verkeersluwe buitenwegen voert de
tocht naar het gebied Kempkesberg,
om van daaruit koers te zetten richting
het gebied De Rouwkuilen. Vanaf hier
lopen de wandelaars richting Weverslo
en passeren ze de Weverslose berg,
het hoogste punt van Venray en
omgeving. Op de rustplaatsen zijn

soep, koffie, thee, belegde broodjes,
frisdrank te krijgen en er is een toilet
aanwezig.
Sinterklaas loopt een gedeelte
van de route onder begeleiding van
de fanfare mee, waarbij de pieten
met hun kunstjes en strooigoed de
kinderen gaan verrassen.
Voor meer informatie, bel met
06 40 46 13 67 of 06 24 79 94 41.

Kleurkanaries kijken in
Ysselsteyn
Vanwege het veertigjarig bestaan van de Speciaal Club Kleurkanaries Nederland organiseert deze van vrijdag 24 tot
zondag 26 november een speciale editie van de kleurkanarieshow in partycentrum Roelanzia in Ysselsteyn.
Het secretariaat van deze landelijke
belangenvereniging voor keurkanaries
zit een al een aantal jaren in Venray.
“In deze 40 jaar hebben we veel
bereikt en willen we nog meer doelen
realiseren. Zo kennen we al jaren een
bestendig ledenaantal van tweehonderd personen en ook wordt er jaarlijks
een kleurkanarieshow gehouden”,

aldus de vereniging. De kleurkanarieshow is inmiddels uitgegroeid naar
een COM-wedstrijd, die onder toezicht
staat van de wereldbond van vogelliefhebbers. Het doel van de Speciaal
Club Kleur is om deze COM-wedstrijd
een jaarlijks begrip te laten zijn. Tijdens
de show worden klassementsprijzen
uitgedeeld en vanwege het veertig-

Brunchen en kerstdiner
Landweert Leeft organiseert op zondag 10 december een familiebrunch,
waarbij alle wijkbewoners met familie, vrienden of alleen tussen 11.00 en
13.30 uur in wijkcentrum ’t Stekske in Venray kunnen komen brunchen.
Tijdens de familiebrunch is er een
speelhoek en kunnen kinderen zich
laten schminken. De organisatie geeft
aan dat ze maximaal plek hebben
voor honderd deelnemers. Ook organiseert zij op dinsdag 19 december
Samen aan Tafel. Vanaf 13.00 uur

wordt een vijfgangen kerstdiner
geserveerd voor ouderen en alleenstaanden.
Kijk voor aanmelden of meer
informatie op www.landweertleeft.nl
of neem contact op via 0478 58 19 13
of info@landweertleeft.nl

Lionsclub Venray

Stroopwafels en k
 erstdiner
Rondom de feestdagen houdt de Lionsclub Venray onder het motto
‘We serve’ twee acties voor het goede doel. Ze verkoopt stroopwafels en
besteedt de opbrengst hiervan onder andere aan een kerstdiner voor
mensen die het iets minder breed hebben of die alleen zijn met kerst.
Leden van Lions Club Venray
bakken en verkopen stroopwafels op
vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag
17 december op de Grote Markt naast
de kerststal in Venray. De opbrengsten
komen onder andere ten goede van
het kerstdiner, dat ze op donderdag
21 december voor de veertiende
keer serveren. Het kerstdiner is
bedoeld voor Venraynaren die met
kerst alleen zijn of het niet breed
hebben. Samen met de Venrayse
kookclub CoCuVe kookt een aantal

leden van de Lionsclub Venray in de
keuken van partycentrum ‘t Anker
in Merselo een kerstdiner voor een
groep van 65 mensen die in samenspraak met hulpverlenende instanties wordt uitgenodigd. De gasten
worden opgehaald door de overige
leden die zich extra chique hebben
uitgedost. Ze worden tijdens deze
gezellige avond getrakteerd op lekker
eten, muziek, een kerstvertelling en
samenzang. Kijk voor meer informatie
op www.lionsvenray.nl

jarig bestaan geeft de vereniging een
feestelijk tintje aan deze show.
De show is op vrijdag 24 november
van 20.30 tot 22.00 uur, zaterdag
25 november van 10.00 uur tot 18.00 uur
en op zondag 26 november van 10.00 tot
15.00 uur geopend.
Voor meer informatie, kijk op
www.speciaalclubkleur.nl

Restaurant het Maasdal is op zoek naar

zelfstandig werkend
kok en een hulpkok (m/v)
een oproepkracht
in de bediening (m/v)

een

hoofdzakelijk voor de weekenden
en bij drukte door de week.

Jubilarissen Koninklijke
Harmonie Euterpe Venray
De Koninklijke Harmonie Euterpe heeft zaterdag 18 november haar jaarlijks Ceciliafeest gevierd in
het Odeon. De jubilarissen stonden ook dit jaar centraal. Dit jaar waren dat Jan van Bracht met zijn
50-jarig jubileum, de heer M. Koolen, Peter Weys en Ron Mulders met hun 40-jarig jubileum, Daphne
Willems-ter Haar met haar 25-jarig jubileum en Paul Spronken en Ron Mulders met hun 12,5-jarig
jubileum. “Allen zijn zij actief lid binnen de vereniging en dragen daarnaast ook nog op verschillende
manieren hun steentje bij”, aldus de harmonie. De heer Koolen is nog eens extra in het zonnetje gezet,
vanwege het destijds ontwerpen van het vaandel voor de vereniging.

Heb je geen 9/5 mentaliteit en weet jij van aanpakken, dan horen
wij graag van je. Horeca-ervaring is wenselijk.
Stuur je sollicitatie en cv naar info@restauranthetmaasdal.nl
of bel (077) 398 22 33. Je kunt natuurlijk ook gezellig even binnen
lopen als je geÏnteresseerd bent.
Team het Maasdal

Tienrayseweg 10a, Horst
T (077) 398 22 33

www.restauranthetmaasdal.nl
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Korfbal

Oranje Wit haalt
ruime overwinning
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen, Veulen en Heide speelde
op zondag 19 november in thuishal de Wetteling tegen Celeritas 1 uit
Schijndel. Meer dan tevreden kon Oranje Wit het veld aflopen met een
eindstand van 22-5.
Oranje Wit begon fel aan de
wedstrijd en maakte gelijk duidelijk
dat het niet de bedoeling was dat
Celeritas de punten mee naar huis
zou nemen. Het schotperecentage
van de thuisploeg was hoog en de
verdediging stond sterk, wat resulteerde in een snelle voorsprong van
5-1. Oranje Wit kon dit doorzetten
en Celeritas had geen antwoord op
de snelle aanvallen van Oranje Wit
wat resulteerde in een verdubbeling van de score voor Oranje-Wit na
20 minuten, 10-1. De laatste minuten voor de rust bleef Oranje Wit
genoeg kansen creëren, alleen wist

het team dit niet om te zetten in
doelpunten. Vlak voor rust benutte
Celeritas een strafworp waardoor de
ploegen met een stand van 10-2 de
rust ingingen.
Voor de tweede helft had Oranje
Wit een doel voor ogen: de stand
verdubbelen door het spel goed uit
te spelen en zeker niet te verzwakken. Dit lukte: door uitgespeelde
kansen wist Oranje Wit nog eens
vijf doelpunten te scoren, wat
resulteerde in en gat van dertien
doelpunten. Celeritas had hier ook in
de tweede helft geen antwoord op.
De eindstand werd 22-5.

SVOC’01 verliest pittige
pot van Hapert
Door: korfbalvereniging SVOC ‘01
Tegenstand VVO uit Hapert stond zondag 19 november op het programma voor de korfbalsters van het eerste
team uit Oirlo en Castenray. SVOC’01 en VVO hadden beide hun eerste overwinning in de zaal al binnengehaald,
VVO zelfs met dubbele cijfers. Het beloofde dus een pittige pot te worden, die werd echter verloren met 19-14.
In het begin van de wedstrijd
waren beide ploegen nog duidelijk
zoekende, waarbij SVOC’01 uiteindelijk
de openingstreffer mocht aantekenen.
Later kreeg ze de kans om deze kleine
voorsprong in de prille beginfase uit
te breiden, maar deze werd maar net
gemist. Dat bleek achteraf kenmerkend
voor bijna de hele wedstrijd.
Via een ver afstandsschot wist
SVOC’01 voor de laatste keer, bleek
achteraf, op voorsprong te komen, 1-2.
Daarna was VVO eenvoudigweg een
stuk effectiever, waardoor het tot 6-3

uit wist te lopen. SVOC’01 knokte zich
echter terug en bracht het verschil nog
net voor rust terug tot één doelpunt
verschil, 6-5.
Na rust was eenzelfde spelbeeld te
zien: een fel en trefzeker VVO maakte
het SVOC’01 erg moeilijk, vooral vanwege haar zuivere schoten. SVOC’01
wist tot een kwartier voor tijd toch
steeds op het spoor van VVO te blijven,
maar kon de achterstand steeds net
niet ombuigen tot een gelijke stand.
Zo werden goed uitgespeelde kansen
maar net gemist en werd dit door VVO

meteen ’afgestraft’ met een doelpunt.
In de eindfase van de wedstrijd
deed de tegenstander er nog een
schepje bovenop, waarmee zij de overwinning binnenhaalde met een toch
ruime eindstand van 19-14. In de laatste drie minuten van de wedstrijd werd
nog maar liefst zeven keer gescoord,
waardoor drie keer door SVOC. Het scoren kan dus zeker wel, maar kwam dit
keer te laat. Maartje scoorde vijf keer,
Elien en Marloes maakten drie punten
en Astrid, Aniek en Linda tekenden één
punt aan.

Volleydames winnen
opnieuw
Door: Loes Vervoort, volleybalvereniging ActiveRooy
De dames van ActiveRooy uit Venray vertrokken zaterdag 18 november naar Beers voor de wedstrijd tegen
VC Volt dames 2. Na de winst van vorige week waren de dames erop gebrand deze lijn voort te zetten en opnieuw
met de winst naar huis te gaan. Dat lukte de volleybalsters: 2-3.

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

Magazijnverkoop
dameskleding | schoenen | tassen

70%
KORTING
Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Zondag 26 november

10 - 20
10 - 18
12 - 17

De eerste set begon onrustig.
Door verschillende eigen fouten kwamen de Rooyse dames al snel op een
achterstand te staan. Na een goede
time-out leken de dames wat meer
gefocust. De pass kwam beter waardoor er ook mooie aanvallen gecreëerd
konden worden. De dames kwamen
nog dicht bij maar helaas werd de set
verloren met 25-23.
In de tweede set begon ActiveRooy
meteen haar eigen spel te spelen.
Met een goede service werd de
tegenstander meteen onder druk gezet.
De dames uit Venray kwamen dan ook
al snel op een mooie voorsprong te
staan van 8-15. Toch lieten de dames

het nog erg spannend worden. Ze wisten de set uiteindelijk met 25-27 te
winnen.
Ook in de derde set konden de
dames van ActiveRooy laten zien wat
ze in huis hadden. Maar ondanks de
mooie aanvallen kwamen ze toch op
een achterstand te staan en verloren de
set, 25-18.
De vierde set moest gewonnen
worden. Dit leek ook bij iedereen goed
in het hoofd te zitten. Er werd goed
gespeeld en voor elke bal gevochten.
Ook de servicedruk was erg goed.
Er werden onder andere door Famke
Janssen en Maud van de Ven goede
servicereeksen gemaakt. De dames

kwamen weer op een mooie voorsprong te staan en lieten deze nu niet
meer lopen. De set werd overtuigend
gewonnen met 12-25.
De vijfde set begonnen de dames
met een achterstand en leken ze
de hoofden wat te laten hangen.
Na opnieuw een goede time-out kon
de knop omgezet worden. De achterstand werd ingehaald en tegen het
einde ging het gelijk op en bleef het tot
het einde erg spannend. De set kon uiteindelijk worden binnengehaald en met
14-16 werd de wedstrijd gewonnen.
Zaterdag 25 november spelen de
dames van ActiveRooy om 15.00 uur
tegen VC Polaris dames 1 in Helmond.

Eerste periodetitel
een feit voor Oostrum
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste team van SV Oostrum heeft aan de uitwedstrijd van zondag 19 november tegen koploper VV Belfeldia
drie belangrijke punten overgehouden. Met 3-1 wist de Oostrumse ploeg te winnen van Belfeld.
Deze driepunter bleek na de
wedstrijd ook nog eens genoeg
om de eerste periodetitel binnen
te slepen, doordat medeconcurrent
Melderslo thuis niet tot winst kon
komen. De twee ploegen gaven
elkaar vanaf het begin weinig toe.
Na enkele speldenprikken over en
weer namen de rood-witten na een
kwartier de leiding. Kenny Lommen
liet op rechts zijn tegenstander de
hielen zien en bediende middenvelder
Kees Gommans perfect op maat: 0-1.
Na 5 minuten was de marge weer
hersteld, toen Belfeldenaar Kevin
Lopez een corner redelijk vrij in mocht
koppen, 1-1. Vanaf de aftrap nam
Oostrum weer bijna de leiding toen
Wes Willemsen werd vrijgespeeld
en hij rechts van het doel de bal

voorlangs schoof. De wedstrijd bleef
op en neer gaan in een hoog tempo.
Tot aan de rust bleef de stand verder
onveranderd.
Na rust was Oostrum duidelijk de
betere ploeg op het veld. Met name
op felheid werd de strijd gewonnen
en na 10 minuten spelen, kopte
Kenny Lommen een vrije trap binnen,
1-2. Oostrum ging door en bleef de
tegenstander opjagen. Vrijwel alle
duels werden gewonnen en de
gretige middenvelders kwamen keer
op keer over de tegenstander heen.
Belfeldia kwam nauwelijks nog
voor het Oostrum doel, doordat de
Oostrum defensie vandaag stond als
een huis. 20 minuten voor tijd werd
de wedstrijd beslist, toen wederom
Kenny Lommen een vrije trap van

net buiten het zestienmetergebied
prachtig binnenschoot: 1-3. In het
restant van de wedstrijd liet Oostrum
na de uitslag nog verder op te
schroeven, maar daar maalde na
afloop niemand om. Zeker niet toen
doorkwam dat medeconcurrent voor
de periodetitel Melderslo thuis niet
had weten te winnen en Oostrum niet
alleen Belfeldia, maar ook Melderslo
op de ranglijst voorbij stak. Door deze
perikelen is de eerste periodetitel
een feit en is deelname aan de
nacompetitie sowieso al binnen.
In deze klasse waar de verschillen
onderling miniem zijn is dit een mooie
wetenschap zo vroeg in het seizoen.
Komende week staat de derby tegen
SV Leunen op het programma, thuis op
sportpark De Spar in Oostrum.
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Uit

Venray

Harma
van Kreij

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: handbalster Harma van Kreij (24), geboren in Venray, opgegroeid in Geijsteren,
maar inmiddels uit Dortmund, Duitsland.

Op haar elfde werd Harma, net als de rest van haar
familie, besmet met het handbalvirus. Na één proefles
bij handbalvereniging Manual in Venray was ze verkocht.
Op haar dertiende mocht Harma al meespelen bij de
senioren, in het team waar ook haar moeder deel van uitmaakte. “Dat was wel speciaal. Er was natuurlijk een groot
leeftijdsverschil tussen de andere teamleden en ikzelf,
maar ik merkte dat ik daardoor zelf ook volwassener
werd”, vertelt ze aan de keukentafel van haar ouderlijk
huis in Geijsteren. Op haar vijftiende werd ze benaderd
door handbalvereniging Bevo uit Panningen. “Of ik bij hen
wilde komen spelen. Daar heb ik flink over getwijfeld.
Uiteindelijk besloot ik om toch de overstap te maken,
omdat ik me bij Bevo beter kon ontwikkelen.” Bij Bevo
werd ze vrij snel al gevraagd voor het eerste team,
dat promoveerde naar de eredivisie. “Toen was ik wel
even overrompeld. Ik vond het al heel wat dat ik af en toe
daar op de bank mocht zitten, maar uiteindelijk stond ik
ook daar in de basis.” Haar tweede overstap maakte Harma
naar Handbal Venlo, dat op nog hoger niveau peelde en
twee jaar later verliet ze deze club weer voor het Duitse TuS
Lintfort. “Ik was blij met deze mogelijkheid, want ik was
heel erg op zoek naar nieuwe impulsen. En hoe vaak krijg
je nu de kans om in het buitenland te handballen?”

In het diepe gegooid
Ook bij TuS Lintfort bleef Harma niet lang handballen. De volgende club die zich aandiende was BVB
Dortmund. “Daar mocht ik eerst af en toe meetrainen”,
vertelt ze. “De allereerste keer dat ik daar de zaal inliep,
was heel speciaal. Ik zag allemaal speelsters die ik kende
en bewonderde. Dan voel je je wel even heel klein.”
Harma mocht steeds vaker meetrainen in Dortmund en
uiteindelijk kwam ook hier de vraag of ze bij de club wilde
komen spelen. “Het was niet zeker in welk team ik zou
komen te spelen: in het eerste, dat op het allerhoogste
niveau in Duitsland handbalde, of het tweede dat twee
niveaus lager speelde. Maar net voordat ik begon bleek
dat één van de topspeelsters op mijn positie in het eerste
team zwanger was en niet mee zou doen. Toen werd ik in
het diepe gegooid.”
Nu, een jaar later, staat ze ook hier alweer in de basis,
traint ze zeven of acht keer per week bij de club en heeft
ze haar eigen appartementje in Dortmund. Tegelijkertijd
studeert ze ook nog pedagogische wetenschappen aan de

Radboud Universiteit in Nijmegen. “Ik had een hoog doel
voor mijzelf gesteld: mijn propedeuse binnen één jaar
halen. Met veel moeite is dat uiteindelijk gelukt, daar was
ik heel blij mee.” Het combineren van haar studie met
het handballen, is niet altijd gemakkelijk. “Het is passen
en meten, gelukkig kan ik veel vanuit thuis studeren.
Waarschijnlijk ga ik wel uitlopen, maar dat vind ik niet erg.
De kans om op dit niveau te handballen krijg ik maar één
keer. Ik wil niet achteraf denken: ‘wat als..’”

‘Soms mis ik Geijsteren’
In Dortmund voelt Harma zich helemaal thuis.
“Doordeweeks, als ik niet in Nijmegen hoef te zijn voor
mijn studie, ben ik in Dortmund. In de wedstrijdweekenden reis ik heel Duitsland door, maar in mijn vrije weekenden kom ik graag terug naar Geijsteren. Alles bij elkaar
is dat een heel gereis”, vertelt ze. “Het verschil tussen
Dortmund en Geijsteren is groot. Dortmund is een grote
stad, Geijsteren maar een klein dorpje. Dat is af en toe wel
een hele omschakeling als ik weer naar mijn ouders ga.
Ik ben zelf meer van de rust en de natuur, dus Geijsteren
mis ik wel eens. Maar ook daar wen je aan.”
Harma’s grootste droom is om uiteindelijk in het
nationaal team voor Nederland te spelen. “Nu speel ik in
de competitie al tegen sommige speelsters uit dat team.
Daar zou ik graag straks een keer tussen willen staan.”
Helemaal onbereikbaar is die droom volgens haar niet.
“Zelf denk ik dat ik nu al goed in het nationale B-team,
het team net onder het Nederlandse team, zou passen.
Maar zoiets heb je natuurlijk niet zelf in de hand. Het gaat
er ook om of de coaches iets in je zien.” Behalve uitkomen
voor het nationale team, zou ze ook nog graag ooit met
een club mee willen doen aan de Champions League, het
meest prestigieuze Europese handbaltoernooi voor clubteams. “Maar dat ik ooit op het niveau zou spelen waarop
ik nu speel, dat had ik ook al nooit gedacht. Ik kwam er
pas later achter dat ik talent had, ik handbalde gewoon
altijd omdat ik het zo leuk vond. Dat is, samen met mijn
doorzettingsvermogen en perfectionisme, misschien ook
wel mijn kracht. Ik geniet van alles dat op mijn pad komt
en dat ik mag ervaren. Ook als ik eerst op de bank moet
zitten. In mijn team zitten speelsters die voor nationale teams
uitkomen en de Champions League hebben gewonnen, en
daar sta ik gewoon tussen. Dat had ik nooit durven dromen.”
(Foto: W. Stummbillig)
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Goed hardloopjaar voor John de Rooij

‘Het gevoel dat ik alles aankan’
Hardloper John de Rooij (60) uit Venray liep in 2017 zijn beste jaar tot
nu toe. Een kleine greep uit de lange rij podiumplaatsen: clubkampioen bij
atletiekvereniging ATV Venray, derde op het NK 10 kilometer in Gouda en
in oktober werd hij Nederlands kampioen bij de Amsterdam Marathon in
zijn leeftijdscategorie. Zijn geheim? “Een gezonde levensstijl en heel veel
trainen.”

Niet alleen bij zijn eigen club, op het
NK 10 kilometer en de Amsterdam
Marathon viel John in de prijzen, ook bij
de Stevensloop, de Venloop, de Tilburg
Ten Miles, de Dam tot Damloop en
een 7-kilometerwedstrijd op Curaçao
eindigde hij in de top drie van de
leeftijdscategorie mannen 60+. “Ik heb
een heel goed jaar gelopen”, vertelt
hij. “Het meest bijzonder dit jaar was
mijn Nederlands kampioenschap bij de
Amsterdam Marathon. Van tevoren zag
ik de deelnemers en ik wist dat ik bij de
eerste vijf zou kunnen horen. Toen de
race eenmaal begon had ik na 25 kilometer nog maar één concurrent bij me
lopen. Toen deze ook terugviel, wist ik
dat ik zou kunnen winnen.” In 2 uur en
58 seconden kwam De Rooij als eerst in
zijn categorie over de finish. “In totaal
heb ik al zo’n 25 marathons gelopen,
allemaal onder de 3 uur. Dat blijft wel
een uitdaging, maar tot nu toe is het
me altijd gelukt. Ik was bang dat ik
door mijn leeftijd al langzamer zou
worden, maar dat is tot nu toe nog niet
gebeurt.” Zijn allermooiste prestatie
was niet in het voor hem succesvolle
2017, maar drie jaar eerder. Toen won
hij de marathon van Curaçao. Hij won
niet alleen in zijn leeftijdscategorie,

maar kwam zelfs als allereerste loper
over de finish. “Dat was heel mooi. Ik
had nooit gedacht dat ik zoiets zou kunnen. Daarna werd ik geïnterviewd voor
radio en tv. Een echt hoogtepunt.”
John begon op zijn veertigste met
hardlopen. “Ik was weer begonnen
met voetbal en om mijn conditie te
verbeteren, ging ik ook maar hardlopen. In het begin rende ik maar zo’n
5 kilometer, maar ik wilde steeds meer.
Wedstrijden heb ik lang niet gelopen,
dat hoefde niet zo. Sinds ik via een
vriend toch een keer meedeed aan een
wedstrijd, ben ik dat eigenlijk altijd
blijven doen. Het stimuleert enorm als
je in de prijzen valt.” Met hardlopen
kan hij zijn hoofd leegmaken. “Ik krijg
er ontzettend veel energie van. Zelfs als
ik na het werk moe thuiskom, kom
ik opgeladen terug als ik ben gaan
hardlopen. Dan heb ik het gevoel dat
ik alles aankan.” John paste ook zijn
levensstijl aan voor het hardlopen.
“Ik ben gezonder gaan eten. Zo eet ik
geen vlees meer, maar wel 1,5 kilo
groente per dag en alleen nog maar
onbewerkt voedsel.”
Zijn leeftijd zit De Rooij nog niet in
de weg. “Ik ben vrij laat begonnen met
hardlopen, dat heeft er misschien ook

mee te maken. Als je al vanaf je jeugd
rent, dan ben je ook eerder versleten.
Verder is goed trainen heel belangrijk,
als je dat volhoudt kun je nog wel tot
je 70e of 75e blijven lopen. Ik zie zelfs
wel eens 80+’ers nog lange afstanden
lopen.” Een marathon hoeft dan ook
helemaal niet slecht voor je spieren te
zijn, denkt hij. “Mijn theorie is dat als je
goed getraind hebt, je maar weinig te
lijden hebt van een marathon. Zelf kom
ik nooit helemaal kapot over de finish,
ik heb hoogstens de dag erna een beetje
spierpijn.” Uiteindelijk verwacht hij met
de jaren wel langzamer te worden.
“Dat moet ik maar accepteren, dat hoort
gewoon bij de leeftijd. Vanaf je 28e krijg
je al te maken met spierverlies. Sporten
is dus voor iedereen gezond, maar zeker
voor mensen op leeftijd. Zo maak je je
botten en spieren sterker. Als je dan een
keer valt, sta je ook gewoon weer op.”
Ooit zou John nog wel een Europees
kampioenschap willen lopen. “Als die
ooit in de buurt gehouden zou worden.
En als ik nog wat ouder ben en meer tijd
heb, wil ik graag stedenmarathons gaan
lopen in het buitenland. Dan combineer
je een stedentrip met een marathon,
in New York bijvoorbeeld, of Marrakech.
Dat lijkt me geweldig.”

Twee derde plaatsen De Eendracht
Door: ruiterclub De Eendracht
De derde selectiewedstrijd dressuur van de regio Noord-Limburg werd op zondag 19 november verreden.
Namens ruiterclub De Eendracht uit Castenray gooiden Sanne Classens en Michèle van den Bekerom hoge ogen.
Sanne Classens kwam met haar
paard Highlight uit in de klasse L1.
Ze reed een mooie proef. Deze werd
gewaardeerd met 203 punten.
Dat resulteerde uiteindelijk in een

derde prijs. Michèle van den Bekerom
nam deel met haar paard Zandor H.
Zij startte in de klasse B. Met deze
proefde scoorde zij in totaal 204,5 punten, wat ook voor haar betekende dat ze

een derde prijs mee naar huis mocht
nemen. De wedstrijd werd verreden
in manege Hermkushof in Merselo.
De organisatie was deze keer in handen van ruiterclub Nobel uit Oostrum.

John in actie tijdens de Tilburg Ten Miles

Hebt u ook genoeg van die hoge administratiekosten?
RGB 68.60.57
#686057

RGB 00.71.89
#0071B9

RGB 71.22.77
#712277

Vanaf € 17,50 per maand regelt u het helemaal zelf zonder dat u beschikt
over boekhoudkundige kennis!
CMYK
58.53.56.26

CMYK
100.44.0.0

CMYK
67.99.10.2

Alles in uw administratie kunt u 100% automatisch
laten verwerken. Zo worden in- én verkoopfacturen
en bankmutaties automatisch geboekt, maar ook
foto’s van facturen en bonnetjes via de CASHapp!
Daarnaast kunt u de talloze koppelingen met
instanties gebruiken, waardoor informatie slechts
eenmaal ingevoerd wordt.
Pantone 405 C

Pantone 300 C

Pantone 259 C

Ubuntu

1. Een eigen inlogcode om mee te kunnen kijken in
de administratie
2. Een eigen facturatieprogramma
(zowel op de pc/laptop als met een App op de
telefoon te gebruiken)
-> onbeperkt aantal facturen
-> factuur (met evt eigen logo) direct
per mail verzonden en direct geboekt
in de boekhouding
-> altijd juiste verkoopfacturen met
juiste nummering en geen facturen
meer kwijtraken

3. Inkoopfacturen komen direct vanuit de leverancier
binnen in CASH, men hoeft alleen akkoord te
geven voor verwerking in de boekhouding
4. Alle openstaande facturen opvragen en
Ve r d a n a V e r d a n a i t a l i c
desgewenst direct betalen met internetbankieren
5. Alle inkoop- en verkoopfacturen staan digitaal
opgeslagen op dezelfde plek, dus geen facturen
meer kwijtraken en geen papierwerk meer
6. Altijd up-to-date overzichten met grafieken als
winst en verlies, balans, omzet per dag, per week
per maand, per kwartaal, ook op de App!
7. Niets meer hoeven uitzoeken en naar je
boekhouder hoeven brengen
8. Online communiceren met je boekhouder/
accountant door berichtenverkeer
9. Een App op de telefoon voor klantbeheer,
facturatie, documenten, overzichten en het
maken van foto’s van contant- en pinbonnetjes
welke direct worden opgeslagen in uw online
administratie.

En u staat er niet alleen voor! Wij begeleiden u met het inrichten en actueel houden van
uw administratie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bert Fleuren, 0478-632119.
Kempweg 143 | 5801 VR Venray | Tel/fax: 0478 632 119 | GSM: 06 51 909 804 | info@bertfleuren.nl | bertfleuren.nl

is wegens uitbreiding van ons
team op zoek naar een:

teeltmedewerker

m/v

• wij bieden een afwisselende baan met
alle voorkomende werkzaamheden in
onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede enthousiaste en flexibele inzet
Heb je interesse of wil je nog meer
informatie bel of mail dan naar ons.
Sikes Champignons BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
06 - 29 50 19 29 • karin@sikes.nl
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GEPLUKT Claudia Sikes

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

Als kind was ze al erg sportief.
Ze was lid van de gymnastiekvereniging, tennisclub en de majoretten in
Wanssum. Samen met haar zus Saskia
werd ze zelfs Limburgs en Nederlands
kampioen twirlen. “We oefenden altijd
samen in de loodsen van mijn ouders.
Daar hadden we de ruimte en konden
we elke dag oefenen.”
Uit die loodsen zijn niet alleen de
titels Limburgs en Nederlands kampioen
twirlen voortgekomen. “Mijn ouders
stelden de loodsen altijd beschikbaar
aan allerlei clubs en verenigingen in
Wanssum. Zo konden vriendengroepen
daar bijvoorbeeld carnavalswagens
maken. Een van de groepen die gebruikmaakte van de loodsen was Diep Sjit,
een Wanssumse band die tegenwoordig
Ondiep heet. Als ik mijn fiets moest
pakken of weg moest zetten, moest ik
altijd door hun repetitieruimte lopen.
Met de fiets langs het drumstel en de
gitaar. Dan begon de zanger spontaan
alle teksten te veranderen en over mij
te zingen. Op de eerste cd die Ondiep
uitbracht stond een nummer genaamd
Claudia, over een meisje op wie de
zanger stiekem verliefd was. Dat was ik
dus”, vertelt ze lachend.

Dan zwaaiden we
naar elkaar

Als dochter van zelfstandig ondernemers zit aanpakken in haar bloed. Met twee kinderen, een fulltime baan als
communicatieadviseur, vrienden en familie, sporten en vrijwilligerswerk is ze een bezige bij die van het leven
geniet. Deze week wordt Claudia Sikes (39) uit Oostrum geplukt.
“Ik weet nog dat we op zaterdagen
met het hele gezin achter in de winkel
werkten. ’s Avonds gingen we frietjes
halen en keken we met zijn allen naar

Claudia is geboren en getogen in
Wanssum. Van kleins af aan hielp ze
mee in het familiebedrijf, tuinderij
en tuincentrum Hendrickx Wanssum.

‘Eigen huis en tuin’, om te kijken naar
nieuwe tuindtrends en of we dingen
uit onze eigen zaak herkenden”, herinnert ze zich.

Haar middelbare schooltijd bracht
Claudia door op Jerusalem in Venray.
“Dit was een ontzettend leuke tijd.
Ik heb nog steeds veel contact met
mijn middelbare schoolvriendinnen.”
Toen Claudia 15 jaar was, ontmoette ze
Ivo Sikes, inmiddels haar man. “De eerste keer dat we elkaar zagen was op
de Oostrumse kermis. Daarna zag ik
hem tijdens het fietsen naar Jerusalem.
Ik kwam hem tegen als ik met mijn
vriendinnen door Oostrum fietste,
waar Ivo woonde. Dan zwaaiden we
naar elkaar. Later, toen we ouder

waren en van onze ouders naar discotheek De Steeg mochten, zag ik hem
vaker en kregen we wat met elkaar.”
Na 12,5 jaar verkering zijn ze in 2008
getrouwd. “Dat vond ik heel speciaal.
Om iets dat zo leuk en spontaan begon,
zo veel jaar later te bevestigen door
elkaar het ja-woord te geven.”

Zelf verantwoordelijk
voor eigen geluk
Na haar middelbare schooltijd
ging Claudia Bedrijfscommunicatie
studeren in Nijmegen. “Ik heb er goed
over nagedacht welke studiekeuze bij
mij paste. Contact met mensen heeft
me altijd ontzettend geïnteresseerd.
Toch wilde ik ook iets doen met bedrijven, ondernemerschap en de aanpakmentaliteit. Bedrijfscommunicatie
combineerde dat en zo ben ik op de
Radboud Universiteit Nijmegen, toen
nog Katholieke Universiteit Nijmegen,
beland.” Na een leven op kamers waar
ze vriendinnen voor het leven maakte
en veel leerde over communicatie en
over zichzelf, is Claudia in Oostrum
gaan wonen, bij de gemeente Venray
gaan werken en later bij het waterschap. Sinds twee jaar werkt ze nu bij
gemeente Horst aan de Maas als senior
communicatieadviseur.
Claudia en Ivo hebben twee dochters, Yfke (7) en Fenne (5). “Ik hecht
veel waarde aan het onderhouden
van mijn sociale contacten, maar mijn
gezin staat op nummer één. Vandaar
dat ik het ook leuk vindt om bij dingen
rondom mijn kinderen mijn steentje
bij te dragen in het dorp.” Claudia is
daarom lid van de ouderraad van basisschool De Meulebeek. “Ik geloof dat
je zelf verantwoordelijk bent voor de
fijne basis in je eigen leefomgeving en
daar werk ik dan ook graag aan mee.
Ik geloof sowieso dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk.”

PUZZEL

Sudoku

DHL PARCEL zoekt bezorgers
voor depot Venray.

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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Oplossing vorige week:
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Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

7

26 nov 11-16 uur.

Heel veel Meubelen + alle

KERST artikelen nu 50%
Gesloten 28 + 29 Nov.

TWEDDE KANS Kringloop
Brocante Hal Limburg
Speulhofsbaan 7A Meterik

Wij zoeken met spoed bezorgers voor:
Dagritten, avondritten en de zaterdagochtend.
De avond en zaterdag zijn tevens
ook erg geschikt voor studenten.
Leeftijd: vanaf 18 jaar,
In bezit van een eigen auto.
Bezorggebied: Venray en omstreken.
Reacties: https://www.dhlparcel.nl/nl/bezorger
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Kerstvoorstelling Vocalgroup
Jointoo
Het Meerlose koor Vocalgroup Jointoo treedt op woensdag 27 december en woensdag 3 januari op in de
protestantse kerk in Blitterswijck met een kerstvoorstelling in de vorm van een kerstspel. Beide voorstellingen
beginnen om 19.00 uur.
Een verteller neemt het publiek
mee in een verhaal waarbij een gezin
nadenkt over hoe ze dit jaar kerst wil
vieren. Gewoon op de traditionele

manier of gaan ze het eens anders
vieren? Gastzangers en gastspelers
ondersteunen de leden van Jointoo in
de zang en het spel. Engeltjes openen

en sluiten het kerstverhaal en herder
verwelkomen de bezoekers. Vanaf
zondag 26 november kan er gereserveerd worden via jointoo@live.nl

Opera terug
in Schouwburg Venray
Het Charkov Staats Opera Theater komt met het tragische operaverhaal La Traviata naar Schouwburg Venray.
Op dinsdag 28 november om 20.15 uur staat de schouwburg na een paar jaar weer in het teken van klassieke muziek.
Solist Bruno Alonso Iglesias

Concert La Douce
France in Leunen
Symfonieorkest Helmond-Venray speelt op zondag 26 november in de
Heilige Catharinakerk in Leunen haar concert La Douce France. Tijdens de
voorstelling speelt zij Franse romantische en laat-romantische suites. Zij werken voor het concert samen met Solist Bruno Alonso Iglesias op altsaxofoon.

La Traviata, een opera in drie bedrijven van de Italiaanse grootmeester Verdi,
vertelt het levensechte liefdesverhaal
tussen Violetta en Alfredo. Violetta leeft
er aardig op los, totdat ze Parijse dichter
en romanticus Alfredo leert kennen.
Ze wordt voor het eerst écht verliefd en
samen proberen ze op het platteland een
rustig leven op te bouwen. Zijn vader ziet
echter geen heil in hun relatie en gebiedt

Violetta de relatie te verbreken. Dat doet
ze en ze pakt haar oude, losbandige
leven weer op, maar wordt geveld door
tuberculose. Pas op haar sterfbed worden
de twee herenigd.
La Traviata is één van de beroemdste opera’s ter wereld. Deze voorstelling is een klassieke uitvoering door het
Charkov Staats Opera Theater en wordt
gezongen in het Italiaans. Het verhaal

Het Symfonieorkest HelmondVenray staat onder leiding van dirigent
Sander Vredenborg. Tijdens het concert
in Leunen speelt zij eerste L’Arlésienne
Suite nr. 1 van George Bizet. Deze suite
bestaat uit vier delen en vooral het deel
‘carillon’ valt op, aldus de organisatie.
In het stuk bootsen vier hoorns kerkklokken na met hun klanken. “De akoestiek van de mooie Catharinakerk is
uitstekend geschikt voor de muziek die
wij brengen”, laat het symfonieorkest
weten. Ook speelt zij bijvoorbeeld
enkele stukken die Gabriel Fauré voor
piano vierhandig schreef en die in 1906
wordt ‘boventiteld’ in het Nederlands.
door Henri Rabaud bewerkt werden
Het theatergezelschap uit Charkov
voor symfonieorkesten. Het zijn zes
maakt deel uit van een van de oudste
korte deeltjes, waarvan het eerste deel
theaters uit de voormalige Sovjet-Unie
en Oekraïne. Bij dit theater werken meer bekend werd als tune van het Engelse
radioprogramma voor kinderen, Listen
dan zevenhonderd mensen. Het gezelschap toert over de hele wereld en geeft with Mother. De Suite Pastorale van
Emmanuel Chabrier uit 1888, is ook een
150 voorstellingen per jaar.
bewerking van componist, van enkele
Kijk voor meer informatie op
pianowerkjes, tot orkestsuite. De bekwww.schouwburgvenray.nl

ende Franse componist Francis Poulenc
schreef later dat deze werkjes zeker zo’n
belangrijke plaats innemen in de Franse
muziek als de préludes van Debussy.
Symfonieorkest Helmond-Venray werkt
tijdens het optreden samen met altsaxofonist Bruno Alonso Iglesias. Hij speelt
het stuk Scaramouche, een bewerking
van een werk voor twee piano’s tot
suite voor altsaxofoon en symfonieorkest van Darius Milhaud. De Spaanse
Bruno Alonso Iglesias volgde vanaf zijn
tiende saxofoonles en speelde onder
andere in het Saxofoon Orkest van
Redondela. Hij studeert momenteel aan
het conservatorium van Tilburg bij Ad
van Zoelen en is lid van Orkest Orventus
onder leiding van Jacco Nefs, dat dit
jaar hoog scoorde bij het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade. De voorstelling
begint zondag 26 november om 15.00
uur in de H. Catharinakerk in Leunen.
Kijk voor meer informatie op
www.sohv.nl

Boomverzorging/
Sint
bestellen? Venray Groen.nl
Zandakker bellen!
Ook pieten zonder sint

Operationeel
manager

Bellen na 18:00 uur
06-40103810 of 06-13386950

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

Proactieve aanvoerder & verbinder
40 uur
www.ikzoekeencontainer.nl

V A C A T U R E

www.vantilburgbv.nl

Ve n r ay

Ve n l o

S e v e nu m

tel. (077) 320 97 00
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Muziekmiddag ’Weg achter die
geranium’ in schouwburg
Cultura Venray organiseert zondag 17 december in samenwerking met troubadour Math Craenmehr uit Horst
een middag voor de oudere inwoners van Venray. ‘Weg achter die geranium’ vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur
in Schouwburg Venray.
Het programma is gevarieerd:
van troubadours en muzikanten tot
een muziekbingo. Troubadours Peter
van de Water, Mirjam Aarts en Math
Craenmehr zorgen voor de muzi-

kale omlijsting. Daarnaast verzorgen
kinderkoor De Singeltjes onder leiding
van Jacqueline Fijnaut en de band
Queensman een optreden.
De instrumentale omlijsting komt

van Jop en Jonna Hesen op klarinet en
altsaxofoon en Carolien van der Hulst
en Jan van Geffen op gitaar en mondharmonica. Kijk voor meer informatie
op www.culturavenray.nl

Ysselsteynse Legends
of Pop in schouwburg
Muziekvereniging De Peelklank uit Ysselsteyn verzorgt op zaterdag
9 december het optreden ‘Legends of Pop’ in Schouwburg Venray.
De vereniging viert hiermee het 70-jarig bestaan van de fanfare.
Muziekvereniging De Peelklank
verzorgt een ruim twee uur durend
programma in de grote theaterzaal van
de schouwburg en brengt een selectie
van muziek uit de Top2000 ten gehore
in alle diverse genres. Het geheel wordt
aan elkaar gepraat door muziekkenners
Willy Janssen uit Ysselsteyn en Francis
van der Hoff uit America. Zij nemen
het publiek mee in de sferen en kennis
over de Top2000.
De muzikale basis van de avond
komt van de fanfare, onder leiding van
Geert Nellen uit Kronenberg, en het
percussie-ensemble onder leiding van

Guido Pouwels uit Budel. In totaal treden
zo’n 65 muzikanten als aparte groepen
op, maar brengen ook gezamenlijke
nummers ten gehore. Deze groepen
worden aangevuld door een combo
met toetsenist Sandra Claessens,
basgitarist Sten Jacobs en gitarist John
Franssen. Vijf zangers en zangeressen
maken het muzikaal compleet: Suzan
Spreeuwenberg, Ria Linders-Deters en
Henk Deters uit Ysselsteyn, Pim Weijs
uit Leunen en Gijs Meijer uit Cuijck
zingen tijdens Legends of Pop.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

(Advertorial)

Succesverhaal
NLW Groep Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen, neem het verhaal van Diana
van der Heijden (foto links). Diana werkt sinds eind 2016 met veel plezier op detacheringsbasis bij
‘Wauw speciaal voor jou’ in Heide. Nadat Diana haar vorige detacheringsplek wegens faillissement moest
verlaten, besloot ze direct de stoute schoenen aan te trekken; ze plaatste een oproep op social media
waarin ze aangaf op zoek te zijn naar een nieuwe werkplek. En met succes! Al snel kreeg ze een reactie
van Anke Hurkmans (foto rechts), initiatiefneemster van Wauw. Met behulp van een participatieconsulent
van NLW, ging Diana het gesprek aan met Anke en is er uiteindelijk besloten een nieuwe commerciële
functie te creëren bij Wauw. Deze functie vervult Diana nu al bijna een jaar met veel plezier.
Nieuwsgierig hoe Diana en Anke deze samenwerking ervaren? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl

La Traviata

Optreden Southern
Blues- & Rock Band
Wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke organiseert op zondag 26 november
een bluesmiddag in de Venrayse wijk Veltum. Zij hebben een optreden
georganiseerd van de Southern Blues & Rock Band uit Venray en een
gastoptreden van singersongwriter Eta Huijs.
De Southern Blues & Rock Band
stond eerder deze maand nog in de
finale van de BRUL Contest in Landgraaf.
Deze muziekwedstrijd staat in het
teken van Limburgse blues-, roots- en
Americana-muziek. De Southern Blues
& Rock Band wist één van de vijf finale-

plekken te bemachtigen.
Etan Huijs, singer-songwriter uit
Venray, verzorgt in de pauze een gastoptreden. Hij speelt een mix van folk
en popmuziek.
Het optreden begint om 15.00 uur
en de entree is gratis.

di 28 november 2017 | 20.15 uur

Het Zwanenmeer
di 19 december 2017 | 19.00 uur

Een mooi geschenk in deze koude wintermaanden
Reserveer je tickets voor Het Zwanenmeer of La Traviata met de kortingscode
klassiek17, dan maak je kans op een gratis klassiek avondje uit naar één van
deze voorstellingen. Onder alle reserveringen, met de kortingscode klassiek17,
verloten we 2x2 tickets.

thuis in een andere wereld
www.schouwburgvenray.nl
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Speculaasactie

Het foute feest

Opera La Traviata

Organisatie: Harmonie St. Catharina
Locatie: Leunen, Veulen en Heide

Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske, Venray

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Charkov Staats Opera Theater
Locatie: Schouwburg Venray

De 45e zitting

Avondje Hakkuh met D-Force en
Estasia

Tijd: 19.40 uur
Organisatie: CV ’t Knölleke Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

VrijwilligersCollege
Minimaregelingen in een notendop
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Match voor Vrijwilligers
Locatie: Synthese Venray

Zitting 2017

Musical Zonnestraole van Geluk

Tuinbouw Relatiedagen

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: zaal De Oesterham Oostrum

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 13.00-21.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Kienavond

Prinsenbal

Debat over robots en de toekomst

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Wijkvereniging Wijk Zuid
Locatie: Wijkgebouw, Beukenlaan 4 Venray

Tijd: 20.33 uur
Organisatie: CV De Schanseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 14.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Open Nederlands Kampioenschap
Kata voor aangepast judo

Informatiemiddag
Veiligheid in en om het huis

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Judo Bond Nederland en Special Needs
Judo Foundation
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Oirlo
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Kleurkanarieshow

Kleurkanarieshow

Handwerkmiddag

Tijd: 20.30-22.00 uur
Organisatie: Speciaal Club Kleurkanaries Nederland
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Speciaal Club Kleurkanaries Nederland
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Handwerkgroep Den Hoender
Locatie: wijkcentrum Den Hoender Venray

Speculaasactie

Vlooienmarkt

Open Huis

Organisatie: Harmonie St. Catharina
Locatie: Leunen, Veulen en Heide

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging Ut Dartele Veulen
Locatie: café-zaal ’t Veule Veulen

Tijd: 15.00-20.00 uur
Locatie: Raayland College Venray

Spinning marathon voor
Make-A-Wish Nederland

Musical Zonnestraole van Geluk

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 14.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Oirlo
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Musical Zonnestraole van Geluk
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray
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Tijd: 20.00-03.00 uur
Organisatie: RPM Events
Locatie: jongerencentrum The B Venray

wo
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zo
26
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Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Forza Spinning
Locatie: Hoenderstraat 83 Venray

Kleurkanarieshow

Concert La Douce France

Tijd: 10.00-18.00 uur
Organisatie: Speciaal Club Kleurkanaries Nederland
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Symfonieorkest Helmond-Venray
Locatie: H. Catharinakerk Leunen

Jiu-jitsu demonstratie

Bluesmiddag met Southern Blues &
Rock Band en Eta Huijs

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Sportinstituut Verhagen en Budoclub Horst
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Bespeling carillon
Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: Grote Kerk Venray

Levend ganzenbord
Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: jeugdcommissie OJC Watjang
Locatie: OJC Watjang Oirlo
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De 45e zitting

Tijd: 13.00-21.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Literaire Salon

Tijd: 15.00 uur
Locatie: Wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Bibliotheek Venray

Theehuisconcert Goldberg Variaties
door Olga Pashchenko op klavecimbel

Carnavalsvoorstelling
Rowwen Hèze – Drie Kier Alaaf!

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Wandelen voor 50+’ers

Eindejaars Songference
The Originals

Tijd: 13.30 uur
Locatie: start Grootdorp Merselo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.45-16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Zitting 2017

Informatieavond internetgebruik
bij jongeren

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: zaal De Oesterham Oostrum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tuinbouw Relatiedagen

Blokfluitconcert met optredens
leerlingen Alice Gort-Switynk

Tijd: 19.40 uur
Organisatie: CV ’t Knölleke Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Liedjesaovend
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Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Synthese
Locatie: OJC Watjang Oirlo

di
28
11

Tuinbouw Relatiedagen
Tijd: 13.00-21.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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Gelegenheidskoor treedt op tijdens
Eindejaarsconcert
Vorig jaar bood het Venrays Mannenkoor de kans om laagdrempelig
kennis te maken met zingen in het mannenkoor, door het organiseren van
een gelegenheidskoor. Vanwege het succes van vorige editie gaat er
opnieuw een gelegenheidskoor optreden tijdens het Eindejaarsconcert op
zaterdag 16 december in de Schouwburg in Venray.
Er deden bijna veertig deelnemers
mee aan de vorige editie van het
gelegenheidskoor. De formule blijft
ongeveer hetzelfde: er wordt vijf keer
gerepeteerd op donderdagavonden
voorafgaand aan het Eindejaarsconcert.
“Alleen het repertoire is aangepast aan het thema van dit jaar:
Nederlandstalig”, vertelt voorzitter
van het Venrays Mannenkoor Diederik
Nijenhuis.
Het Venrays Mannenkoor bestaat
al meer dan 100 jaar, en wil ook
blijven voortbestaan. Als vereniging
is ledenwerving dan een belangrijk
aspect. “We horen van geïnteresseerde
mannen dat ze een drempel voelen
om zich meteen als lid aan te
melden. Daarom willen we het zo

makkelijk mogen maken. Door met
het gelegenheidskoor een paar keer te
repeteren, en daarna op te treden, kun
je kennis maken met het koor en zien
of het bij je past”, zegt Nijenhuis.
Aan deelname aan het
gelegenheidskoor zijn geen kosten
verbonden. Als je deelneemt, oefen je
vijf donderdagavonden in de Witte
Hoeve in Venray. Het mannenkoor
is vooral op zoek naar mannen
in de leeftijd van 20 tot 50 jaar.
Zangervaring is niet nodig. “Iedereen
kan zingen, zeker als je tussen
honderd andere mannen staat”,
vindt Nijenhuis.
Aanmelden kan via één van de
huidige leden van het koor, of via
info@venraysmannenkoor.nl

Zondagochtend
concert met Orkest
Rooyal
Orkest Rooyal treedt op zondag 3 december
voor het eerst onder haar nieuwe naam op.
In samenwerking met Kapela Pohoda uit
Panningen staat zij die ochtend op het podium van
Schouwburg Venray. Het seniorenorkest onderging
in oktober een naamswijziging en tijdens het
zondagochtendconcert wordt voor het eerst met
nieuwe naam en kleding gezongen. Orkest Rooyal
organiseert dit zondagochtendconcert al enkele
jaren met telkens een ander orkest erbij. Deze keer
is het Kapela Pohoda dat het eerste uur voor haar
rekening neemt onder leiding van Wiel Geurts.
Onder leiding van Wim van Osch sluit Orkest Rooyal
de ochtend af. Het concert begint om 11.00 uur en
de toegang is gratis.
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HALLO Venray zoekt bezorgers voor enkele
routes in de gemeente Venray. Een baan
met zeer goede bijverdiensten!

Wij zoeken bezorgers voor:

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

Leunen, buitengebied - 1 route
Venray Vlakwater - 1 route
Venray Brabander - 2 routes
Venray Centrum - 4 routes
Venray Veltum - 2 routes
Venray Brukske - 1 route

Albionstraat 3a, Leunen

Tummers
t ij & b tr uwbaar!
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Altijd al een grotere tv, UHD of Smart TV gewild?
Dan is dit uw kans!
TV

Op alle tv’s van 44” en groter:

GRANDIOZE INRUILKORTING
12 49
5 ’’
cm

14 55
0 ’’
cm

van minimaal € 300,- bij inruil van uw huidige tv

4K

ULTRA HD

899,-

SMART

4K

ULTRA HD

-/-

UHD TV / KD49XE7096

INRUILKORTING

• 49" (125 cm)
• 4K Ultra HD
• Smart TV met Android

304,-

GRATIS
BEZORGD!

999,-

SMART

INRUILKORTING

-/-

595,-

UHD TV / KD55XE7096
• 55" (140 cm)
• 4K Ultra HD
• Smart TV met Android

304,-

GRATIS
BEZORGD!

695,-

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

